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POMOŻECIE
WŁAŚCIWA ODPOWIEDŹ BRZMI:

POMOŻEMY
!
CHOĆ JEŚLI SIĘ CHWILĘ ZASTANOWIĆ,
TYM RAZEM NIE MAMY DO CZYNIENIA

Z WOŁANIEM O POMOC.

CROWDFUNDING TO SZANSA,

ABY ŚWIETNE PROJEKTY ZAISTNIAŁY.
Jestem zafascynowany oczywistością i genialnością społecznościowego systemu
finansowania, więc poświęcam temu zagadnieniu duży fragment tego wstępniaka
i kilka stron w dalszej części (SLOW).
Crowdfunding wymyka się całkowicie spod kontroli korporacji, instytucji
finansowych czy marketingowej cenzury. Wydaje się być idealną odpowiedzią
na docierające zewsząd informacje o kryzysie, zapaści, recesji... Daje pomysłodawcom bez pieniędzy możliwość zdobycia środków, a tym, którzy chcieliby
przysłużyć się sprawie, pozwala te potrzeby zrealizować.
Przydatność projektów ocenia sama społeczność i to ona decyduje, który pomysł
warty jest sfinansowania. Czy można wyobrazić sobie finansowanie bardziej
racjonalne, świadome?
Jestem przekonany, że już niebawem usłyszymy o wielkich sukcesach projektów
sfinansowanych przez polskie społeczności. Mam nadzieję, że nasz magazyn
będzie w tym procesie aktywnie uczestniczył.
Czy crowdfunding jest slow? Myślę, że to kwintesencja tej idei.
Dlaczego? Przeczytacie w artykule "10 baniek z sieci" w dziale (re:vision).

Zapraszam do lektury (SLOW) No.5.

Uwierzcie:

szkoda czasu na pośpiech.
Bartosz Klonowski
Redaktor Naczelny

http://crowd.beSlow.pl
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Projekty, które się udały

POLSKA ZNAJDUJE SIĘ
W ŚWIATOWEJ
CZOŁÓWCE PAŃSTW Z NAJWIĘKSZĄ
POWIERZCHNIĄ LASÓW
Z CERTYFIKATEM FSC (FOREST
STEWARDSHIP COUNCIL )
POSIADA ICH 7.004.771 HA.
®

SĘK W TYM...

Przeciwnicy domów z drewna jak z rękawa rzucają całą masą argumentów: że ewentualny
ogień spali go jak zapałkę, że kojarzy się z letniskiem, a nie „poważną hacjendą”,
że pewnie hula w nim wiatr, że na pewno zjadają go korniki, że przez te domy to niedługo
zabraknie lasów na świecie i czeka nas ekologiczna zagłada. Ta wyliczanka robi wrażenie.
Tyle tylko, że to wyłącznie mity.
Tekst: Adam Białobrzeski (FAAB Architektura Białobrzeski Figurski, ww.faab.pl)
Stare jak dąb Bartek stereotypy o domach z drewna ciągle trzymają się mocno, dlatego od razu na wstępie warto
rozprawić się z narosłymi mitami. Otóż przede wszystkim:
one są naprawdę bezpieczne. Gdyby było inaczej, to ciągle
słyszelibyśmy o tragicznych w skutkach pożarach. Tak oto
obalam mit pierwszy.
Każdy student fizyki wie, że nie ma co się bać nawet długich
i mroźnych zim, bo przecież drewno to dobry izolator cieplny.
Ale nie tylko – to także znakomity izolator hałasu. Tu upada
więc mit drugi i trzeci („że jest głośno”).
Jak jednak przekonać tych, którzy ciągle kręcą nosem?
Mam argument w dzisiejszych czasach chyba koronny: cena.
Domy z drewna są kilka razy tańsze niż te, budowane tradycyjnymi metodami. Do tego bez porównania krótszy jest
czas ich budowania. To z kolei argument dla niecierpliwych.
Kolejny argument „za” jest przeznaczony dla ludzi wrażliwych
na formę: drewno ma piękną i różnorodną strukturę, poza tym
jest powszechnie uznawane za zdrowy i przyjazny materiał,
co z pewnością ucieszy osoby kibicujące rozwijającemu się
szybko trendowi ekologicznemu. Z kolei dla martwiących się
o przyszłość Puszczy Amazońskiej dobrą wiadomością jest
to, że w wielu częściach światach drewno jest pozyskiwane
w przemyślany sposób. Może trudno w to uwierzyć, ale np.
w krajach skandynawskich zaczyna przybierać na sile zjawisko
nadprodukcji drewna. I na koniec informacja dla bojących
się dziury ozonowej: wykorzystywanie drewna w architekturze i designie, wbrew pozorom, ma korzystny wpływ na
przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu. Dzieje się tak
dlatego, gdyż podczas wzrostu drzewa absorbują dwutlenek
węgla i magazynują go. W środowisku naturalnym drzewa
po osiągnięciu określonego wieku obumierają, a rozkładane
przez bakterie, grzyby lub insekty, uwalniają do atmosfery
zmagazynowany wcześniej gaz. Tym samym kupując meble
i obiekty z drewna lub też wykorzystując drewno w budownictwie, przedłużamy jego funkcję jako magazynu gazu
powodującego globalne ocieplenie na Ziemi (Źródło: Forestry
Commision, UK). Organizacja FWPA (Forest and Wood
Products Australia) obliczyła, że do 2011 roku w drewnianych elementach domów w Australii zmagazynowano około
100 milionów ton dwutlenku węgla. Co roku wartość ta powiększa się o dodatkowe dwa miliony ton.

W celu unormowania procesu pozyskiwania drewna, w tym
w szczególności zagwarantowania odpowiednich standardów
w zakresie ochrony przyrody, w 1993 roku powołano do życia
organizację o nazwie Forest Stewardship Council.
Organizacja ta promuje odpowiedzialne gospodarowanie światowymi zasobami leśnymi, a jednym z jej podstawowych narzędzi
jest certyfikacja. Co ciekawe, Polska znajduje się w ścisłej czołówce państw z największą powierzchnią lasów z certyfikatem
FSC. Posiadając dokładnie 7 004 771 ha certyfikowanych lasów
zajmujemy 5. miejsce na świecie pod względem powierzchni
leśnych objętych systemem FSC. Przed nami są tylko Szwecja,
USA, Rosja i Kanada (Źródło: FSC Polska). Obecnie wielu
producentów oznacza swoje produkty logiem FSC, tym samym
zapraszając klientów o rozbudzonej świadomości ekologicznej
do skorzystania z wyselekcjonowanej oferty.
Dlaczego warto korzystać z drewna? Bo to naprawdę wspaniały, naturalny surowiec. Może właśnie dlatego stale rośnie grupa
projektantów form przemysłowych i architektów, korzystająca
z jego bogactwa i możliwości wszechstronnego zastosowania.
Warto pamiętać o tym, że drewno do budowy domów było
wykorzystywane już w erze neolitycznej. Jednak na przestrzeni
dziejów, z uwagi na stosunkowo małą wytrzymałość, odporność na czynniki atmosferyczne, korozję biologiczną i ogień,
materiał ten zaczął być stopniowo wypierany przez kamień,
cegłę, a w końcu stal i beton. Obecnie, dzięki postępowi technologicznemu, m.in. w zakresie zabezpieczeń i kształtowania
powierzchni drewna, oraz rosnącej świadomości ekologicznej,
materiał ten zaczyna wracać do łask.
O tym, że z drewnem można nieźle zaszaleć, przekonał
wszystkich niemiecki architekt J. Mayer H., który zaprojektował w Sewilli tzw. Metropol Parasol, na nowo definiujący
centrum miasta wypełnione zabytkową zabudową. Ta masywna konstrukcja jest jedną z największych drewnianych
struktur na świecie. Przykrywa wielofunkcyjną przestrzeń,
w skład której wchodzą: muzeum archeologiczne, centrum
drobnego handlu, plac miejski oraz liczne bary i restauracje.
Na jej szczycie turyści i mieszkańcy mają do dyspozycji taras
widokowy. Najbardziej widowiskowa część obiektu składa się
z sześciu gigantycznych parasoli o długości 150 i szerokości
75 metrów. Wysokość każdego z nich to, bagatela, 28 metrów, co można przyrównać do 7-8 piętrowego budynku.
(7)

METROPOL PARASOL W SEWILLI TO JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH STRUKTUR DREWNIANYCH,
KTÓRA ZOSTAŁA ZBUDOWANA W CZASACH NOWOŻYTNYCH. GALAKTYCZNA FORMA ODWAŻNIE KONFRONTUJE SIĘ Z HISTORYCZNĄ ZABUDOWĄ MIASTA. ŁATWOŚĆ
OBRÓBKI DREWNA POZWALA NA UZYSKIWANIE BARDZO SKOMPLIKOWANYCH FORM PRZESTRZENNYCH, NIE WSPOMINAJĄC O ICH WALORACH ESTETYCZNYCH.
NATOMIAST DZIĘKI TECHNOLOGII KLEJENIA DREWNA I ŁĄCZENIA W STRUKTURY TRÓJWYMIAROWE, MOŻLIWA JEST BUDOWA OBIEKTÓW O IMPONUJĄCEJ SKALI.
PROJEKTANT: JÜRGEN MAYER-H. ZDJĘCIA: DAVID FRANCK.

Do połączenia drewnianych elementów użyto 3000 łączników,
zaprojektowanych z myślą o sprostaniu wymogom stawianym
przez niełatwe w tym regionie warunki klimatyczne.
Co ciekawe, obiekt był początkowo krytykowany przez mieszkańców miasta, którzy nie potrafili sobie wyobrazić, jak to sami
określili, „galaktycznego” designu w otoczeniu historycznej
zabudowy.
Dziś przestrzeń, która otrzymała w 2012 r. nagrodę best
of the best red dot (to nagroda przyznawana w Niemczech
dla najlepszych designerów świata), jest nie tylko miejscem
powszechnie odwiedzanym przez turystów, lecz również
impulsem dla rewitalizacji ekonomicznej całej dzielnicy,
co definitywnie przekonuje nawet najbardziej zagorzałych
przeciwników tej inwestycji.
Innym, niezwykle interesującym projektem jest pawilon mieszczący się na terenie Uniwersytetu w Stuttgarcie. Miejscowi
studenci.min. z ICD (Institute for Computational Design)
oraz ITKE (Institute of Building Structures and Structural
Design) stworzyli tymczasową konstrukcję o strukturze inspirowanej szkieletem jeża morskiego. Obiekt jest wyjątkowo
efektowny i efektywny pod względem materiałowym. W całości
bazuje on na płytach ekstremalnie cienkiej sklejki drewnianej,
o grubości nie przekraczającej 6,5 mm. Łączą się one ze
sobą w głównej mierze jedynie dzięki zacięciom umieszczonym na krawędziach paneli. Wyeliminowano tym samym
konieczność stosowania łączników w postaci wkrętów, śrub
lub gwoździ. Technologia opracowana na potrzeby budowy
pawilonu stwarza ogromne możliwości w zakresie realizacji
nietypowych i bardzo indywidualnych form przestrzennych,
ograniczonych jedynie wyobraźnią twórcy.
Po przeciwnej stronie skali plasuje się drewniana architektura
bazująca na prostocie wykorzystania materiału lub o niewielkim skomplikowaniu realizacyjnym, czyli trend określany
mianem low-tech.
Drewniany bungalow, tzw. Final Wooden House, został
zaprojektowany przez Sou Fujimoto Architects i powstał
w miejscowości Kumamura, w Japonii. W dużym uproszczeniu można nazwać ten obiekt „domem z bali”, lecz na nazwie
i zastosowanym materiale kończy się wszelkie podobieństwo
pomiędzy nim a jego funkcjonującymi w powszechnej świadomości odpowiednikami. Final Wooden House nie ma
jasno zdefiniowanych ścian, podłogi czy sufitu. Zgodnie
z intencją projektanta, użytkownik, korzystając z domu, ma
– w zależności od bieżących potrzeb – samodzielnie odkrywać
i adaptować poszczególne jego części. Cały dowcip polega
na tym, że obiekt nie posiada żadnego stałego punktu odniesienia, a jego elastyczność wynika z natury drewna, które
może być jednocześnie konstrukcją, izolacją albo meblem.
Oczywiście takie drewniane fantazje to jednak wyjątek
– w przeważającej większości zastosowanie drewna w architekturze służy po prostu wykreowaniu ciekawych pod
względem projektowym i funkcjonalnym przestrzeni.
W mieście Vennesla w Norwegii powstał budynek biblioteki
oraz centrum kultury, w którym różnorodność funkcji drewna
znalazła odzwierciedlenie w inny sposób niż w przypadku
FWH. Najbardziej charakterystycznym elementem obiektu jest
27 tzw. żeber, stanowiących element konstrukcyjny. Kryją one
w sobie instalacje, w tym wentylację i oświetlenie oraz dzielą
wewnętrzną, otwartą przestrzeń obiektu na mniejsze części.
(10)

Podział przestrzeni osiągnięty został dzięki zbudowaniu z tychże żeber miękkiej, opadającej formy, rozpiętej wzdłuż osi
konstrukcyjnych. Forma kryje w sobie półki na książki oraz
nisze przeznaczone do pracy indywidualnej.
Elewacja budynku pokryta jest panelami i żaluzjami z drewna, tworząc interesującą grę płaszczyzn o różnym stopniu
przezierności. Warto dodać, że również szyb windowy wykonany został z drewna. Jest to rozwiązanie tyle niespotykane,
co – z uwagi na przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej – graniczące z niemożliwością implementacji w wielu
krajach, w tym w Polsce.
Dzięki współczesnym technologiom obróbki drewna i designowi powstaje wiele ciekawych architektonicznie obiektów,
zarówno o małej, jak i dużej skali. Architektura wybrzeża,
w tym budowli, w przypadku których zawsze najbardziej
istotna jest funkcja, bywa mało interesująca. Każdy kojarzy
pomosty, czy tzw. mola, które są przeważnie sprowadzone
do płaskiej powierzchni służącej do spacerowania oraz prostej
barierki chroniącej przed wpadnięciem do morza. Zapewne
autorzy projektów wychodzą w takim przypadku z dość słusznego zresztą założenia, że to nie struktura jest główną atrakcją
miejsca. Choć z drugiej strony takiemu podejściu zaprzeczają
dwa obiekty o diametralnie odmiennych skalach.
Dawid, czyli Morska łazienka w duńskim Kastrup kontra
Goliat – terminal morski zbudowany w japońskiej Jokohamie.
Pierwszy z nich to nic innego jak pomost kąpielowy, wzbogacony o przebieralnie i węzły sanitarne. Niebanalna, wznosząca
się ku górze forma została zaprojektowana w najdrobniejszych
szczegółach. Można tu znaleźć zarówno ciekawy detal posadzki, osłony chroniącej przed wiatrem, jak i ławki. Całość
jest w nocy efektownie podświetlona za pomocą opraw wykorzystujących technologię LED.
Z kolei terminal morski w Jokohamie można wręcz uznać
za sztuczny krajobraz stworzony przez człowieka. Zasadniczym
materiałem, z którego wykreowano dynamiczną przestrzennie powierzchnię gigantycznego placu spacerowego
na dachu, jest drewno. W zakresie formy, celem architektów
było zrealizowanie nielinearnego układu swego rodzaju
mola spacerowego, które wpisywałoby się w układ nabrzeża
miasta. Powstała w ten sposób dość osobliwa przestrzeń
publiczna – park o powierzchni zbliżonej do 440 000 m 2
(Źródło: www.arcspace.com/architects/foreign_office/yokohama/yokohama_index.html), prawie w całości posadowiona
na wodzie.
Prefabrykacja bazująca na drewnianych komponentach
jest z jednej strony sposobem na zapewnienie domu dostępnego finansowo, z drugiej zaś zaprojektowanego przez
gwiazdę międzynarodowego designu. Philippe Stark oraz
słoweńska firma Riko zaangażowali się w projekt DEARS
(Democratic Ecological Architecture), mający na celu stworzenie prefabrykowanego domu drewnianego. Założenia:
ma być efektywny energetycznie, jak najbardziej neutralny, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla, ponadczasowy
w designie oraz dostępny finansowo. Prototyp „zielonego”
(ekologicznego) prefabrykowanego domu jest ocieplony
za pomocą pulpy papierowej oraz włókien drewnianych
(Źródło: www.starckwithriko.com). Przewiduje się stworzenie
wielu wariantów budynku, tak aby maksymalnie poszerzyć
grupę docelową potencjalnych nabywców.

WRITERS COTTAGE, CZYLI NORWESKA SAMOTNIA
PISARZA, O POWIERZCHNI 16 M2 ROBI WRAŻENIE. CAŁA KONSTRUKCJA ZOSTAŁA STWORZONA Z WYSOKIEJ JAKOŚCI DREWNA. SUROWIEC TEN POSŁUŻYŁ
RÓWNIEŻ DO WYKOŃCZENIA ELEWACJI ORAZ WNĘTRZ W TYM PODŁOGI, ŚCIAN I SUFITU. SKADYNAWIA OD ZAWSZE MOGŁA POSZCZYCIĆ SIĘ CIEKAWYMI
PROJEKTAMI ARCHITEKTONICZNYMI – ZWŁASZCZA WYKONANYMI Z TEGO WDZIĘCZNEGO MATERIAŁU. NIC DZIWNEGO, W TEJ CZĘŚCI EUROPY DREWNA JEST POD
DOSTATKIEM, A ZAAWANSOWANE KNOW-HOW W ZAKRESIE OBSZARÓW JEGO ZASTOSOWANIA I OBRÓBKI DOPEŁNIAJĄ CAŁOŚCI. BIURO ARCHITEKTONICZNE:
JARMUND / VIGSNÆS AS ARCHITECTS MNAL. PROJEKTANCI: EINAR JARMUND, HÅKON VIGSNÆS, ALESSANDRA KOSBERG. ZDJĘCIA: NILS PETTER DALE.

RED HOUSE, ZLO K A LIZOWA NY N A Z ACHODNICH PR ZEDMIEŚCIACH
OSLO, ZOSTAŁ ST WOR ZONY W MIEJSCU DAWNEGO OGRODU NA WSCHODNIM BR ZEGU SILNIE Z ALESIONEJ DOLINY R ZEKI. BUDYNEK USTAWIONO
PROSTOPADLE DO STRUMIENIA, K TÓRY WZBOGACA KR AJOBR A Z OD POŁUDNIOWEJ STRONY. NATOMIAST Z Z ADASZONEGO TAR ASU ROZPOŚCIER A
SIĘ PR ZEPIĘKNY WIDOK NA Z ACHODNIĄ CZĘŚĆ LEŚNEJ DOLINY. KOLOR KONSTRUKCJI MA ODZWIERCIEDL AĆ TEMPER AMENT WŁ AŚCICIEL A DOMU.
IDEALNE ZESTAWIENIE NOWOCZESNEJ ARCHITEK TURY Z NATUR Ą. KONSTRUKCJA JEST ZNAKOMIT YM PR Z YKŁ ADEM NIEBANALNEGO Z ASTOSOWANIA
L AKIEROWANEGO, BARWIONEGO CZ Y L A ZUROWANEGO DREWNA . BIURO ARCHITEK TONICZNE: JARMUND/ VIGSNÆS AS ARCHITECTS MNAL.
PROJEKTANCI: EINAR JARMUND & HÅKON VIGSNÆS. ZDJĘCIA: NILS PETTER DALE.

SKANDYNAWSKA
POWOLNOŚĆ

Zewsząd widać głównie skały. Wielomiesięczna, sroga zima należy tutaj do codzienności.
Dzień kończy się zaledwie po kilku godzinach. Surowy klimat hartuje. Jak to możliwe,
że w takich warunkach powstały jedne z najbardziej zamożnych społeczeństw? Skandynawia
zdumiewa malowniczością krajobrazu, wysokim poziomem dobrobytu i… architekturą.
Autor: Jan Kucza-Kuczyński, zdjęcia: Stefan Schurr (Fotolia.com)

Równowaga

Połączenie chęci bogacenia się ze zgodą na dzielenie się
posiadanym majątkiem z innymi – dla jednych marzenie,
herezja – dla drugich. Ta szczytna idea wiąże się bowiem
z przekazaniem znacznej części swoich pieniędzy własnemu
państwu. Skandynawowie potrafili ją wdrożyć nie tracąc przy
tym swego stylu życia – spokojnego, żeby nie rzec – powolnego,
respektującego wolność, zgodnego z otaczającą ich naturą.
Podczas gdy reszta świata buduje swoje bogactwo w pośpiechu
i chaosie, nierzadko w oparciu o nieludzki wyzysk i dewastację
środowiska, mieszkańcy Północy bez ostentacji pielęgnują
swój model życia, na który – trzeba to wyraźnie podkreślić – pracowali długo i konsekwentnie. Jest on intrygujący,
bo stanowi zaprzeczenie paradygmatu współczesnego świata.
Ich sukcesu nie można skopiować. Analizują go ekonomiści
i socjolodzy z wielu krajów. Jedyne, co udało im się uzyskać,
to wiedza odnośnie sposobu, w jaki mieszkańcy Północy przetwarzają swoje otoczenie. By lepiej zrozumieć ten fenomen,
warto uświadomić sobie kilka rzeczy.

Genetycznie dostosowani

Patrząc oczami podróżującego, półwysep Skandynawski (dodajmy jeszcze Finlandię) jest niezwykle intrygujący. Wyłaniające
się zewsząd skały, gęste lasy i jeziora oraz brak ludzi nadają
krajobrazowi nieco surowego, ale poetyckiego uroku. Bogata
Skandynawia kusi perspektywą życia w pięknym otoczeniu.
Trudno uwierzyć, że to wciąż niełatwe miejsce do zamieszkania.
Ma ono bowiem swoją drugą, mroczną stronę... Półwysep jest
przecież jedną wielką, granitową skałą, w większości pozbawioną ziem uprawnych. Ponadto mroźna, wielomiesięczna zima,
której skutkiem jest krótki okres wegetacyjny roślin, sprawiała,
że mieszkańcy przez wieki musieli walczyć z głodem.
W Helsinkach, Oslo czy Sztokholmie dzień zimowy trwa tylko
6 godzin, a noc zimowa w Laponii – 51 dni. Jedynie duńskie
Jutlandia i Zelandia oferują nieco więcej słońca i łagodniejszy,
choć za to bardzo wietrzny klimat. Przystosowanie się do
tych surowych warunków wymagało niezwykłej odporności,
którą Skandynawowie nabyli z racji długiego przebywania
na zewnątrz podczas polowań, rybołówstwa i wyrębu lasów.

Z czasem stało się to stylem życia, przejawiającym się współcześnie w praktykowanych powszechnie w Finlandii i Szwecji
nartach biegowych czy również narciarskim telemarku
w Norwegii, a we współczesnej Danii – rowerach.

Friluftsliv

Normańscy Wikingowie – bezpośredni przodkowie dzisiejszych
Norwegów, Szwedów, Duńczyków i Islandczyków – na co dzień
zajmowali się rolnictwem, handlem oraz produkcją. Natomiast
w razie zagrożenia głodem czy przeludnieniem wypływali
na morze, by łupić. Ta mobilność społeczna doprowadziła
do skolonizowania tak odległych od siebie krain, jak Księstwo
Kijowskie i amerykańska Vinlandia.
Jednym z fundamentalnych pojęć skandynawskiego stylu
życia jest friluftsliv – życie na świeżym, otwartym powietrzu.
To „wyjście w przestrzeń” zrodziło bardzo silny, wręcz mistyczny, związek mieszkańców Północy z przyrodą. Jest on swego
rodzaju połączeniem wdzięczności i szacunku dla natury,
która za cenę wielkiego, ludzkiego wysiłku łaskawie zgodziła
się na udostępnianie swych zasobów. To właśnie ten wysiłek
spowodował, że Skandynawom obce jest pojęcie podboju i nadmiernej eksploracji środowiska naturalnego. Wyrazem tego
jest allemansrätten, czyli rodzaj umowy społecznej, polegającej
na powszechnym korzystaniu z wszelkich zasobów przyrody,
nawet na terenie prywatnym. Warunek jest jeden poszanowanie
natury oraz innych ludzi. Allemansrätten jest dzisiaj chętnie
wykorzystywany przez podróżujących przez Skandynawię.
To niepisane prawo zakłada, że każdy wędrowiec może obozować na terenie prywatnym przez jeden dzień. Gdyby natomiast
chciał pozostać dłużej, powinien uzyskać zgodę właściciela.

To, co dzisiaj jest miłym przywilejem turystów, było niegdyś
potrzebą dla przemieszczających się myśliwych, zbieraczy
i innych podróżników, a w sferze filozofii życia – przejawem dyskretnej solidarności w obliczu wspólnoty losu. Skandynawowie
łączą tym sposobem dwie przeciwstawne sobie cechy: żyjąc
w przestrzennym rozproszeniu, bardzo respektują swoją prywatność, pozostając jednocześnie otwartymi na potrzeby innych.
Ta ostatnia zaowocuje później sukcesem ich wzornictwa.

Po pierwsze: Natura!

Drugim efektem wyjątkowej więzi z naturą jest intuicyjne dążenie do wpasowywania architektury w krajobraz, tak jakby
jej autorzy wiedzieli, że nawet jej najlepsze przejawy mogą
go zapaskudzić. W praktyce polega to na unikaniu tworzenia z architektury dominanty krajobrazowej. Dominować ma
natura. Stąd też charakterystyczny dla Skandynawii jest brak
ogrodzeń pomiędzy posesjami, a jeśli już istnieją, to w postaci
naturalnych żywopłotów, kęp krzewów lub drzew albo malowniczych płotów z brzozowych żerdzi lub granitowych głazów.
Natomiast budynki chowają się „pod” lub „w” plamach zieleni,
wchodzą pomiędzy skały lub wzgórza. Pomaga w tym skala
– Skandynawowie do dziś starają się nie budować wysokich
czy nawet ledwie wyższych od otoczenia budynków i układają
je raczej w poziomie, starając się unikać pionów. Ich architektura
i budownictwo są dyskretne. Operują bowiem spokojną formą
i skromnym detalem. Niewątpliwe duże znaczenie odgrywa
tu protestancka etyka, która gani ostentację w kulturze materialnej – od architektury począwszy. Dlatego nawet królewskie
zamki w Sztokholmie i Kopenhadze wpasowują się w krajobraz.
Kopenhaski Amalienborg jest pod tym względem ewenementem.

Składa się z szeregu budynków wpisujących się w tkankę
miasta. Ponadto został on stworzony bardziej z myślą o mieszkańcach, niż rodzinie królewskiej. Istotą zespołu jest bowiem
nie zamek, a stworzony przez niego plac miejski – widoczna
zapowiedź budowania egalitarnego społeczeństwa, jakim
są dziś Duńczycy.

Drewniano...

Innym aspektem nordyckiego stylu życia jest używanie naturalnych materiałów z dążeniem do zachowania ich pierwotnego charakteru. Najważniejszym – obecnym wszędzie
i w nadmiarze – jest oczywiście drewno. To ono powoduje,
że skandynawska architektura, również ta współczesna, jest
wyjątkowo ludzka i ciepła w odbiorze. Drewno bowiem, będąc
tworzywem wziętym z przyrody, nawet po przeróbce i zastosowaniu w budynku łatwo się w nią „wchłania” wizualnie.
Podstawowym sposobem budowania w Skandynawii była
zawsze (i nadal jeszcze bywa) konstrukcja zrębowa, którą
stosowano także u nas chociażby przy wykonaniu wiejskich
chat, czasem też kościołów. Powód jest prosty – to najłatwiejszy
sposób zbudowania ciepłego i solidnego budynku z drewna. Warunek jest jeden: dostępność znacznej ilości surowca.
Na Północy nigdy nie było to problemem. Wyjątkiem jest
Dania, gdzie mniejsze zalesienie skłoniło jej mieszkańców
do przejęcia konstrukcji szachulcowej, tj. drewnianego szkieletu
wypełnionego tynkowaną gliną lub cegłą. Masywne domy przez
wieki, a nawet tysiąclecia, budowane były z okrągłych bali.
Najdłużej tę technikę stosowali Finowie, będący najbardziej
oddzieloną od reszty świata częścią wspólnoty nordyckiej, którą
tworzą razem ze Skandynawami, nie zaliczając się do nich.

Finowie nie stanowią tak zintegrowanej społeczności.
Ich domy budowane były na ogół przez samotnych rzemieślników, polegających tylko na swoich, choć na ogół
rzeczywiście znakomitych umiejętnościach. Jeszcze w 1902 r.,
kiedy trzej znani fińscy architekci narodowego romantyzmu
zbudowali domy z pracowniami w Hvitträsk, tworzywem
były właśnie drewniane bale i granitowe głazy. W samej
Skandynawii okrągłe bale zaczęto zamieniać na prostokątne
belki. Przykładem tego rodzaju wykonania jest wybudowany
w 1762 roku dom Karola Linneusza w Hammarby, otoczony
malowniczym, kwiatowo-ziołowym ogrodem.
Na przełomie XVIII i XIX wieku domy zaczęły zyskiwać
dodatkową, zewnętrzną warstwę deskowania. To niespotykane
w pozostałej części Europy rozwiązanie, które dało północnej
architekturze jej charakterystyczny wygląd, podyktowane
było potrzebą dodatkowej ochrony od wiatru i zimna, ale też
możliwością łatwiejszej niż gdzie indziej obróbki drewna.
Szwedzi od dawna bowiem dysponowali świetnymi narzędziami z wydobywanego u siebie żelaza. Zanim jednak
rozpoczęli pozyskiwanie tego metalu, produkcja desek była
dla nich dość pracochłonna. Deskowania mają przeważnie
pionowy układ, gdyż zgodnie z ogólną zasadą muszą być
kładzione poprzecznie do podkonstrukcji (w tym wypadku
do poziomych bali). Taki układ zwany jest przez Norwegów
laft, w przeciwieństwie do stosowanego też przez nich stav,
gdzie ustawione pionowo belki łapane są u góry i dołu wieńcem, a deskowanie (nadal poprzecznie) idzie tym razem
poziomo. To poziome deskowanie jest częściej spotykane
na morskich wybrzeżach (zwłaszcza Norwegii), stanowiąc
lepszą ochronę przed padającymi deszczami.

Czerwień z Falun

Ostatnim problemem, przed jakim stali budowniczowie, było zabezpieczenie powierzchni i struktury drewna przed surowymi
warunkami atmosferycznymi. Szwedzi znaleźli na to sposób,
czerpiąc dosłownie z ziemi... Słynna Falu rödfarg, czyli czerwień z Falun, to pochodzący z miasta o tej nazwie odpad rudy
miedzi, której skład z wysoką zawartością krzemu sprawia,
iż wykonana z niej farba doskonale chroni drewno. Maziowata
substancja po nałożeniu nie łuszczy się, dając w efekcie charakterystyczny dla dużej części Skandynawii ciemnoczerwony
kolor, „żyjący” rytmami pogody: w suche dni jest on jaśniejszy
i jaskrawy, w deszczowe ciemnieje. Notabene jej ciemny odcień
sprawia, że malowana nią architektura łatwiej wtapia się w otoczenie. Analogiczna farba jest teraz produkowana oczywiście
przez różnych producentów, ale oryginalna Falu rödfarg nadal
jest stosowana z prostego powodu: sprawdziła się przez 350 lat
i jest naturalna. Czerwień z Falun została rozpowszechniona
także na Norwegię i Finlandię.
Przywiązanie do starych technik i wynikającego z nich wyglądu
budynków jest przedmiotem dumy Skandynawów, którzy w swej
architektonicznej tradycji widzą oparcie dla życia codziennego.
A jest ona zróżnicowana w zależności od kraju i w każdym
z nich jest świadectwem lokalnej tożsamości.

Technika zielonego dachu

Dla Norwegii niezwykle charakterystycznym elementem
wiążącym jej krajobraz z życiem mieszkańców są wykonywane tam nieprzerwanie od tysięcy lat dachy pokryte trawą. Stanowią one ochronę przed intensywnymi deszczami
z Morza Północnego, wywoływanymi przez wpływ cieplejszego
Golfsztromu. Dachy te są też dobrym izolatorem termicznym
i w razie pożaru nie przenoszą ognia, co przy dużej ilości
drewna w budynkach było w minionych wiekach niebagatelną
zaletą. Zadziwiające jest, że technika zielonego dachu, nadal
uważana za skomplikowaną i ryzykowną, została dawno opanowana za pomocą metod i materiałów, które dziś uważamy
za prymitywne – rośliny rosną na warstwie torfu oddzielonym od nośnego deskowania podkładem z kory brzozowej.
Linneusz dostrzegł tę niezwykłą symbiozę natury i architektury
studiując paletę roślin na dachach budynków swego uniwersytetu w Uppsali, w efekcie czego część z nich zyskała w jego
słynnej systematyce łaciński dodatek tectorum, czyli dachowe.
Przez setki lat aż do końca średniowiecza dach z darni był
praktycznie niezastąpiony na całej Północy. Później Szwedzi
i Duńczycy zastąpili go dachówką, ci ostatni czasem również
dachem z nadmorskiej trzciny. Norwegowie pozostali wierni
starej tradycji.

Duńska cegła

Z kolei duńskie budynki, wykonane z bardzo popularnej
w tym kraju cegły, wyraźnie różnią się od tych w Niemczech
czy Holandii. Z uwagi na szkodzące budynkom na dłuższą
metę duże zasolenie, cegły malowane są roztworem mleczka wapiennego, którego zasadowy odczyn ma neutralizować
wpływ morskiej soli. W rezultacie „skóra” budynków wygląda
dość oryginalnie. Spod wapiennego woalu przebija niewyraźnie
faktura cegły, co można dodatkowo regulować przez liczbę
malowań i dodanie pigmentów. Duńczycy uważają ten rodzaj
wykończenia za oczywisty. Ciekawym wydaje się fakt, że nie
trzeba zagłębiać się w stosy dokumentów, by zobaczyć zasięg
500-letniego duńskiego panowania na terenach dzisiejszej
południowej Szwecji. Granicę tę wyznacza właśnie ceglana
architektura, występująca tu też w tej specyficznej, „malowanej”
formie. Domy w Skanii, Blekinge i Smalandii, nawet te drewniane, są dla odmiany żółte, bo taki kolor miewa najczęściej
duńska cegła (np. rodzinny dom Astrid Lindgren w Näs).

Ostatni szlif

W XIX w. wiejska i surowa do tej pory architektura skandynawska nabrała subtelności. Prostokątne bryły nakryte dwuspadowym dachem zaczęły się nieco wzbogacać o dachowe facjaty,

ganki i przeszklone werandy, a dachy przybrały z czasem
wdzięczną, mansardową, łamaną geometrię. Taki jest też dom
w Sundborn Carla Larssona, wybitnego malarza szwedzkiego.
Na wielu malowidłach artysta przedstawia jego wystrój, jako tło
codziennych czynności domowników. Płótna te wykreowały
idylliczny obraz ówczesnej szwedzkiej wsi. Jest on obecny także
i dzisiaj, choć w lekko zmienionej, współczesnej formie.
Z murowanej architektury baroku i XIX-wiecznego klasycyzmu zaczerpnięto kilka delikatnych wstawek. Drewniane
domy były czasami wzbogacane o kolumnę lub gzyms
dachu czy tympanonu. Pojawił się również nowy motyw
w wymalowaniu budynków: oprawa okien, krawędzie i narożniki zyskały biały kolor, przyjemnie kontrastujący z ciemnoczerwonym tłem. To właśnie stało się emblematycznym
wzorcem skandynawskiej architektury, który pozwala łączyć
różnorodne formy architektury w harmonijnym wyglądzie
całości krajobrazu. Dwudziesty wiek przyniósł na Północy
nowe modele, które, połączone ze specyficzną wrażliwością
jej mieszkańców, dały niezwykłe efekty w architekturze,
wnętrzach i wzornictwie. Okazuje się, że modernizm,
gdzie indziej zacierający lokalną tożsamość, w Skandynawii
ją wzmocnił, a sami Skandynawowie pokazali, że są sobą.
I to być może nawet bardziej niż kiedykolwiek przedtem.

(szkoda czasu na pośpiech)
Zalety kuchni w stylu slow

www.facebook.com/SzkodaCzasuNaPospiech

ŚNIADANIE U DRAKULI
Wyobraźmy sobie krainę mlekiem i miodem płynącą. Kolorową, pełną unikatowej i zróżnicowanej
architektury. Miejsce, w którym nowoczesność spotyka się z tradycją, a oszałamiające
bogactwo miesza się ze skrajnym ubóstwem. To właśnie obraz Transylwanii – położonej
w centralnej Rumunii między pasmami gór Apuseni i Karpat ogromnej, historycznej krainy.
Tekst: Laura Osęka, zdjęcie: Barbara Kędzierska
Mówiąc o Transylwanii od razu przychodzi na myśl postać
słynnego wampira, hrabiego Draculi. Jest on co prawda postacią
autentyczną, jednak mającą niewiele wspólnego z bohaterem
powieści Brama Stokera czy licznych produkcji filmowych.
Jednak właśnie dzięki tym wykreowanym przez przemysł filmowy wyobrażeniom, w tej części Rumunii króluje turystyczny
i winiarski biznes.

Transylwańska mozaika

Transylwania to przede wszystkim przepiękna, niezwykle malownicza, zalesiona kraina, położona pomiędzy dwoma pasmami
gór. Ta nieco odcięta od współczesnego świata, a jednocześnie
najlepiej rozwinięta gospodarczo część Rumunii ma zdecydowany wpływ na ekonomię kraju. Siedmiogród, jak nazywana jest
też Transylwania, pełen jest niezwykłych legend, związanych
z bogatą i różnorodną historią. To miejsce wielu przeciwieństw
i kontrastów. Ze względu na zawirowania historyczne, ludność
Transylwanii jest bardzo zróżnicowana. Zdecydowanie przeważają
Rumuni, Węgrzy i Sasi, mniej jest Romów, choć ich kolorowy
strój często można zauważyć w pobliżu atrakcji turystycznych
oraz na przedmieściach miast.
Mieszanie się różnych kultur doskonale obrazuje miejscowa kuchnia. Tereny te pamiętają doskonale czasy panowania Cesarstwa
Rzymskiego, które przyniosło tu wiele tradycyjnych, śródziemnomorskich składników, takich jak oliwki czy suszone pomidory.
Nie bez znaczenia było również pojawienie się na rumuńskich
ziemiach Sasów. To właśnie oni byli założycielami słynnych
siedmiu miast, od których pochodzi historyczna nazwa tego
regionu. Z kolei wieloletnie węgierskie panowanie doprowadziło
do silnej obecności kuchni tego kraju, szczególnie na terenach
wiejskich. Wszystkie te wpływy zostały doprawione szczyptą
arabskich przypraw i składników oraz odrobiną polskich przysmaków, bo i nasze interesy sięgały niegdyś daleko na południe.
Z tej kulturowej mozaiki wyłania się kolorowy obraz mieszkańca
Transylwanii, z jego umiłowaniem dobrego jedzenia i biesiadowania, a także niezwykłą gościnnością.

Na dobry początek dnia...

Śniadania składają się głównie z lokalnych produktów. Często
jada się chrupiące pieczywo z pobliskiej piekarni, posmarowane domowym dżemem zrobionym z dzikich wiśni, borówek
lub owoców dzikiego bzu. Szczególnie pyszny jest ten ostatni,
przygotowywany z dodatkiem cukru, soku i skórki z cytryn.

Rumuńska kultura wytwarzania przetworów wynika z panującego tam klimatu i długich, mroźnych zim, podczas
których ciężko było zdobyć jakiekolwiek owoce. Popularnością
cieszą się tam także owczy jogurt z mleka pochodzącego
od zwierząt pasących się w lasach i miód z wędrownych
pasiek, ulokowanych w niezwykle dużych ciężarówkach,
niespiesznie podążających przez kraj. Pszczelarze szczególnie
polecają gatunek z leśnych kwiatów (lekko pachnący żywicą) oraz ten z akacji – jasny i klarowny. Często je się także
biały ser, który w smaku jest bardzo zbliżony do bryndzy,
oraz żółty caşcaval afumat – czyli ser wędzony, najczęściej
wytwarzany z mleka krowiego. Niektórzy zajadają się też
serem dojrzewającym z mleka bawolego, który w zależności
od wieku bardziej przypomina ser biały lub żółty. Do tego
często dodaje się pyszne papryki w wielu odmianach, soczyste
i dojrzewające na słońcu pomidory oraz wędliny: kiełbasy
z koniny przyprawiane wędzoną papryką, kiełbaski z mięsa
bawolego, mititei – małe, jagnięce kiełbaski z dodatkiem
czosnku, papryki i różnych ziół czy tłusty, wędzony boczek.
Wszystko to najczęściej popija się herbatą lub kawą, zazwyczaj parzoną w tygielku. W częściach węgierskich jada się
także smażone w głębokim tłuszczu słone placki – lăngos,
podawane ze śmietaną lub żółtym serem.
Jeśli ktoś nie ma czasu przygotowywać śniadania w domu,
to w drodze do pracy zagląda do patisserie i kupuje pyszne, słodkie lub słone pieczywo nadziewane aromatyczną
masą z owoców, słodkiego białego sera lub mieszanki żółtego
sera, pomidorów i papryki. Popularne są bułki z orzechami,
rodzynkami i makiem zwane cozonac jedzone głównie w okresie Bożego Narodzenia i Świąt Wielkiej Nocy. Wśród pieczywa znajdziemy także bułki drożdżowe z solą, rozmarynem
i oliwkami.

Poftă bună

Ponieważ przez wiele wieków Transylwania była tyglem kulturowym, dania spożywane w porze obiadowej są bardzo
zróżnicowane. Na początek w wielu domach podaje się pieczywo wraz z warzywną pastą zwaną zacuscă, składającą się
z marchewki, pomidorów, papryki i cebuli, długo duszonych
z dodatkiem oleju roślinnego, pasty z bakłażanów i cebuli
– salată de vinete lub konfitury z zielonych pomidorów z dodatkiem cebuli. Do tego wybór smakowitych wędlin i piklowanych warzyw, które w tym rejonie są naprawdę wyborne.
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Później na stole pojawia się zupa – ciorbă, która wywodzi się
jeszcze z czasów Imperium Osmańskiego. Doprawiana jest
octem winnym, dzięki czemu zyskuje kwaśny smak. Wśród
najpopularniejszych są dwie: ciorbă de legume, czyli zupa
warzywna i ciorbă de fasole boabe, czyli gęsta, pożywna
zupa fasolowa. Turysta zapewne zdziwi się, gdy dostaje zupę
jabłkową, zupełnie inną niż nasza zupa owocowa, bo przygotowaną z warzywami i niezwykle wytrawną.
Na drugie danie Rumuni proponują mămăligę – specjalny
rodzaj polenty, przygotowywanej podobnie do włoskiego
odpowiednika, jednak podawanej ze słonym owczym serem
i duszoną kapustą z grzybami. Przypomina ona polski bigos, z tym że zazwyczaj robi się ją z kapusty świeżej, a nie
zakwaszanej. Z mămăligi przygotowuje się też smażone
w głębokim tłuszczu kulki nadziewane kiełbasą. Można
się też spodziewać gołąbków z kapusty lub liści winogron
nadziewanych mielonym mięsem i ryżem. I choć wydawać by się mogło, że kapusta jest ulubionym warzywem
mieszkańców Transylwanii, to jednak wyprzedza ją jedzona
na surowo i po obróbce termicznej papryka, często nadziewana słonym, owczo-krowim serem. Lokalnie można spróbować
także kurczaka nacieranego papryką, z dojrzewającym serem
owczym albo zupy z soczewicy na bazie bulionu pachnącego
wędzonym mięsem, z dodatkiem ziemniaków i wędzonej
słoniny pokrojonej w drobną kostkę.
W węgierskich domach jada się oczywiście gulasz zrobiony z mięsa wieprzowego, koziny lub koniny z dodatkiem
czerwonego wina oraz ziemniaków. Popularnym daniem
są również klopsy mięsne z sosem grzybowym. Zdarza się
też gulasz z zielonej fasolki szparagowej z dodatkiem dużej
ilości papryki i świeżych pomidorów. Jeśli ktoś ma ochotę
na rybę, to może spodziewać się karpia lub pstrąga podanego, oczywiście, z papryką. Do tego serwuje się głównie
wino, a po posiłku mocną kawę. Na deser podawane są lody,
zazwyczaj z owocami sezonowymi, strudel z jabłkami lub
po prostu drożdżówki. W porze świąt lub specjalnych okazji
Węgrzy zajadają się Kürtos kalács – pełnymi smaku, niebywale
słodkimi, a jednocześnie dosyć lekkimi ciastami w formie
walca, dodatkowo oprószonymi cynamonem czy pokruszonymi
orzechami włoskimi.
W miastach Transylwanii w porze popołudniowej wszystkie
kawiarnie są pełne. Przy stolikach popija się lemoniadę zrobioną ze świeżych cytryn, limonek i pomarańczy, doprawioną
miętą i cukrem trzcinowym. Serwowane są także różne gatunki miejscowego piwa oraz spritzer z białego wina i wody
gazowanej, identyczny jak ten spotykany w Wiedniu.

Sănătate

Po wielu latach transformacji i odradzania się własności prywatnej, w Rumunii powróciła kultura picia i wytwarzania
wina. Nasłonecznione zbocza Karpat i gór Apuseni, gdzie
panuje specyficzny, wilgotny mikroklimat, są idealnym miejscem dla rosnącej winorośli.
Wino w tym regionie zaczęto produkować w czasach Cesarstwa
Rzymskiego i to właśnie prawdopodobnie z Rzymu pochodziły
pierwsze sadzonki.
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Najwięcej wina (zarówno białego, jak i czerwonego) produkuje
się z klasycznych już odmian fetească, a także sauvignon
blanc, merlot, riesling, pinot grigio i lokalnych odmian cramposie i tămâioasă românească. Szczególnie tradycyjne, stare
odmiany zasługują, by ich spróbować. W dobie zachwytu
slow foodem i wszystkim, mającym wieloletnie korzenie,
ich obecność ma nieocenioną wartość enologiczną. Mimo
że z Rumunią kojarzy się głównie wino czerwone, to większość, bo ponad 70 procent, produkcji stanowi wino białe,
w szczególności zaś delikatnie wytrawne, pełne owocowych
nut. W ciągu ostatnich kilku lat ich jakość znacznie się poprawiła, dzięki czemu spokojnie mogą konkurować z trunkami
z popularnych europejskich regionów.
W Rumunii zachwyca nie tylko wino. W Transylwanii produkuje się owocową brandy, zwaną palincă lub ţuică, właściwie
ze wszystkich możliwych owoców. Tradycyjnie przyjmuje się,
że ţuică jest produkowana głównie ze śliwek, jabłek, brzoskwiń
i moreli, chociaż nie ma problemu ze znalezieniem odmian
z jagód, czereśni i innych owoców. Taką brandy destyluje
się tylko jeden raz, dlatego zawiera 30 procent alkoholu.
Palincă ma pochodzenie węgierskie i powinna być destylowana dwukrotnie. Pytając się tubylców o różnicę pomiędzy
palincă i ţuică, dowiemy się zazwyczaj, że są tożsame i właściwie nikt nie widzi specjalnego powodu, by na siłę próbować
je rozróżniać. Obydwa alkohole produkowane są w domach,
w specjalnych, miedzianych kadziach. Nie jest to nielegalne, dlatego warto spróbować lokalnych odmian i usłyszeć
od tubylców Noroc!, jeśli są pochodzenia rumuńskiego lub
Egészégére!, jeżeli mówią po węgiersku.

Powiew przeszłości

Transylwania oferuje bogate doznania kulinarne i jeszcze
większe doznania estetyczne. Idąc wąskimi uliczkami średniowiecznej Sighisoary, można się przenieść w zamierzchłe czasy
i poczuć powiew legendy hrabiego Draculi, który urodził się
w jednym z pobliskich domów. Jednocześnie w saksońskim
mieście Braşov, u stóp wzgórza z nazwą miasta na szczycie,
warto spróbować piwa wytwarzanego z chmielu rosnącego
m.in. w centrum zabytkowego rynku. W wioskach raczyć się
można wyrobami rolników, a w szczególności serami z bawolego, krowiego, koziego i owczego mleka oraz owocowymi
przetworami i nalewkami. W wielu miastach i miasteczkach,
w restauracjach i małych barach podają pizzę nie mającą
sobie równych – na chrupiącym spodzie, z sosem przygotowanym z pysznych, dojrzałych pomidorów. Rumuni żartują,
że ich pizza jest najlepsza na świecie i że Włosi nie dorastają
im do pięt.
Transylwania to niezwykłe miejsce na mapie Europy, gdzie tradycje i zwyczaje są autentyczną i namacalną częścią życia,
a nie komercyjnym teatrzykiem dla turystów. Ale spiesz się.
Transylwania jaką dziś znamy odchodzi w przeszłość, zmieniając się znacznie szybciej niż byśmy tego chcieli. Dlatego
spakuj walizki, zaopatrz się w terenówkę i nie oglądając się,
rusz przed siebie. Masz ostatnią szansę, by poznać wszystko to,
co Transylwania ma do zaoferowania, ze wszystkimi swoimi
skrajnościami.

Pieczona kaczka i dynia
zestaw idealny

2 kacze piersi, 2 ząbki czosnku, oliwa z oliwek extra vergine, miąższ dyni 0,5 kg,
3 średniej wielkości cebule, świeże gałązki tymianku, olej, sól morska,
gałka muszkatołowa, 1 łyżka masła, ocet balsamiczny.
Miąższ z dyni kroimy w kostkę. Dodajemy oliwę, suszone oregano, 2 ząbki czosnku oraz cebulę pokrojoną
w ćwiartki. Całość mieszamy. Wstawiamy do piekarnika w żaroodpornym naczyniu i pieczemy około 20 minut
w temperaturze 1800C. Po wyjęciu solimy delikatnie do smaku.
Piersi z kaczki – świeże lub mrożone – warto zamarynować na kilka godzin lub nawet na noc
w mieszance: oliwy z oliwek, czosnku, czarnego mielonego pieprzu i świeżych listków tymianku.
Zamarynowane piersi smażymy na rozgrzanym oleju (rzepakowym lub słonecznikowym) skórą do patelni.
Po zarumienieniu obracamy i smażymy jeszcze 4 minuty.
Usmażone piersi zawijamy w aluminiową folię na 3 minuty. Potem kroimy w kawałki i dodajemy
do pieczonej dyni. Wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 1800C na kolejne 10 minut.
Ważne, aby nie przesuszyć mięsa. Powinno być soczyste i lekko różowe.
Wiejski domowy chleb i kieliszek wina Chianti dopełnią uczty.

www.eperfetto.com

Nie ma chyba na świecie napoju, którego produkcja byłaby bardziej „slow” niż wino. Istnieje
jednak odmiana tego trunku, której triumf opiera się paradoksalnie na krótkim, jedynie
sześciotygodniowym, czasie leżakowania. Mowa o Beaujolais Nouveau – młodym winie, które
dorobiło się swojego święta i wypromowało urokliwy region, dotychczas niedoceniany przez
winiarzy. O jego popularności świadczy między innymi siedmiokrotny wzrost sprzedaży
w ciągu ostatnich 45 lat.
Tekst: Małgorzata Kowalewska, ilustracja: Aga Pietrzykowska
Położona w środkowej części Francji Burgundia to bez
wątpienia miejsce, które nawet dla największych smakoszy
wina owiane jest tajemnicą. Kiedyś region ten uchodził
za wyizolowany i prowincjonalny, zamieszkały przez plantatorów raczących się tylko swoimi wyrobami, których nie
porównywano z wytworami konkurencji. Praktyki winiarskie przekazywano tam z pokolenia na pokolenie. Dopiero
w latach 70. Guy Accad podjął próbę wypromowania nowych technik wytwarzania wina, jednak przez większość
fachowców zostały one odrzucone i skrytykowane za chęć
zmiany „typowego”, regionalnego trunku. Burgundia przeszła
prawdziwy renesans dopiero w momencie, gdy pokolenie
otwartych na nowe technologie trzydziestolatków przejęło
rodzinne winnice.
Wojciech Bońkowski, krytyk winiarski, podkreśla, że tradycja
świętowania Beaujolais Nouveau jest pomysłem marketingowym znanego hurtownika win Georges’a Duboeufa, mającym
na celu wypromowanie regionu na scenie francuskiej. Wtedy
jeszcze nie marzono o tak dużym eksporcie, chciano jedynie
przy okazji upłynnić nadwyżki mniej ciekawych win, które
nie mają szansy na bardziej prestiżowe oznaczanie, takich
jak Beaujolais-Villages, Morgon czy Moulin-a-Vent.

W krainie Beaujolais

Z tego pięknego regionu pochodzi zaledwie 3% całej produkcji
win francuskich, jednak mimo małego i być może wątpliwej
jakości nakładu, region stał się sławny. Wina burgundzkie
są drogie, trudno dostępne i bardzo często szybko się psują.
Gdy kupimy butelkę słynnego Clos De Vougeot Grand Cru
z burgundzkiego Cote de Tunis możemy się delektować zniewalającym smakiem lub trafić na trunek, który jest tego smaku
kompletnie pozbawiony. Warto więc rozeznać się w ofertach
różnych producentów, by uniknąć rozczarowania.
W regionie Burgundii największe zyski przynosi, pozyskiwane
z winnic położonych w Masywie Centralnym, Beaujolais.
Winogrona, z których wytwarza się ten trunek, są wyjątkowo odporne na warunki przyrodnicze i górski klimat.

Gamay lub Gamay Noir Blanc to odmiana o świeżym,
owocowym aromacie, z której produkowane jest wino
o jasno fiołkowej barwie i delikatnym bukiecie. Dominują
w nim smaki kojarzące się z trawą i kwiatami polnymi.
W urokliwej krainie Beaujolais, na dobrze nasyconej ziemi, pną się winogrona. Tutaj jak nigdzie indziej odmiana
Gamay rozwija się szczególnie dobrze, zapuszczając swoje
korzenie w głąb gleby o granitowym podłożu. Ten region
charakteryzuje się też wyjątkową atmosferą w czasie zbiorów.
Winobranie, podobnie jak żniwa, ma bowiem znaczenie
symboliczne. Utożsamia się je z płodnością i czasem rozpusty, kiedy to piękne hetery raczyły mężczyzn procentowym
trunkiem dodającym im wigoru. Dzisiaj czas zbiorów jest
raczej kojarzony z okresem napięcia i oczekiwania na to,
co przyniesie ten rok. W Beaujolais to podejście jest akurat nieco odmienne, ponieważ tu głównie zarabia się na
młodych winach, dla których sama jakość owoców nie jest
aż tak istotna. W większości plantacji winogrona zbierane
są za pomocą maszyn, tu zbiera się je ręcznie. Właściciele
winnic organizują we wrześniu coś w rodzaju „hufców pracy”,
zatrudniając na kilkanaście dni ludzi z całego świata. Choć
pracują oni nawet po dziesięć godzin dziennie, to jednak nie
traktują tego czasu tylko jako formy zarabiania pieniędzy.
To dla nich także rodzaj przygody, możliwości obcowania
z różnymi nacjami, a także okazja do uczestnictwa w wyjątkowym procesie, którego uwieńczeniem jest święto młodego
wina, obchodzone także w ich rodzinnych stronach. Zbierane
ręcznie winogrona są wrzucane w całości do specjalnych
kadzi powodują, że pod ich ciężarem owoce na dnie pękają
i puszczają sok. Tak jak w każdym procesie winifikacji, sok zaczyna fermentować. Jednak przez to, że winogrona nie zostają
wcześniej naruszone, fermentacja dotyka również całych
owoców. Ten proces, trwający nie dłużej niż 4 dni, nazywany
jest maceracją węglową. Wydobywa on z winogron aromat
znajdujący się pod skórką, a także ogranicza ekstrakcję taniny,
czyli związku zaliczanego do garbników, co przyczynia się
do nietypowego, orzeźwiającego bukietu tego młodego wina.

(27)

Swój wyjątkowy smak Beaujolais Nouveau zawdzięcza również czasowi produkcji, który zawsze wynosi około 6 tygodni.
Pozostałe czerwone wina dojrzewają przez 2-3 lata, po czym
można je jeszcze przechowywać do dwóch lat.
Warto wspomnieć, że regulacje dotyczące francuskich win
dzielą je na dwie kategorie: primeu, oferowane pomiędzy
czasem zbioru a wiosną kolejnego roku oraz nouveau, które
wchodzą na rynek w okresie pomiędzy zbiorem winogron,
a winobraniem w następnym roku. Ten podział powoduje,
że większość win nazywanych Beaujolais Nouveau faktycznie
określa się jako Beaujolais Primeur.

Święto młodego wina

Słynące z tego, że szybko „uderza do głowy”, młode Beaujolais
zyskało ogromną popularność, a premiera każdego rocznika
jest hucznie świętowana. Legendarne już zdanie Le Beaujolais
Nouveau est arrivé, co można przetłumaczyć jako Oto przybyło
Beaujolais Nouveau, jest znane nie tylko wśród Francuzów,
lecz również smakoszy wina na całym świecie. Bowiem dzięki
szybkiej fermentacji i sprawnemu rozlewowi każdy amator tego
trunku, bez względu na to, w jakim zakątku kuli ziemskiej mieszka, może delektować się świeżo wyprodukowanym rocznikiem.
Uważa się, że miejscem narodzin tradycji święta Beaujolais
Nouveau jest Lyon. Po I wojnie światowej w okolicach Dnia
Wszystkich Świętych, w lokalnych bistrach sprzedawano tanie
wino z nowych winogron. Wśród liończyków istnieje nawet powiedzenie, że Beajolais jest trzecią obok Saony i Rodanu rzeką
przepływającą przez miasto. Od 1997 roku na głównym placu
w centrum miasta organizowana jest Beaujol’ympiades, w trakcie
której następuje uroczyste „odbijanie” beczek i degustacja wina.
Trwające kilka dni Święto Młodego Wina rozpoczyna się dzień
przed jego oficjalną datą w urokliwym miasteczku Sarmentelles,
w okolicach historycznej siedziby rodu Beaujeau. Zjeżdżają się
tutaj zarówno koneserzy, jak i amatorzy winogronowego trunku,
by przy akompaniamencie muzyki, spektaklach i sztucznych
ogniach wspólnie powitać tegoroczne Beaujolais.
Przed trzecim czwartkiem listopada z każdej z małych wsi i miasteczek regionu, ponad milion butelek wina rozpoczyna swoją
podróż przez Francję do wszystkich zakątków świata. Zwyczaj ten
nazywany jest wyścigiem, który musi zostać ukończony najpóźniej
o godzinie 24:00, w dzień poprzedzający święto. Ta tradycja sięga
1951 roku, kiedy to regionalny organ – Union Interprofesionnelle
des Vins du Beaujolais – uznał obecne Beaujolais Nouveau. Data
premiery tego młodego wina została ustalona na 15 listopada.
Wtedy to oficjalnie narodziło się Beaujolais Nouveau. W 1985 roku
data ta została zmieniona na trzeci czwartek listopada. Tradycja
obchodów Święta Młodego Wina najpierw upowszechniła się
na francuskojęzycznych obszarach Szwajcarii i Belgii, a także
w Wielkiej Brytanii. Później zaczęto je uroczyście obchodzić
między innymi w USA i Kanadzie, następnie w Japonii, gdzie
obecnie spożywa się około 11 milionów butelek rocznie.
W Polsce obchody Beaujolais Nouveau organizowane
są od 1989 roku. Kiedyś miały nieco huczniejszą, oficjalną oprawę.
Na przełomie wieków organizowane były na przykład rajdy starych
samochodów, a pierwsze butelki Beaujolais Nouveau otwierano
na tarasie widokowym w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.
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Obecnie najważniejsze są oczywiście obchody w restauracjach,
bo tam konsumuje się butelki nowego wina. Często specjalnie
na tę okazję układa się wykwintne francuskie menu, które ma
za zadanie podkreślić bukiet tegorocznego wina, a także nadać
obchodom uroczystego charakteru.

CERTYFIK AT

Sekret zamknięty w butelce?

Przez jednych uznane za majstersztyk marketingowy, przez
innych za objaw niecierpliwości Francuzów. Słynne Beaujolais
Nouveau dorobiło się swojego święta i wypromowało urokliwy
region, dotychczas niedoceniany przez winiarzy. Według
niektórych na jego popularność wpływa też brak, charakterystycznych dla czerwonych win, garbników. Dzięki temu
trunek ten zyskuje lekki, „niezobowiązujący” smak, lokujący go między winem białym i owocowym. Jak podkreśla
Wojciech Bońkowski: Smak Beaujolais Nouveau jest inny
od win „normalnych”. Jest to wino bardzo lekkie, o jasnej barwie, przypominającej prawie wino różowe, o dość odczuwalnej
kwasowości, bardzo owocowe. W bukiecie ma zwykle także
nuty kwiatowe. Nie jest lepsze od innych win, ale jest jedyne
w swoim rodzaju i dzięki temu można powiedzieć, że jego
degustacja w listopadzie ma walor smakowej ciekawostki.
Namawiam jednak do jednego kieliszka Nouveau, by następnie
spróbować poważniejszego, normalnego Beaujolais z poprzedniego rocznika. Problemem Beaujolais Nouveau jest bowiem
fakt, że zmonopolizowało ono naszą świadomość. Powoduje
to, że przez resztę roku zapominamy o istnieniu tego bardzo
ciekawego regionu winiarskiego. Idąc za przykładem eksperta
warto więc skosztować innych wyrobów z regionu, na przykład
Beaujolais Superior, które pojawia się na rynku miesiąc później
niż Nouveau. Do lepszych win z tego regionu można zaliczyć
Beaujolais-Villages Nouveau, które charakteryzuje się krzepkim
i wyrazistym smakiem oraz tym, że można je przechowywać
dłużej niż zwykłe Nouveau. Jeśli jednak zamierzamy spróbować
tegorocznego wina, musimy pamiętać o tym, że nadaje się
ono do spożycia przez trzy, cztery miesiące od pojawienia
się na rynku (15 listopada 2012).
Warto wspomnieć, że Francja nie jest jedynym krajem,
który specjalizuje się w produkcji młodego wina. W każdym
regionie winiarskim pije się wina dopiero co wytworzone.
Na Morawach i Słowacji silna jest tradycja tzw. burczaka
i wina świętomarcińskiego, zaś w Austrii „Sturmu”, które pije
się począwszy od 11 listopada. Jednak tylko we Francji młode
wino otrzymało taką oprawę marketingową, bo zazwyczaj
wina tegoroczne nie są eksportowane, tylko konsumowane
lokalnie. Z europejską stolicą wina usiłują jednak konkurować
Włosi, którzy promują – również w Polsce – swoje Novello.
W odpowiedzi na francuskie święto, 6 listopada mieszkańcy
Italii również celebrują nadejście nowego rocznika. Jednak
cała oprawa, jak i samo wino, znacząco się różnią. Novello
powstaje z różnych szczepów winogron i często zdarza się,
że miesza się je z poprzednim rocznikiem. Warto pamiętać,
że zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku najważniejszy
nie jest smak czy możliwość delektowania się wysokiej klasy
trunkiem, lecz zwyczaj wspólnego biesiadowania, który pielęgnowany jest od lat.

co to jest certyfikat

?

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.

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.
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

więcej inForMacji o certyFikacie

na certyFikat@beSlow.pl

JAK PO MAŚLE
Duńskie smørrebrød, włoskie bruschette i crostini, francuski pan-bagnat, hiszpańskie pa amb
tomàquet, słowacki obložené chlebíčky, szwedzkie smörgås czy angielskie Welsh Rabbit.
Punktów na kanapkowej mapie Europy jest wiele. Mieszkańcy Starego Kontynentu nie traktują
jednak tych przekąsek jako najważniejszego elementu narodowych kuchni. Czy słusznie?
Tekst: Karolina Wiercigroch, zdjęcie: Marzia Giacobbe (Fotolia.com)
Jeżeli wierzyć w historię o hrabim Sandwich i jego hazardowym
nałogu, kanapki powstały w XVIII-wiecznej Europie. Podczas
jednej z karcianych potyczek z przyjaciółmi angielski arystokrata
poprosił lokaja, żeby przyniósł mu kawałki mięsa ułożone pomiędzy dwiema kromkami chleba. W ten sposób hrabia mógł zaspokoić głód, nie przerywając przy tym pasjonującej rozgrywki.
Tak naprawdę hrabia Sandwich wcale nie wymyślił kanapki.
Wzmianki o łączeniu pieczywa i dodatków w całość pojawiały
się na długo przed narodzinami Johna Montagu, czyli czwartego hrabiego Sandwich. Pierwszy znany twórca kanapek żył
na początku naszej ery. Był nim Hillel Starszy, żydowski prawnik
i uczony w piśmie. Z okazji święta Paschy zawijał on w miękką
macę mięso baranka paschalnego z marom, czyli tradycyjną
żydowską mieszanką gorzkich ziół, w której skład najczęściej
wchodzi korzeń chrzanu, cykoria i liście sałaty rzymskiej.
W średniowiecznej Europie powstał natomiast prototyp otwartej kanapki. Grube kromki wysuszonego chleba zastępowały
talerze. Po skończonym posiłku można było je zjeść, ale najczęściej oddawano chleb biednym. To właśnie nasączone sosem
resztki z pańskiego stołu dały początek kanapkom.

Kanapkowe rzemiosło

Początkowo kanapki uważane były za posiłek hulaków i hazardzistów – serwowano je przy karcianych stołach i podczas
suto zakrapianych spotkań w lokalach o podejrzanej reputacji.
Z czasem jednak utorowały sobie drogę na stoły arystokracji,
stając się ulubioną, nocną przekąską eleganckich panów.
Kanapkowy boom nastąpił w XIX wieku, wraz z narodzinami społeczeństwa industrialnego, bowiem idealnie zaspokajały
potrzeby klasy robotniczej, poszukującej taniego, łatwego
w transporcie i szybkiego w przygotowaniu pożywienia.
Choć kanapki miały sporo czasu, by na dobre zadomowić się
w Europie, to jednak Stary Kontynent nie jest uważany za ich
ojczyznę. Palmę pierwszeństwa przejęły Stany Zjednoczone.
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Trudno zaprzeczyć, że Amerykanie do perfekcji opanowali
kanapkowe rzemiosło. Czy jednak oznacza to, że Europa
nie ma się czym pochwalić? Na całe szczęście dla naszego
poczucia wartości nie jest tak źle. O ile Amerykanie przodują w dziedzinie kanapek zamykających składniki pomiędzy
dwoma kawałkami pieczywa, o tyle otwarte kanapki są zdecydowanie domeną Europejczyków, którzy są w tej dziedzinie
prawdziwymi specjalistami.
Wiele europejskich krajów może się poszczycić własną
odmianą tych prostych przekąsek. Sztukę komponowania
otwartych kanapek doskonale opanowali Skandynawowie.
Duńskie smørrebrød, norweskie smørbrød, szwedzkie smörgås i fińskie voileipä podawane są na posmarowanej masłem
kromce żytniego chleba. Często dodaje się do nich ryby
i owoce morza: wędzonego łososia, śledzie w occie, sardynki,
krewetki i kawior. Innymi popularnymi składnikami skandynawskich kanapek są stek na zimno, rostbef, tradycyjny
pasztet z wątróbek wieprzowych i pasta z ugotowanych
na twardo jajek. Kanapki dekoruje się kaparami, listkami
pietruszki, koperkiem, plasterkami cytryny, pomidora lub
ogórka oraz plastrami jajka na twardo. Smak kanapek uzupełniają majonezowe sosy lub konfitura z czerwonej cebuli.
W Danii bardzo popularnym dodatkiem jest sos rémoulade
z dodatkiem curry.
Większość skandynawskich kanapek jest improwizowana
ad hoc z powyższych składników. Istnieją jednak tradycyjne,
utarte połączenia, jak duńska kanapka sol over Gudhjem
(„słońce nad Gudhjem” – miejscowość na wyspie Bornholm).
Składa się ona z wędzonego śledzia, będącego sztandarowym produktem bornholmskich wędzarni, szczypiorku oraz
surowego żółtka. Innym klasykiem jest podawana na jasnym
pieczywie szwedzka kanapka räksmörgås, czyli połączenie
sałaty, ugotowanych na twardo jajek, majonezu, krewetek
koktajlowych, kawioru i cytryny.

Sandwich po europejsku

Na oddzielny rozdział w encyklopedii otwartych kanapek zasługują
Belgowie i Holendrzy, którzy kanapki na słodko jedzą prawie codziennie. Ich śniadanie to opieczony chleb tostowy posmarowany
masłem orzechowym, miodem, kremem czekoladowym, dżemem
lub konfiturą (najczęściej jest to appelstroop, czyli bardzo mocno
skoncentrowany przetwór z jabłek i cukru). Tak przygotowana
kanapka jest następnie okraszana słodką posypką. Może być
to hagelslag, czyli podłużne granulki z mlecznej lub białej czekolady, vlokken, czyli czekoladowe płatki albo muisjes – kolorowe
kuleczki z posypki anyżowej przykryte kolorową cukrową warstwą.
Niemcy z kolei stawiają na sprawdzoną prostotę. Ich flagowe
kanapki Butterbrot („chleb z masłem”) składają się z jednego
składnika umieszczonego na kromce białego pieczywa posmarowanej masłem lub margaryną. Najczęściej są to kawałki kiełbasy
lub plastry żółtego sera. Austriacy są natomiast kanapkowymi
purystami. W Wiedniu nazwa Butterbrot odnosi się wyłącznie
do kromki chleba posmarowanej masłem. Jeśli pojawia się jakiś dodatek, wchodzi on w skład nazwy kanapki (np. Käsebrot
– chleb z serem).
Innym rodzajem otwartych kanapek są popularne w Czechach
i na Słowacji obložené chlebíčky, czyli małe kanapeczki serwowane jako przekąski do wina. Ich historia sięga 1916 roku,
kiedy Jan Paukert wprowadził je do menu nowo otwartej praskiej
restauracji Pauker Deli. Tradycyjna kanapka składała się z kawałka
bagietki, na którym układano plastry praskiej szynki, Ementalera,
węgierskiego salami i pomidora, z ćwiartki ugotowanego na twardo
jajka, a także z kopiastej porcji pikantnej sałatki ziemniaczanej
z dodatkiem domowego majonezu, przygotowywanego według
sekretnego przepisu Paukerta. Dziś wśród komponentów kanapek można znaleźć różne rodzaje serów i wędlin, wędzonego
łososia, pastę z homara, kapary, świeże i kiszone ogórki oraz
konserwową paprykę.

Smak prostoty

Z Włoch natomiast pochodzą znane na całym świecie bruschette i crostini, czyli chrupiące grzanki z różnymi dodatkami.
Bruschetta jest większa i najczęściej serwuje się ją jako samodzielną przekąskę. Kawałek chleba lub bagietki naciera się czosnkiem, skrapia oliwą, posypuje solą i pieprzem,
a na koniec grilluje. Dopiero po wyjęciu z piekarnika kładzie
się na nim dodatki. Najbardziej znany wariant bruschetty
to pokrojone w drobną kostkę pomidory wymieszane ze świeżą
bazylią, rozgniecionym czosnkiem, oliwą i octem balsamicznym. Bruschetty podawane są z bardzo różnymi dodatkami:
z figami i szynką parmeńską, z borowikami i serem fontina,
z bobem i mozzarellą, z kurkami i kozim serem.
W Toskanii na bruschettę mówi się fettunta lub panunto.
Była typowym posiłkiem pracujących w polu chłopów i składała się tylko z natartej czosnkiem, skropionej odrobiną oliwy,
posypanej solą i pieprzem kromki chleba. W wersji „na bogato”
kanapkę uzupełniał kawałek mięsa lub kiełbasy. Mieszkańcy
Piemontu przyrządzali natomiast przekąski o nazwie soma d’aj.
Crostini, czyli „małe grzanki”, są mniejsze i cieńsze od bruschetty.
Często podaje się je jako dodatek do zup lub sałatek albo jako
przekąskę do wina. Mogą być grillowane z dodatkiem oliwy,
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ziół lub czosnku. Popularnymi dodatkami są sery, wędliny oraz
różnego rodzaju sosy i pasty. Ze względu na atrakcyjny wygląd
i niewielkie rozmiary, crostini często pojawiają się na przyjęciach
w formie wygodnego finger food.
Ciekawą formą prostej kanapki jest hiszpański pa amb tomàquet,
popularny przede wszystkim w Katalonii i na Majorce. W kromkę
białego chleba lub w grzankę wciera się pomidora, a następnie
skrapia oliwą i posypuje solą. Przekąskę można wzbogacić plastrami kiełbasy (najczęściej będzie to chorizo, fuet lub botifarra),
szynką, serem lub katalońską sałatką escalivada, tradycyjnie
przygotowywaną z warzyw pieczonych w popiele.
Popularnością na eleganckich przyjęciach cieszą się francuskie tartines. Stąd zresztą wzięło się polskie słowo „tartinka”,
oznaczające otwartą kanapkę. Tartines mogą być podawane zarówno na ciepło, jak i na zimno. W przeciwieństwie do bruschetty i crostini, tartines często są grillowane razem z nadzieniem.
Do popularnych dodatków należą sery: camembert, brie,
roquefort gruyère i chèvre, a także szynki, rostbef, pasztety
i rilllettes. Podaje się je z karczochami, szparagami, figami,
miodem, czerwoną cebulą, plastrami rzodkiewki i oliwkami.

Tea time

Na Wyspach Brytyjskich do popołudniowej herbaty serwuje
się zamknięte tea sandwiches z masłem i zielonym ogórkiem. Nie oznacza to jednak, że otwarte kanapki są tu passe.
Kanapka scotch woodcock była znana już w epoce wiktoriańskiej, a w połowie XX wieku zaczęto serwować ją członkom
Izby Gmin. Gościła także na stołach studentów Cambridge
i Oksfordu. Scotch woodcock (znana także jako Gentelmen’s
Relish) to grzanka posmarowana pastą z anchovies, na której
układa się porcję kremowej, niezbyt mocno ściętej jajecznicy.
Inną brytyjską kanapką jest Welsh Rabbit, znana także pod
nazwą Welsh rarebite. Podstawowa wersja składa się z grillowanej kromki chleba oblanej gęstym, gorącym sosem serowym z dojrzałego cheddara. Do sosu dodaje się musztardę,
pieprz kajeński, sproszkowaną paprykę i ale. Niektóre przepisy
sugerują wymieszanie sera z beszamelem lub sosem Mornay.
Czasem na toście kładzie się także jajko sadzone, bekon lub
plastry pieczonego indyka.
Jak widać, ważnych punktów na kanapkowej mapie Europy
jest całkiem sporo. A przecież zajęliśmy się tylko otwartymi
kanapkami. Europejczycy też lubią zamykać jedzenie pomiędzy
dwiema kromkami chleba, o czym doskonale świadczą chociażby hiszpańskie bocadillo, brytyjskie chip butty, portugalska
francesinha, francuski pan-bagnat. Ukoronowaniem europejskiej
miłości do kanapek jest natomiast skandynawska smörgåstårta,
czyli „kanapkowy tort”. Ta popularna w Szwecji, Finlandii
i Estonii potrawa to po prostu wielopiętrowa kanapka w formie
tortu. Składa się na nią kilka warstw jasnego lub żytniego chleba,
pomiędzy którymi można znaleźć różne rodzaje nadzienia:
pastę jajeczną z majonezem, pasztety, oliwki, krewetki, szynkę,
kawior, ser, wędzonego łososia, a także plastry pomidorów
i ogórków, winogrona i plasterki cytryny... Kto wie, może już
za kilka lat zamiast objadać się na urodzinowych przyjęciach
cholesterolowymi bombami, będziemy pałaszować kolejne
kanapkowe piętra? Będzie i zdrowo, i oryginalnie.

Modowe laboratorium

cztery żywioły | ziemia
Organiczna sztuka wyrazu, ulegająca nieustannej przemianie.
Spękana powierzchnia estetycznych doznań.
Pradawne bogactwo struktur.
Niezliczona ilość kształtów.

cztery żywioły | woda
Płynne zestawienie zróżnicowanych wzorów.
Inspiracja wyłaniająca się z mrocznych głębin wyobraźni.
Kaskada tajemniczości skąpanej w demonicznej kompozycji
barw i fasonów.

cztery żywioły | powietrze
Nieskrępowane piękno.
Królestwo zwiewnych kreacji, subtelnych w formie.
Mglista inspiracja, która przenika najgłębsze płaszczyzny umysłu.
Ulotna materia wysublimowanego stylu.

Zdjęcia:
Dyrektor artystyczny:
Make up:
Stylizacja:
Akcesoria (fot. 4.):
Ubrania (fot. 4.):
Producent:
Modelki:
Asystent:

Bartosz Klonowski
Anna Jasińska
Elżbieta Ziółek | Małgorzata Karolak
Joanna Dworakowska
Miss Malwia Accesories
NÜ by Tokarska
Karolina Jacak
Angelika Kwiatkowska | SPECTO - Model Management (fot. 1. i 2.)
Natalia Kucińska | Agencja modelek Free Models (fot. 3. i 4.)
Marcin Aniszewski

cztery żywioły | ogień
Śmiałe przełamywanie konwenansów.
Łączenie skrajnych stylów.
Odważna zabawa formą.
Rewolucyjna wizja w buntowniczej odsłonie,
bez reszty pochłaniająca duszę…

MODOLOGIA

Przewidywanie zjawisk i procesów. Określanie nadchodzących „anomalii”. Badanie „atmosfery”.
Brzmi znajomo? Nie chodzi jednak o pogodę. Prognozowanie jest niezwykle rozwijającą
się dziedziną także w świecie mody. Kto ustala trendy, decyduje o tym, co znajduje się
na sklepowych półkach, by wkrótce trafić na wieszaki naszych szaf? Warto sprawdzić.
Tekst: Anna Radke, ilustracja: Katarzyna Księżopolska
Przemysł tekstylny i odzieżowy jest w światowej gospodarce
jednym z najpotężniejszych. Moda opanowała świat, a choć
to rynek niełatwy do podbijania, stał się jednym z najbardziej
zglobalizowanych. Dawne stolice mody – Londyn, Mediolan,
Paryż – są detronizowane przez takie miasta, jak Kopenhaga,
Amsterdam czy Berlin. W krajach wysoko rozwiniętych ludzie
śledzą „modowe” nowinki, by wzbogacać swoją garderobę
o sezonowe hity.
Wizje Coco Chanel, Elsy Schiaparelli czy Mary Quant niegdyś
czarowały ulice. Jedynie prawdziwi miłośnicy elegancji zakładali to, co zostało wykreowane przez wielkich projektantów.
Obecnie na pokazach przedstawia się najświeższe trendy, które
w ekspresowym tempie kopiują fashionistki (często znajdujące
podobne rzeczy w second-handach). Projekty stają się na tyle
„oklepane”, że błyskawicznie wędrują do popularnych sieciówek.
Moda to cykl – to, co nosiły nasze babcie, po upływie kilku
dekad zakładamy my. Czy zatem współczesny świat widział już
wszystko i nie ma miejsca na nowości? Jeśli odpowiemy na to pytanie twierdząco to znaczy, że cierpimy na brak kreatywności.
Odpowiedzią na to są powstające kolejne agencje prognozujące
trendy, które sprytnie badając rynek, dyktują modę. Nie łudźmy
się – nawet najlepsi kreatorzy korzystają z ich usług.
Do gigantów tego rynku należą The Doneger Group, Worth Global
Style Network (WGSN), Stylesight, Fashion Snoops czy Edelkoort
Inc. WGSN subskrybuje 38 000 (!) indywidualnych klientów,
amerykański Stylesight 25 000, nie wspominając licznych korporacji. Dostęp do wiadomości związanych z trendami kosztuje nawet
7500 dolarów rocznie. Dzięki Justynie Eidrigevicius-Kasprzyckiej
na polskim rynku zaczęła działać firma Fashion&Co – partner
paryskiej agencji NellyRodi. Jej głównym celem jest doradzanie
w dziedzinie mody i kosmetyków oraz adaptowanie prognozowanych przez NellyRodi trendów do polskich realiów.
Fashion forecasting nie tylko przewiduje kolory materiałów
i rodzaje nadruków, ale również styl, który będzie królował
na wybiegach i w sklepach w kolejnym sezonie.
Warto zauważyć, że zawodowi badacze trendów nie ograniczają się do jednego rodzaju mody, ale działają na poziomie zarówno haute couture, prêt-à-porter, jak i mody
ulicznej. Niejednokrotnie to właśnie od efektywności agencji
prognozowania trendów zależy przyszły sukces projektantów i sklepów odzieżowych. Praca trend watchera może być
niezwykle wyczerpująca, bowiem wymaga nieustannego
poszukiwania inspiracji – trzeba mieć oczy szeroko otwarte
niezależnie od tego czy wychodzi się ze znajomymi na obiad,

odbywa się zagraniczną podróż, zwiedza muzeum czy też
czyta książkę na tarasie własnego domu. W tej profesji najważniejszy jest otwarty umysł oraz szósty zmysł – intuicja.
Te cechy posiadał jeden z największych autorytetów wśród
prognostyków mody, wspinający się po szczeblach kariery
w Nowym Jorku, niedawno zmarły Francuz Philippe Paul
Camille Bertrand.
Warto podkreślić, że profesjonalny analityk trendów nie tylko
skanuje otaczające go środowisko, ale bada też demografię,
psychografię, panującą na danym terenie sytuację ekonomiczną czy polityczną. Każda, nawet najmniejsza zmiana
w społeczeństwie odbija się na tym, co znajdzie się w szafach
konsumentów w konkretnym sezonie. Taki projekt zajmuje
od 12 do 24 miesięcy.
Mniejsze firmy korzystają z raportów niezależnych agencji
prognozujących trendy, natomiast wielkie korporacje często mają własne oddziały zatrudniające analityków mody.
Taka osoba nosi miano product developer i odpowiada za cały
proces powstawania produktu.
Rozwijający się dynamicznie rynek spowodował, że szkoły
wykładające modę kuszą potencjalnych studentów innowacyjnym kierunkiem przygotowującym do tej pracy. Wśród
najpopularniejszych uczelni zajmujących się tą specjalizacją
jest florencka Polimoda International Institute of Fashion
Design&Marketing. 9-miesięczne studia magisterskie odbywają się w języku angielskim i uczą zrozumienia światowych tendencji, zwracają uwagę na elementy, dzięki którym
łatwiej dostrzec zmieniające się trendy. Absolwenci tego
kierunku przygotowani są do pracy w największych agencjach, wielokrotnie też znajdują zatrudnienie w pokrewnych dyscyplinach. By stać się specjalistą w tej dziedzinie
nie trzeba jednak wyjeżdżać aż na Półwysep Apeniński.
VIAMODA Polsko-Włoski Instytut Designu i Managementu
w Warszawie, będący przedstawicielem włoskiej Polimody na
Europę Środkową-Wschodnią, to jedyna placówka w Polsce
oferująca edukację w tym zakresie. Stanowisko dyrektora
programowego kierunku zajmuje Olga Nieścier, która wykłada także w Instytucie Polimoda.
W świecie pełnym portali i wszechobecnego Internetu prognozowanie trendów staje się jednym z najbardziej potrzebnych,
konkurencyjnych i twórczych obszarów. Szacuje się, że wartość agencji badających modę może wkrótce przekroczyć
36 miliardów dolarów. Zatem dlaczego nie spróbować zostać
polskim Bertrandem?
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MODOWA ŁÓDŹ RE-ACTUNKOWA
Idąc w stronę budynku Międzynarodowych Targów Łódzkich otulam się mocniej
szalikiem. Mimo że do zimy jeszcze daleko, to poranne powietrze jest już mroźne. Mijam
parę, która delikatnie wyładowuje coś z samochodu. Czy są to wielkie kaptury? Może
jakieś kolczugi? Przerośnięte kołnierze? Patrzę kątem oka i już wiem, że zmierzają tam,
gdzie ja. Na przymiarki przed wieczornym pokazem Re-Act Fashion Show 2012.
Tekst: Joanna Lompart-Chlaściak, zdjęcia: Paulina Wydrzyńska
Organizatorem Re-Act Fashion jest Fundacja Re-Act

Konkurs na twórczy recykling

Re-Act mówi o sobie, że promuje twórczy recykling, który temu, co bezużyteczne, nadaje rangę
sztuki. Po raz czwarty młodzi projektanci mody zostali zaproszeni do stworzenia kreacji z odpadów.
Tym razem dwudziestu finalistów konkursu z Czech,
Niemiec, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Wielkiej
Brytanii, a nawet ze Stanów Zjednoczonych walczyło
o nagrodę główną: tytuł Re-Kreatora 2012 i czek
od Prezydenta Łodzi na 15 tys. zł. Każdy uczestnik
przygotował po trzy propozycje strojów wykorzystujących materiały z odzysku. Są więc sukienki z kawałków używanych swetrów, kombinezony ze skóry
okrywającej niegdyś jakąś starą kanapę, płaszcze
z przetworzonych butelek PET, czapy z tektury falistej,
spódnice ze skrawków dżinsu, tiary z plastikowych
lalek, kreacje z papieru, siatek na czosnek, firanek,
obrusów czy pianki montażowej...
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Sztuka dla sztuki?

Ambasadorką konkursu Re-Act ponownie została
Kinga Rusin, która kibicuje inicjatywie od momentu jej powstania. Dziś poprowadzi wieczorną galę,
a jej firma kosmetyczna PAT&RUB ufundowała jedno z wyróżnień. W czasie konferencji prasowej poprzedzającej galę, Rusin zadaje pytanie, które wielu
osobom spoza odzieżowej branży samo ciśnie się na
usta: jaki jest sens tworzenia tego typu ubrań? Nie do
końca użytkowych, szczerze mówiąc dość niepraktycznych, co więcej – często bliższych rzeźbie i instalacjom
artystycznym. W jej opinii odpowiedź na te zarzuty
jest prosta: chodzi o zwrócenie uwagi na problem
ciągle rosnącej ilości śmieci. Zatruwamy planetę
i siebie. Dlatego recykling i bardziej ekologiczny styl
życia powinny jak najszybciej stać się modne. Re-Act
ukazuje to w sposób może czasem kontrowersyjny,
ale również kreatywny i oddziałujący na wyobraźnię.

Nagrody rozdane

Jury pod przewodnictwem Olgi Nieścier postawiło
w tym roku na propozycję odważną. Zwyciężczyni
konkursu, Niemka Karen Jessen, nazwała swą kolekcję 8 Acts of Rebellion, jako wyraz sprzeciwu wobec
konsumeryzmu. I jak na rebelię przystało, obok jej
strojów nie sposób przejść obojętnie. Suknia wieczorowa o kroju „syreny” powstała z wąziutkich
pasków dżinsu ułożonych w pochlebiający kobiecej
sylwetce motyw. Skóra z brązowej kanapy wystąpiła
w nowym wcieleniu jako seksowny kombinezon.
A efektowny płaszcz, misternie spleciony z paseczków T-shirtów, przyciąga wzrok formą i ciepłymi
kolorami – od słonecznej żółci po głębokie bordo.
Wyróżnienia także powędrowały do płci pięknej.
Pierwsze z nich, przekazane przez Fundację Re-Act,
trafiło do zainspirowanej starożytnością Agnieszki
Zdonek, która „ulepiła” swoje sukienki niczym greckie
amfory, wykorzystując piankę montażową, plastikową
taśmę i skrawki płótna. Drugie wyróżnienie, ufundowane przez firmę kosmetyczną PAT&RUB, otrzymała Veronika Kostkova. Pastelowe koszule i spodnie
z second-handów to surowce, którymi projektantka
zabawiła się tworząc kreacje unisex z eleganckimi
stójkami i oryginalnym zastosowaniem rękawów.
Re-Act to nie tylko artystyczna moda z odzysku,
to również zjawisko nazywane przez organizatorów
recyklingiem kulturowym. Pokazy specjalne zeszłorocznej zwyciężczyni, Słowaczki Andrei Pojezdalovej
oraz hiszpańsko-kolumbijskiego projektanta Ricardo
Ramosa to ukłony w kierunku folkloru ich narodów
i tradycyjnych metod tworzenia tkanin i ubrań.

Społeczny wyraz mody był jeszcze ważniejszy w pokazie zorganizowanym przez firmę Zielona Nitka we
współpracy z Polską Zieloną Siecią. Były to gotowe
do noszenia stylizacje brytyjskich marek, które od wielu lat współpracują z rolnikami i rzemieślnikami w Azji,
Afryce i Ameryce Południowej, tworząc modę z naturalnych, ekologicznych tkanin i jednocześnie wspierając rozwój lokalnych społeczności w najbiedniejszych
krajach świata.

Czy da się w to ubrać?

Spotkanie ze świadomą modą nie zakończyło się
w Łodzi wraz z przejściem ostatniej modelki po wybiegu
gali Re-Act. Następnego dnia ruszyły bowiem pierwsze
w kraju Targi Odpowiedzialnej Mody WearFair zorganizowane przez Polską Zieloną Sieć. Tu łodzianie mogli się
przekonać, jak szczytne idee przekształcają się w praktykę. Przedstawiciele czterdziestu polskich i zagranicznych marek proponowali gotowe do noszenia ubrania,
biżuterię i dodatki wykonane z poszanowaniem środowiska i praw człowieka. Butelki PET przemieniły się
w kwieciste naszyjniki i kolczyki, banery reklamowe
w praktyczne torby-listonoszki, gazety – w plecione
bransoletki. A ciuchy dla pań, panów i dzieci uszyte
były z ekologicznej bawełny i zgodnie ze standardami Sprawiedliwego Handlu. Nie brakowało też chętnych do nauki podstaw szycia na maszynie i prostych,
krawieckich przeróbek. Na wymienialni ciuchów bezgotówkowo polowano na stare-nowe kreacje. Pokazy
filmów dokumentalnych i międzynarodowa debata
skusiły natomiast tych, którzy poszukują rzetelnych
informacji o realiach przemysłu odzieżowego.
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Nagroda magazynu (SLOW),
przyznana za najbardziej kreatywną kolekcję
zaprezentowaną w konkursie RE-ACT Fashion.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcy.
Projektant:
Zdjęcia:
Make-up i stylizacja:
Modele:

Libor Komosńy
Jakub Gulyas
Jana Olšinska
Lenka V. - Exit, Stefan P. - M management

Zima jest idealną porą na śmiałe łączenie odważnych barw i fasonów.
Delikatna tkanina otulona ciepłą wełną
lub miękkim kaszmirem stworzy niebanalną,
aczkolwiek praktyczną stylizację.

CH£ODNE SPOJRZENIE

Pull Up

NÜ by Tokarska

Dirty Deer

Berenika Czarnota

PULL UP to alternatywna marka streetwearowa. Koncepcja na stworzenie
ubrań zrodziła się dzięki okrzykowi publiczności podczas koncertów roots,
reggae i dancehall. W czasie utworu słuchacze krzyczą „pull up!” co oznacza,
że chcieliby, aby piosenka została puszczona od początku. Ideą marki jest
tworzenie ubrań, które ludzie będą „pullupować”, czyli nosić jeszcze raz,
jeszcze raz i jeszcze raz.

LÜNA. Inspiracją dla jesienno-zimowej kolekcji NÜ by Tokarska na sezon
2012/2013 był Księżyc. Tym razem Agnieszka Tokarska stworzyła idealnie skrojone projekty z mięciutkiej wełny, szlachetnej wiskozy, francuskiej koronki czy
dżinsu z recyklingu. Nowa kolekcja jest konsekwentną kontynuacją dotychczasowego stylu marki. Wyjątkowo kobieca, zachwyca szlachetnością tkanin
oraz dbałością o szczegóły. Każdy projekt został nazwany poszczególnymi
księżycami Saturna.

Mocne kolory obok uniwersalnych szarości. Sprawdzone formy bez zbędnej filozofii. Łapiesz – zakładasz – biegniesz dalej! Ulubione materiały to dzianiny bawełniane, wiskozy i modal. Inspiracją jest miasto, a także codzienne poszukiwanie
wolności i optymalnego stanu umysłu. Makroprzestrzeń z nieograniczoną liczbą
mikroprzyjemności. Z własnymi zasadami, bez ram, bez hamulców. Be Dirty.
Fot. Yuki Nuke, Mod. Dominika Matysiak, Natalia Morawiak, Wiktoria Suwara,
Nocna Mara, Pan Luka.

Kolekcja postcards from the edge inspirowana wakacyjną podróżą do Indonezji.
Każda z sylwetek jest szkicem z tej wyprawy – wyjątkową w formie orientalną
pocztówką, przeznaczoną dla bliskiej projektantce osoby. Źródłem inspiracji
tej niezwykłej kolekcji były indonezyjskie batiki, maski, przyroda oraz ludzie.
Po raz pierwszy Berenika Czarnota zdecydowała się pokazać także biżuterię,
która została zaprojektowana specjalnie przez TSUMI.com
Zdjęcia: Jakub Wilczek MWW Studio.

www.nubytokarska.com

www.dirtydeer.com

www.berenikaczarnota.com

Niech ktoś powie PULL UP!

TOMAOTOMO by Tomasz Olejniczak

Grzegorz Kasperski

Nenukko

SheMore

Tomasz Olejniczak proponuje na sezon jesień/zima 2012 zdecydowane kolory – czerwień, granat i czerń – zestawione z delikatnymi szarościami i écru.
Linia kobieca zawiera zarówno oversize’owe sukienki, wykończone skórzanymi
kołnierzykami, jak i proste z kaszmiru czy wełny. Dla mężczyzn TOMAOTOMO
przygotowało kurtki i spodnie ze skórzanymi elementami oraz golfy z domieszką
jedwabiu. Kolekcja skierowana jest zarówno do zwolenników casualowych
stylizacji, jak i wyznawców niewymuszonej elegancji.

W kolekcji wiosna/lato 2013 wykorzystano m.in. jedwabne żorżety, szyfony
i satyny. Kolorystyka nawiązuje do barw natury. Odcienie beżu od kremowego,
poprzez cielisty do rdzawego. Srebrzyste i grafitowe szarości zestawione są
z morską zielenią, matowym fioletem, bladym różem i miedzią. Połączenie
klasycznego red carpet i koktajlu z elementami na co dzień. Foto – Marta
Wojtal, Modelka – Marzena Pokrzywińska, Makijaż/Fryzura – Robert Bielski

Kolekcja na sezon jesień-zima 2012/2013 D.A.U. przynosi redefinicję stylu,
w ramach którego poruszała się dotąd marka. Integruje formy zaczerpnięte
ze stylu klasycznego z nonszalancją typową dla kultury miejskiej. Elegancja
i abnegacja znajdują wspólny biegun poza granicami znanego dresscode'u.
Odważne łączenie skrajności jest cechą naszych czasów. Współczesność wymaga
syntezy wielu danych i bodźców, odnajdywania spójności w zróżnicowaniu.

www.facebook.com/kasperskigrzegorz

www.nenukko.com

Monika Szymor zakochała się w wiskozie jedwabnej. I nic dziwnego. Tkanina
ta jest niezwykle delikatna, miła w dotyku i rewelacyjnie błyszczy. Ten charakterystyczny połysk po prostu zachwyca. Jest tworzona z celulozy, dzięki czemu
posiada dużą wytrzymałość. Wiskoza jedwabna świetnie sprawdzi się przy
wielu projektach. Udowodniła to projektantka She More. Najnowsze modele
bluzek, tunik i sukienek wieczorowych Moniki Szymor po prostu olśniewają.
Fot. Marta Sinior. Tunika dostępna na www.fullofstyle.pl.

www.facebook.com/TOMAOTOMO

www.shemore.pl

Plizgi, Królak i Harel zrób to sam dziś

EMOCJE
WŁÓCZKOWEGO

DO IT YOURSELF
Do It Yourself, w skrócie DIY. Idea „zrób to sam” podbija świat mody. Zamysł jest prosty,
chodzi o wykonanie danej rzeczy samodzielnie. Liczą się umiejętności, wyobraźnia i emocje.
A także oczywiście materiały, wśród których w ostatnim czasie furorę robi włóczka. Casualowa?
Sexy? Awangardowa? Jak się okazuje, sprawdza się w każdym wydaniu.
Tekst: Marta Dudziak
Włóczka wywołuje emocje. Zarówno pozytywne, jak i negatywne.
Jej fani, miłośnicy i zwolennicy, chwalą ją za fantazję, nieoczywistość i opieranie się byciu „modową”. Przeciwnicy i hejterzy
zarzucają jej z kolei zgrzebność, archaiczność i nie podążanie
za trendami. Jak bardzo mylą się ci drudzy udowadniają ludzie,
którzy modę tworzą i modą żyją.

Francuzka, Kanadyjczyk i Szwedka

Sonia Rykiel pierwszą wełnianą sukienkę stworzyła dla siebie.
Zrobiłam ją, ponieważ chciałam być najpiękniejszą kobietą w ciąży. Potem zrobiłam sweter. Chciałam mieć taki, jakiego nie
będzie miał nikt poza mną, powiedziała. Już wkrótce zabawne
i wygodne sukienki oraz swetry rudowłosej projektantki chciały
nosić kobiety na całym świecie. Ich nieposkromiony apetyt na
posiadanie ubrań z metką Soni Rykiel doprowadził do obwołania
projektantki „królową dzianin“. Z nadanego przez dziennikarzy
Women’s Wear Daily tytułu Rykiel miała spory ubaw. Z właściwym sobie poczuciem humoru wyznała wówczas, że nie można
zostać królową dzianin nie mając bladego pojęcia, jak zrobić
sweter i że tak naprawdę ten cały zamęt wokół niej to jeden
wielki przypadek. Bo plan na życie Rykiel był taki, aby zostać
matką dziesiątki dzieci, a nie symbolem włóczkowego casualu.
Pewnego dnia znudzony spokojnym kanadyjskim życiem
Mark Fast za namową swojego nauczyciela spakował walizki
i przyjechał do Londynu. Trafił tam na studia projektowania
mody na słynnym Central St. Martins. Potem współpracował z takimi markami, jak Christian Louboutin, Swarovski,
Pinko czy Woolmark. Już na początku swojego pobytu w stolicy
awangardowej mody Fast założył, że będzie się specjalizować
w projektowaniu z włóczki. Dziś na widok jego ociekających
seksem kreacji krytycy mody pieją z zachwytu. Ekskluzywne
ubrania projektanta nazywają „haute knitwear“ komplementując,
że Fastowy patent na włóczkę jest niezwykle „glamour“ i nie ma
w nim absolutnie nic ze stereotypowej zgrzebności.

(52)

Sandra Backlund to szwedzka projektantka mody oraz laureatka głównej nagrody na Międzynarodowym Festiwalu
Mody i Fotografii w Hyeres w 2007 roku. Robić na drutach
nauczyła ją babcia. Podobno projektantka szybko odkryła
w sobie talent i pasję do robótek ręcznych. Dzięki temu jej
dzisiejsze dziewiarskie projekty to haute couture z prawdziwego zdarzenia.
Pojawiają się zarówno w sesji zdjęciowej z udziałem charyzmatycznej Tildy Swinton dla Another Magazine,
jak i na wystawie rękodzieła w małym szwedzkim miasteczku.
Jak o Backlund powiedziała znana blogerka Susie Bubble
Ona po prostu totalnie oddaje się swojej pracy. Jej emocje
są połączone z rzeczami, które niemal całkowicie obezwładniają już przy pierwszym zetknięciu.

Barbary Hoff zrób to sam wtedy

Nie ma wątpliwości, że w nadwiślańskim kraju do rozpropagowania idei DIY najbardziej przyczyniła się Barbara
Hoff. Znana dziennikarka i projektantka mody do redakcji
tygodnika Przekrój trafiła już na studiach. Współpracowała
z nim zresztą przez następnych kilkadziesiąt lat. Ówczesnemu
redaktorowi naczelnemu podobało się, że potrafi zrobić coś
z niczego. Za własne pieniądze kupowała tkaniny, z których
tworzyła kreacje na sesje fotograficzne w domowych warunkach. Zasłynęła pomysłami na ciuchy i buty w stylu zrób
to sam. Ot, choćby balerinami, potocznie zwanymi trumniakami. Przepis na nie był następujący: ze zwykłych białych
tenisówek należy wyciąć przednią część ze sznurówkami,
powstały w ten sposób otok obszyć czarną tasiemką, a następnie całość pomalować czarnym tuszem. Krok po kroku Hoff
pokazywała Polkom, co znaczy być prawdziwymi indywidualistkami. Z czasem pionierka ubraniowo-obuwniczego DIY
w Polsce swoje autorskie projekty zaczęła także prezentować
w Filipince i Nowym Stylu.

DIY wciąż jest na czasie. Może nawet bardziej niż kiedykolwiek.
Zapewnia wyśmienitą zabawę. Poszerza horyzonty. Rozwija
kreatywność i wyobraźnię. Uzależnia. Uzależnił projektantkę
mody Paulinę Plizgę, która wspominając swoje pierwsze doświadczenia z DIY mówi: Zaczęło się od zabaw ścinkami w pracowni
krawieckiej mojej mamy. Minęło wiele lat, a ja wciąż się nimi
bawię. Są nieodłącznym składnikiem moich kreacji. Szyję z nich
patchworki. Moim pierwszym autorskim projektem był właśnie
patchworkowy sweter o nieokreślonym kroju, uszyty ze starych
swetrów i torba do szkoły z obciętych dżinsów. Karina Królak,
projektantka akcesoriów wyznaje zaś: Kiedy byłam mała, ciągle mówiłam „ja siama“. Sama więc zakładałam i wybierałam
ubranka do przedszkola, poprawiałam fryzury po fryzjerach,
potem przerabiałam ubrania i buty. Mam takie jedno zdjęcie
z podstawówki – idealnie dopieszczona stylizacja, błyszczące
oczy, uśmiech na twarzy i poprawiona po fryzjerze grzywka.
Odkąd pamiętam, zawsze coś wymyślałam. Nie sądziłam jednak,
że stanie się to moim zawodem. Pamiętam zabawną historię
jednego z moich pierwszych projektów, którym była broszka
z plastiku z wtopionymi w nią koralami. Byłam wtedy tak zajęta pracą, że dopiero po kilku godzinach zorientowałam się,
że mój pokój jest pełen sadzy. Dziennikarka i blogerka Harel
przygodę z modą po swojemu zaczynała od zanurzania się w babcinej szafie. To właśnie tam poznawałam kolory, fasony, nazwy
ubrań i dodatków. Babcia była niezwykle kreatywną osobą,
sporo swoich ubrań robiła na drutach, uwielbiała też przeróbki
krawieckie. Nie szyła sama, ale u zaprzyjaźnionej krawcowej potrafiła zrealizować najdziwniejsze pomysły, np. płaszcz z zasłony,
komplet poduszek ze spódnic, żakiet z sukienki itd. Z czasem
w moim podejściu do mody pojawiły się wpływy środowiskowe
– ze szkoły, z otoczenia, a także z książkowych ilustracji – uwielbiałam ilustrowaną historię kostiumów – i oczywiście z filmów. Sporo
próbowałam na sobie, na przykład w trzeciej klasie podstawówki
stylizowałam się na Alicję z Krainy Czarów z rysunków Johna
Tenniela. Pamiętam, jak w latach 90. zrobiłam kapelusz według
wykroju z „Filipinki”, a potem dzierganą spódnicę z „Twojego
Stylu”. To, na co nie było mnie wtedy stać w Peweksie, starałam się odwzorować sama. Potem babcia nauczyła mnie robić
na drutach. W planach był sweter Wyszedł, ale szeroki na trzy
osoby, z rękawami na dwie krótkie, chude rączki. Po tej próbie
postawiłam na szaliki i do tej pory je robię – mówi.

Włóczkowy DIY pod lupą

Jak polskie projektantki trafiły na włóczkę? Kiedyś znalazłam
na strychu stare, ręcznie dziergane przez naszą dozorczynię
rękawiczki. Zostały zrobione z włóczki ze sprutych swetrów.
Tak to się zaczęło mówi Paulina. Karina wyznaje zaś: Włóczki,
nitki, sznurki to materiały, których użyłam do zrobienia gigantycznych kolorowych szali. Wpadłam na ten pomysł dawno temu, ale dopiero kilka lat później, podczas mojej pierwszej podróży na Kubę, olśniło mnie, że mogę ogrzać polską
zimę megakolorowymi, wykonanymi z rozmaitych materiałów
– także z recyklingu – szalami. Dziś z prawdziwą przyjemnością
obserwuję, z jaką radością klientki noszą moje szalone szale.
Włóczka to naprawdę bardzo wdzięczny materiał do pracy.

Czy włóczkowy DIY ma więc tylko zalety? Żadnych wad?
Słabych stron? Minusów? Paulina z przekonaniem wyznaje,
że tak. Włóczkę można niemal bez końca recyklingować.
Jak coś się znudzi, wystarczy spruć i zrobić coś nowego, mówi.
Podobnego zdania jest Karina. Są tylko zalety. Najważniejsze
to pomysłowość, jakość wykonania oraz unikalność,
ponieważ wielu projektów zwyczajnie nie można powtórzyć. W dodatku to takie miłe – mieć jakąś rzecz od kogoś,
kto stworzył ją z sercem. Kto kocha to, co robi. To projekty
powstające powoli. Pozbawione głosu z tyłu głowy „szybko,
szybko, na akord“. Bije z nich dobra energia. Wady i zalety
włóczkowego DIY wskazuje zaś Harel. Jak mówi: Jego zaletą
jest przede wszystkim niepowtarzalność oraz możliwość
rozwijania własnej kreatywności. Wadą zaś fakt, że projekty
w duchu „zrób to sam” czasem bywają niedbałe w sposób
daleki od nonszalancji.

Co zatem dalej?

Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, że włóczki
będzie dużo i w bardzo różnej formie: od prostego sweterka,
aż po włóczkowe rzeźby. Jestem przekonana, że to niewyczerpany motyw, tym bardziej że walory włóczki można
wykorzystać na mnóstwo zaskakujących sposobów, mówi
Karina. Harel dodaje: Ostatnio w Polsce pojawiło się kilku
projektantów, którzy z włóczką robią takie cuda, że aż trudno
uwierzyć. Owszem, włóczka bywa retro, ale potrafi być też
niezwykle nowoczesna. Polecam zapoznanie się z pracami Sandry Backlund. Wprawdzie to już nie DIY, a haute
couture, ale warto wiedzieć, jak zaskakująco zabawy z włóczką mogą się skończyć. To prawda, zaskakująco. Czasem nawet
bardziej, niż można się spodziewać. Paulina z uśmiechem
przytacza pewną zabawną historię: W dzieciństwie widziałam
taki animowany film o magicznej owieczce: starsza pani,
która ją miała, cały czas robiła na drutach. Wełnę ciągnęła
bezpośrednio ze zwierzaka, który będąc „magicznym“, dawał
ją bez przerwy. Już wkrótce cały dom starszej pani zrobiony
był z włóczki, snującej się prosto z owieczki. Na koniec staruszka zapragnęła nowej, młodej twarzy i zaczęła ją dziergać.
Gdy ta była już w połowie gotowa, okazało się, że zmęczona
owieczka nie nadąża z „produkowaniem“ włóczki. Staruszka
zaczęła ją wtedy ponaglać. Chciała bowiem jak najszybciej skończyć swój unikatowy lifting. Wreszcie poirytowana
owieczka zaczęła uciekać, ciągnąc za sobą włóczkę. Wówczas
piękna twarz staruszki zaczęła się pruć. Potem popruły się
także włóczkowe meble i w końcu cały włóczkowy dobytek
starszej pani.
Włóczkowemu szaleństwu bliski koniec nie grozi. Idei Do
It Yourself też nie. Ona była, jest i będzie. Optymistycznie
wyraża się o niej Karina. Jeśli Do It Yourself znaczy również
Create Yourself, popieram ideę. Sama każdą rzecz wymyślam
i wykonuję ręcznie. Tak samo podchodzi Harel, mówiąc:
Uwielbiam ją, rozpowszechniam i zachęcam innych do wcielania w życie i przekonuje, że mimo pozorów każdy ma do niej
predyspozycje. Podobnie myśli Paulina, wyznając: Większość
ludzi ma ukryte talenty. Trzeba tylko chcieć je odkryć.
Jak zawsze, trzeba tylko chcieć...
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Prezenty pod choinkę powinny być wyjątkowe.
Proponujemy ręcznie robione rzeczy z duszą,
od polskich projektantów.
Znaleźliśmy je na www.dawanda.pl.
100 procent hand made!

Projekt Mosko

Pierścionek Futuristika Cu z oksydowanej,
miedzianej blachy, wykończony jest
konstrukcją ze stali chirurgicznej.

DaWanda.pl

BoskasTeddies

Project Tree

MARISCAPES

BabyProject

DaWanda.pl

DaWanda.pl

DaWanda.pl

DaWanda.pl

Radosny Pan Szczęściarz rozchmurzy
nawet największego ponuraka.
Jest ciepły, mięciutki i wykonany
w stu procentach z bawełny.

LolaArtStudio

PurolDesign

GOSHICO

DaWanda.pl

DaWanda.pl

DaWanda.pl

Naszyjnik zrobiony na szydełku
z włóczki akrylowej ozdobiony
jest kontrastową czarną broszką
zapinaną na agrafkę.

Bananana to oryginalna kopertówka
z żółtej i szarej skóry naturalnej,
usztywniona w środku filcem. Perfekcyjny
dodatek dla odważnej kobiety.

Skórzana torebka z metalowymi
kolcami Rebel od środka ozdobiona
jest żakardową, szarą podszewką
w delikatne kropki.

Ręcznie wykonana choinka ze sklejki
brzozowej do samodzielnego montażu.
Urocze, małe drzewko, które wprowadzi
każdego w świąteczny nastrój.

laFALDA

Masajka „Jabłuszkowa” to kolorowy,
etniczny naszyjnik z włóczki. Będzie
idealnym prezentem dla wielbicielek
ozdób w afrykańskim stylu.

Plisowana spódnica wykonana
z ciepłej wełny prasowanej 100%.
Zapinana z boku na kryty suwak.

DaWanda.pl

Barboleta

Czapka wiatrołapka z kolorowym
pomponem wykonana jest z bawełny
organicznej. Ciepła i urocza ozdobi
główkę każdego malucha.

„Admiralska córka” to bransoletka
z zamszowej skóry naturalnej.
Jej kobaltowy kolor będzie idealnym
uzupełnieniem militarnej stylizacji.

DaWanda.pl

2011r
97.877zł
25%
500.000zł
100zł
10.266.845$
Początek polskiego crowdfundingu

Największy udany projekt crowdfundingowy w Polsce (www.PolakPotrafi.pl)

Odsetek zrealizowaych polskich projektów

Tyle Polacy wydali na finansowanie społecznościowe

Średnia wpłata jednego inwestora w Polsce

Największy udany projekt finansowany przez społeczność na świecie (www.kickstarter.com)

(SLOW) wspiera największy projekt crowdfundingowy w Polsce.
Celem projektu jest zgromadzenie funduszy na utworzenie

Alternatywnej Platformy Wydawniczej.

Szczegóły: http://crowd.beSlow.pl

http://crowd.beSlow.pl

Wnikliwe spojrzenie na kontrowersyjne tematy

10 BANIEK

Z SIECI

Wiele osób nie realizuje swoich pomysłów ze względu na brak kapitału i niepewność związaną
z ich przyjęciem przez odbiorców. Doskonałym rozwiązaniem może być zaangażowanie
potencjalnych klientów do współfinansowania, współtworzenia, podzielenia się opinią i wreszcie
promocji danego produktu.
Tekst: Karol Król (www.beesfund.com)
Znana polska piosenkarka Julia Marcell wydała w zeszłym roku
swoją drugą płytę, która spotkała się z bardzo pozytywnymi
recenzjami. Artystka rozwija swoją karierę i koncertuje na całym świecie, choć niewiele brakowało, by z sukcesu wyszły nici.
W 2007 roku na portalu finansowania społecznościowego
sellaband.com zamieściła kilka swoich utworów i rozpoczęła ich promocję w sieci. Zgodnie z zasadami portalu każdy,
kto wpłacał 10 dolarów, otrzymywał płytę po jej nagraniu.
Zebranie niezbędnych 50 000 dolarów (!) na pokrycie kosztów
nagrania, wydania i dystrybucji albumu zajęło mało wówczas
znanej artystce zaledwie 3 miesiące i 3 dni. Wsparcie udzielone przez społeczność pozwoliło jej wejść na rynek muzyczny
niezależnie od decyzji wydawców, a media były dużo bardziej
zainteresowane tą płytą, gdyż jej powstanie wiązało się z ciekawą historią.

Tym źródłem są ludzie skupieni w określonej społeczności
tematycznej lub grupie, zainteresowani współuczestnictwem
w realizacji projektu. Przykład? Trudno się spodziewać,
by udało się pozyskać inwestorów finansujących budowę
pomnika Robocopa.Tymczasem 2 718 osób wpłacając drobne
kwoty sprawiło, że z zebranych ponad 67 tysięcy dolarów taki
pomnik faktycznie powstaje.
W przypadku crowdfundingu ważny jest także aspekt oferowanego przez projektodawcę świadczenia zwrotnego.
Każdorazowo udzielone wsparcie finansowe wiąże się z obietnicą otrzymania bonusu wynikającego z realizacji projektu.
Jeżeli ekipa filmowa potrzebuje środków na własną produkcję,
to w zamian za wpłaty może zaoferować kopię filmu na DVD,
bilety na specjalne pokazy, czy też wstęp na plan zdjęciowy.

Kapitał od wirtualnej społeczności

Rozwój crowdfundingu wynika z jeszcze jednego elementu,
którym jest niedopasowanie ofert różnych producentów do
potrzeb klientów. Dobrym przykładem jest branża gier wideo,
która dostarcza coraz bardziej zaawansowaną formę rozrywki,
oferując trójwymiarowe obrazy, możliwość gry wielu osobom
jednocześnie i wielowątkowość fabuły. Dawniej najbardziej popularne były gry przygodowe, w których trzeba było kierować
bohaterem tak, by poprzez splot wielu wydarzeń i działań
osiągnąć określony cel. Producenci gier właściwie porzucili
ten gatunek. Tim Schafer, który zajmował się przez większość
życia produkcją tego typu gier, nie mógł znaleźć partnerów
skłonnych wydawać kolejne pozycje. Za pośrednictwem portalu finansowania społecznościowego zaproponował zatem,
że jeśli społeczność zrzuci się na łączną kwotę 400 tysięcy
dolarów, to jego zespół taką grę opracuje. Propozycja poruszyła internautów do tego stopnia, że niezbędne środki zostały pozyskane w ciągu kilku... godzin, a po kilku tygodniach
zbiórki licznik wpłat zatrzymał się na kwocie 3,3 miliona
dolarów! Okazało się, że zainteresowanie projektem Schafera
jest ogromne i gra Double Fine Adventure wsparta przez
87 142 osoby powstaje dla społeczności dzięki społeczności.

Crowdfunding, bo tak nazywa się mechanizm finansowania społecznościowego, jest efektem zmian socjologicznych,
jakie zaszły w ostatnich latach. Jako uczestnicy sieciowego
społeczeństwa nie tylko komunikujemy się i kupujemy przez
internet, ale także organizujemy się i współtworzymy. Jest wiele przykładów inspirowanych oddolnie działań, w których
nawet niewielki jednostkowy wkład uczestników dużej społeczności pozwala osiągać rewelacyjne efekty. Za przykład
może posłużyć chociażby Wikipedia, współtworzona przez
tysiące internautów z całego świata, a wykorzystywana przez
miliony. Media społecznościowe powodują, że informacja
rozprzestrzenia się w sieci błyskawicznie, a poprzez łańcuch jej przekazywania może mieć ogromny zasięg.
Finansowanie przez internautów to naturalna reakcja na
ograniczenia związane z rynkiem kapitałowym. Nie każdy
projekt może pozyskać finansowanie z tradycyjnych źródeł jak
banki czy fundusze inwestycyjne. Powody mogą być różne –
jego wielkość, ryzyko, niebiznesowy charakter i wiele innych.
Okazuje się jednak, że od zawsze było źródło kapitału, z którego
nikt jednak nie korzystał, nawet w minimalnym wymiarze.
(58)

Internauci naprawiają rynek

To tylko jeden z bardzo dużej liczby przypadków, w których
internauci wsparli kreatywnego twórcę w realizacji projektu,
o którym wielcy producenci nie pomyślą. Podobnie ma się
rzecz z projektami gier planszowych czy wydawaniem płyt
winylowych, które nie tylko wzbudzają sentyment, ale wysoką
jakością wykonania przekonują do finansowego wsparcia.
Crowdfunding pokazał jeszcze jeden interesujący aspekt – internauci są do tego stopnia zainteresowani wspieraniem i uczestnictwem w realizacji ciekawych pomysłów, że są skłonni płacić
dużo więcej za otrzymanie swego rodzaju nagród, które mają
dla nich wartość emocjonalną. Może to być wspomniany już
wstęp na plan zdjęciowy, umieszczenie nazwiska w napisach
końcowych, możliwość napisania rozdziału do książki, spotkanie
z autorem i wiele innych. Ich unikalność sprawia, że często są
wybierane przez społeczność, a jednocześnie w dużym stopniu
przyczyniają się do osiągania celu finansowego. Na świecie jest
ponad 500 portali internetowych, na których można opisać swój
projekt, promować go i zachęcać do wsparcia. W zeszłym roku
za ich pośrednictwem internauci sfinansowali ponad 100 000
pomysłów na kwotę 1,5 miliarda dolarów. Szacuje się, że w tym
roku kwota ta ulegnie podwojeniu. Na największym portalu,
amerykańskim kickstarter.com, przez 3,5 roku społeczność
sfinansowała 32 464 projekty, łącznie przekazując ich autorom
354 miliony dolarów. Warto dodać, że większość z nich w inny
sposób nie zostałaby zrealizowana.
Crowdfunding nie tylko umożliwia finansowanie projektów tematycznych, ale także rozwój biznesu. W tzw. modelu udziałowym,
w zamian za wpłatę społeczność otrzymuje akcje lub udziały
w spółce. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorcy,
gdyż poza pozyskaniem funduszy otrzymuje informację o tym,
że rynek wierzy w osiągnięcie sukcesu, a także zyskuje społeczność
inwestorów stających się automatycznie ambasadorami firmy.
Dobrym przykładem jest szkocki browar BrewDog, który mimo
licznych sukcesów na konkursach browarniczych nie mógł wejść
do sieci dystrybucji i rozwijać produkcji. Lokalne przedsiębiorstwo postanowiło pozyskać kapitał oferując małe pakiety akcji
za 90 funtów, dodając do nich 12 butelek piwa. Zamiast zachęcać inwestorów wykresami obrazującymi perspektywy wzrostu
i przyszłe zyski, postawili na prostą komunikację. Lubisz piwo?
Zostań właścicielem browaru to hasło, którym przekonali tysiące
ludzi, dzięki którym browar się rozwinął i osiągnął duży sukces
komercyjny. Przy okazji można sobie wyobrazić, jakie piwo
wybiera każdy z nich, co powoduje, że udało się pozyskać także
istotny kanał dystrybucji. Crowdfunding udziałowy rozwija
się bardzo szybko, gdyż wiele firm boryka się z problemem
finansowania rozwoju. Model ten niesie sporo dodatkowych
korzyści finansowych, jest także atrakcyjny dla mini aniołów
biznesu, którzy mogą partycypować w przyszłym sukcesie spółki,
inwestując przy tym bardzo niewielkie pieniądze.

Crowdfunding w Polsce

Finansowanie społecznościowe rozwija się także w Polsce.
Choć historia naszych portali jest krótka, to z każdym miesiącem projektów przybywa. Część z nich to małe projekty
angażujące lokalną społeczność, jak sfinansowanie kanap
i regałów dla Praskiej Biblioteki Sąsiedzkiej czy wydawanie
informatora kulturalnego przez Świdnicki Ośrodek Kultury.

Internauci dostrzegli zaangażowanie ich twórców, a wsparły
je osoby z całej Polski.
Ważnym krokiem rozwoju był pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej projekt udziałowy. Właściciele beesfund.com sprzedali na własnym portalu 5% akcji spółki za 50 000 zł. Pełnoprawnym
akcjonariuszem można było zostać kupując akcje za jedynie 100
zł, na co zdecydowała się większość osób. Ten projekt otworzył
nowe mozliwości w finansowaniu firm w Polsce. Choć inwestowanie w spółki we wczesnej fazie rozwoju, czyli tzw. start-upy,
wiąże się z dużym ryzykiem, to niska bariera wejścia kapitałowego umożliwia inwestycję w kilka, a nawet kilkanaście projektów,co automatycznie zwiększa szansę na osiągnięcie zysku.
Portale finansowania społecznościowego są przez twórców wykorzystywane także do promocji pewnych postaw. Ewa Sroka,
właścicielka firmy Skin Philosophy, organizuje szkolenia,
na których uczy własnoręcznie przygotowywać ekologiczne
kosmetyki. Na beesfund.com zbiera środki na organizację dużego
warsztatu i nakręcenie filmu z zapisem warsztatów. Chce promować postawy proekologiczne, ale jednocześnie rozwija swój
biznes. Jak przyznaje, crowdfunding zmienia relację z odbiorcą,
który przestaje być klientem, a staje się współtwórcą, uczestnikiem, partnerem. Kategoria ekocrowdfunding jest zresztą
dość popularna, swój projekt prowadzi, np. Klub Świadomego
Konsumenta lokalnespecjaly.pl.

Perspektywy rozwoju

Finansowanie społecznościowe ma bardzo duże szanse stać się
powszechnie stosowanym mechanizmem, który pozwoli realizować mnóstwo projektów biznesowych, kulturalnych i społecznych.
Jest wiele przesłanek ku temu, że mechanizm ten przyjmie się
w naszym kraju, mimo iż u nas postawy społeczne są nieco inne,
niż w krajach Europy Zachodniej i USA. Tam coraz szybciej
rozwija się nurt slow money, zwany też locavesting. Pieniądze
krążące w lokalnej gospodarce, alternatywne waluty czy banki
czasu to trendy bardzo niszowe.
Przed crowdfundingiem w Polsce jest wiele wyzwań, niezbędne są
chociażby działania informacyjne i edukacyjne, a także eksponowanie historii sukcesu. Założone w tym roku Polskie Towarzystwo
Crowdfundingu organizuje 12 grudnia w Warszawie dużą konferencję „Crowdfunding w Polsce 2012” i towarzyszące jej Targi
Dobrych Pomysłów. To okazja, żeby zapoznać się bliżej z różnymi
aspektami finansowania społecznościowego i pomóc w realizacji
dobrych pomysłów, z jednej strony korzystając z tego mechanizmu jako twórca, z drugiej zaś włączając się do wirtualnej
społeczności wspierających.
Mark Twain napisał, że człowiek z nowymi pomysłami jest
wariatem, dopóki nie odniesie sukcesu. Te słowa to motto zespołu beesfund.com, który zachęca i wspiera każdego, kto chce
podjąć próbę realizacji własnych planów i ambitnych celów.
Mnóstwo dobrych pomysłów ląduje w szufladzie i nigdy nie
jest realizowanych, a skoro wirtualna społeczność jest zainteresowana wsparciem kreatywnych twórców, to grzechem jest nie
spróbować. Oddolne inicjatywy powstają na całym świecie,
crowdfunding zaś pozwala zwiększać zarówno zasięg informacji
o nich, jak i skalę ich oddziaływania. Mały wkład członków
wielkiej społeczności to wielka siła, umożliwiająca dokonywanie
rzeczy przełomowych.
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BUDDA

SŁUCHAŁBY RADIA
Nieprzemijającą tęsknotą człowieka jest tęsknota za złotym
wiekiem. Nawet starożytni, teoretycznie bliżsi latom mitycznej
szczęśliwości, mieli podobne, i podobnie niespełnione, rojenia.
Ów złoty wiek bywa różnie rozumiany, ale powtarza się w tych
wyobrażeniach jedno: zjednoczenie z naturą, bieganie stadami
za rogacizną, zbieranie jagód i grzybów, bez bielizny, jeszcze
zanim wynaleziono nielegalne wysypiska śmieci. Z psychologicznego punktu widzenia to nic innego, jak – że użyję fachowej
terminologii – tęsknota za naturalnym habitatem, w przypadku
homo sapiens – za afrykańską sawanną, bo to tam właśnie
przestaliśmy być jeszcze jednym gatunkiem czworonoga.
Tęsknota ta to również marzenie o pierwotnej wspólnocie, grupie
łowców i zbieraczy. Najpełniej uwidacznia się to przy ognisku,
kiedy nagle dowcipy z brodą i obciachowe pieśni odzyskują dawny czar. Jako że okazji do codziennych ognisk dzisiaj raczej brak,
szukaliśmy czegoś w zamian. I doszukaliśmy się. W połowie XX
wieku funkcję ogniska z powodzeniem spełniało radio. Dawało
co prawda mniej ciepła, a zielone oczko odbiornika – mniej
światła, ale wystarczyło, by się pointegrować na prehistoryczną
modłę. Całe rodziny, ba, niekiedy całe sąsiedztwa odczuwały
spokój przodków, wsłuchując się we wspólny głośnik nadający
Podwieczorek przy mikrofonie lub, jeszcze lepiej, Rodzinę
Matysiaków. Radość czerpana z opowiadań o perypetiach
wyimaginowanych bohaterów była szczera i wiązała słuchaczy
na długie lata, podobnie jak pradawne opowieści o polowaniach
czy zwykłe ploty z koczowiska.
Mam to szczęście, że niekiedy goszczę w radiu. Abstrahując
zupełnie od narzuconej roli gadającej głowy, urzeka mnie
intymna atmosfera studia. Człowiek ląduje za grubą szybą,
oddzielony od głośnego zewnętrza, w całkowitej ciszy skupia
się na rozmowie, wymienia poglądy z słuchaczami, których
telefony tak różne są od dziesiątek odbieranych w ciągu dnia.
I nagle okazuje się, że minuty i kwadranse upływają niepostrzeżenie, a po skończonej audycji pozostaje wrażenie wspólnoty myśli – wrażenie w dzisiejszym świecie coraz rzadsze.
I, mówiąc kolokwialnie, tu jest pies pogrzebany. Radio – chyba
najczęściej spośród wszystkich środków przekazu – zaprasza
do rozmowy i nie jest to jakaś interaktywna fasada w rodzaju czata pomykającego po ekranie telewizji śniadaniowej.
To znacznie bardziej spersonalizowana relacja, nawet jeśli
po drugiej stronie słuchawki jest nieznajomy. I to chyba stąd
bierze się ta sielsko-ogniskowa atmosfera.
Ale „złote czasy radia” – jak ów okres nazwał Woody Allen,
gdy był to najważniejszy domowy sprzęt – odchodzą już do
lamusa. Teraz każdy ma radio w komórce, a i rozgłośni zrobiło
się tyle, że wspólne słuchanie szybko przerodziłoby się w kłótnię. Zwyczaj słuchania radia przeniósł się również z cichych
domowych pieleszy do chyba najbardziej znienawidzonej
przestrzeni: wnętrza samochodu unieruchomionego w korku
gęstym jak stygnąca smoła. W domu, przekonują statystyki,
na ogół ogląda się telewizję lub surfuje po necie.

A szkoda. Badania dowodzą, że codzienne wpatrywanie się
w informacyjną papkę, czy to w wydaniu telewizyjnym, czy też
w sieci, prowadzi do większego rozdrażnienia i poczucia
osamotnienia. To powszechnie wiadomy fakt. Trudno się
dziwić, skoro każda informacja jest wyrwana z kontekstu,
zajmuje nie więcej niż trzy minuty lub dwa akapity, po czym
– jak u Pythonów – wyskakuje coś z zupełnie innej beczki.
Co poniektórzy ratują się medytacją, wizualizując sobie zielone pagórki, stada kolibrów i kwiaty lotosu nad taflą stawu.
Ale jest krótsza droga. Jestem przekonany, że wszystkim znerwicowanym Budda rekomendowałby właśnie słuchanie radia,
które na tym tle jest prawdziwą oazą spokoju.
Już klasycy polskiej refleksji nad mediami, jak choćby
Krzysztof Teodor Toeplitz, wskazywali na podobieństwa
pomiędzy słuchaniem radia a czytaniem prasy (nawykiem
notabene również zamierającym). I przyznać trzeba, że to
porównanie jest trafne. Prasę i radio (umówmy się, że dobre
radio) w odróżnieniu od telewizji cechuje uporządkowany,
racjonalny wywód, od którego, co tu dużo mówić, słuchacz
mądrzeje, a przynajmniej idiocieje znacznie wolniej niż
statystyczny telewidz i internauta. Psycholodzy mediów ze
zdumieniem odkryli, że słuchacze radia lepiej argumentują swoje wywody, są bardziej wymagający w rozmowie,
nie zadowalają się pustą demagogią, mają lepiej uporządkowaną wiedzę, są mniej emocjonalni, bardziej ciekawi świata
i ludzi. Mało tego, są spokojniejsi i mniej podatni na ukryte
podszepty, tzw. hipotezy spodlonego świata. Przekonanie
o tym, że świat jest zły a ludzie podli, jest, okazuje się, typowe
dla telewidzów. Mówiąc wprost – im więcej oglądasz i klikasz,
tym rzadziej wychodzisz z domu (bo strach), tym mniej lubisz
innych (bo głupi i źli) i tym słabiej owych innych rozumiesz
(bo nie ma o czym z nimi gadać). Brzmi jak przepis na
zgorzkniałą, samotną starość? Z radiem jest dokładnie odwrotnie. Mariusz Szczygieł zachęca do czytania reportaży,
mówiąc – zrozumiesz ludzi. Można by dodać: słuchaj radia,
to ich jeszcze na dodatek polubisz. Gwoli ścisłości, może nie
każdego radia, ale ufajmy, że wyjątek potwierdza regułę.
Jest jesień, zimno, wieczory się wydłużają...
Co Ci zależy?

Autor felietonu: Tomasz Kozłowski,
Socjolog, adiunkt w Katedrze Pedagogiki
i Socjologii w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.
Zajmuje się socjologią popkultury i psychologią ewolucyjną. Popularyzator filozofii slow
movement, jest również autorem niedawno
wydanej książki Samotny hulaka. Rzecz
o protokulturze ery pop.
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ZWIĄZKI
ZAWODOWE
PRZEŻYTEK CZY POŻYTEK?
Gdy pojawia się temat związków zawodowych, wielu osobom przychodzi na myśl wąsaty
mężczyzna w kraciastej koszuli, palący opony na jednej z warszawskich ulic. Jak to się stało,
że w kraju mogącym pochwalić się tradycją jednego z największych ruchów robotniczych

w Europie, dzisiejsza rola związków zawodowych jest tak marginalna, a ich wizerunek w mediach
najczęściej negatywny?

Tekst: Krzysztof Nowak, ilustracje: Paweł Kuczyński

Automarginalizacja czy ofiara nagonki?

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednoznaczna.
Niewątpliwie duży wpływ na zmniejszenie roli związków
zawodowych wywarł miniony ustrój społeczno-gospodarczy,
który uważając się za emanację ludzi pracy, stał się ich klasowym wrogiem. Po wyczerpaniu się możliwości rozwojowych
tego ustroju nastąpiła transformacja polskiej gospodarki wraz
z towarzyszącą jej terapią szokową, którą dogłębnie przeanalizował w swojej książce, nieżyjący już niestety, prof. Tadeusz
Kowalik (www.polskatransformacja.pl). To właśnie przeobrażenia strukturalne, jakie zaszły wówczas w polskiej gospodarce
i w świadomości Polaków, wpłynęły na rolę i postrzeganie
związków zawodowych. Nie bez znaczenia był też flirt największego związku zawodowego z polityką.
Zmiany zachodzące w Polsce wpisały się w szerszą, globalną tendencję słabnięcia pozycji związków zawodowych.
Zapoczątkował ją w latach 60. rozwój sektora usługowego,
w którym zatrudnienie znalazły w dużej mierze kobiety.
Jednak ze względu m.in. na ich zaangażowanie w pracę
w domu nie miały one dość czasu, by aktywnie włączyć się
w działalność związkową. Zresztą ówczesne, zdominowane
przez mężczyzn organizacje nie stwarzały kobietom równych szans na poważniejsze zaistnienie w tych strukturach.
Poza tym przywódcom związkowym w Europie Zachodniej
wielokrotnie brakowało przenikliwości w ocenie zmieniającej
się rzeczywistości gospodarczej, na czym ucierpiała nie tylko
ich osobista wiarygodność, lecz także pozycja przetargowa
związków w relacjach z pracodawcami. Wreszcie, malejące zyski firm sprowokowały właścicieli i zarządzających do zaostrzenia polityki negocjacyjnej względem związków zawodowych.
Taka polityka dobrze wpisała się w neoliberalną atmosferę
w zakresie polityki gospodarczej. To przecież rządy „Żelaznej
Damy” w Wielkiej Brytanii i Ronalda Reagana w Stanach
Zjednoczonych można uznać za początek nowego rozdziału w stosunkach ze związkami zawodowymi. Przykładem
może być brutalne stłumienie strajków walijskich górników
czy głośne zwolnienie z powodu nielegalnego strajku jedenastu tysięcy amerykańskich cywilnych kontrolerów lotów.
Protesty te zostały przedstawione w mediach w taki sposób,
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że opinia publiczna w dużej mierze stanęła po stronie rządzących. Wkrótce nadeszły zresztą pełne entuzjazmu lata 90.,
a wraz z nimi prosperity, rosnące indeksy giełdowe i silne
przekonanie, że każdy sumienny, zaradny i przedsiębiorczy
człowiek jest w stanie poradzić sobie sam na rynku pracy.
W wyniku tych przemian dyskurs związany z prawami pracowniczymi czy problemami, z jakimi borykał się na co dzień
każdy zatrudniony, nie mógł się przebić do mainstreamu.
Taka antyzwiązkowa atmosfera wynikała po części z niezrozumienia funkcji, jaką mogą odgrywać związki zawodowe
w kapitalistycznej gospodarce rynkowej.

Związek zawodowy – towarzystwo

wzajemnej adoracji i asekuracji czy
gwarant wydajnej pracy i godnej płacy?
Bez wątpienia istnienie związków zawodowych jest nierozerwalnie związane z istnieniem przedsiębiorczości, zarówno
tej mniejszej, jak i tej prowadzonej na większą skalę. Pytanie
jednak czy powstały one w odpowiedzi na nierówną pozycję
przetargową pracowników w stosunku do przedsiębiorców
i lepszą ich ochronę przed różnego rodzaju nadużyciami,
czy też są po prostu nowszym wcieleniem formuły cechów
rzemieślniczych i gildii kupieckich, które miały za zadanie
chronić jedynie interesy swoich członków.
Jeszcze nie tak dawno duża część ekspertów gospodarczych
sądziła, że związki zawodowe są ekonomicznym odpowiednikiem narządów szczątkowych w fizjologii. Przekonywano,
że rynek pracy mógłby doskonale funkcjonować bez tego
rodzaju organizacji, które dawno wyczerpały swoją formułę
i stały się balastem dla „nowej gospodarki”. Jednocześnie
zdawało się nie budzić wątpliwości i emocji istnienie organizacji zrzeszających pracodawców i dbających o interesy
ekonomiczne tej silniejszej przecież strony stosunku pracy.
Zdaniem większości ekonomistów, rola związków zawodowych w gospodarce ogranicza się do siły przetargowej
w negocjacjach o płace. Mogą one albo bezpośrednio negocjować poziom wynagrodzeń w ramach układów zbiorowych z pracodawcą, albo też oddziaływać na poziom
poborów pośrednio, wpływając na wielkość podaży pracy,

np. poprzez wspieranie barier imigracyjnych czy też próbując ograniczyć zatrudnianie osób nie należących do związku. Zresztą w opinii
części środowiska ekonomicznego lista związkowych przewinień jest
znacznie dłuższa. Przykleja się im często etykietę „hamulcowego”
gospodarki, gdyż zgłaszane przez nie nadmierne roszczenia płacowe
mają podnosić koszty działalności gospodarczej i obniżać w ten sposób
konkurencyjność firmy. Oskarża się je również o wzmacnianie impulsów
inflacyjnych, gdyż wysokie oczekiwania płacowe, którym nie towarzyszy proporcjonalny wzrost wydajności, mają uruchamiać tzw. spiralę
płacowo-cenową (swoją drogą zastanawiające jest, dlaczego z równą
gorliwością nie ostrzega się przed spiralą zysków przedsiębiorców
i cen, tym bardziej że według danych Eurostatu w 2010 r. w Polsce
udział płac w PKB wynosił tylko 34,7 procent wobec średniej unijnej
na poziomie 49,2 procent).
Związkom zawodowym przypisuje się też nierzadko powodowanie
i utrwalanie bezrobocia, gdyż z jednej strony są w stanie wynegocjować
poziom płac przewyższający poziom rynkowy, z drugiej zaś potrafią
skutecznie przeciwdziałać próbom uelastycznienia rynku pracy, ograniczając tym samym tworzenie nowych miejsc zatrudnienia i napływ
nowych pracowników na rynek. Na domiar złego, dbając o interesy
własnych członków, mają działać na niekorzyść pracowników, którzy
do nich nie należą, zakłócając tym samym działanie konkurencyjnego
rynku pracy. Zdaniem części specjalistów to ostatnie przewinienie
związków zawodowych ma w gruncie rzeczy upodabniać ich rolę na
rynku pracy do tej, jaką pełnią kartele na rynku produktów.
W Polsce poza powyższymi argumentami natury ekonomicznej,
związkom wytyka się również nieproporcjonalnie wysokie zarobki
dla etatowych związkowców, nadmierną liczbę etatów związkowych,
rozdrobnienie organizacji związkowych, niedostateczne reprezentowanie
interesów osób młodych (a czasami wręcz działanie na ich niekorzyść),
a także konserwatyzm światopoglądowy i brak otwarcia na nowe ruchy
społeczne (ekologiczne, feministyczne, LGTB).
Co jednak w sytuacji, gdy rzeczywista rola związków zawodowych
w gospodarce wykracza poza wąską interpretację przypisywaną jej
przez oponentów, a pozaekonomiczne argumenty są raczej mitami
narosłymi wokół tej instytucji?

Czas na rewizję poglądów?

Okazuje się, że część środowiska ekonomicznego dostrzega także inną,
poza siłą przetargową, rolę związków zawodowych – podnoszenie wydajności zrzeszonych w nich pracowników. Liczne badania wykazały,
że przynależność związkowa powoduje bowiem upodmiotowienie
pracownika, podnosi jego morale, co w konsekwencji przekłada się
na większą produktywność.
W taki oto sposób związki zawodowe, zamiast zakłócać rynek pracy,
stają się jego normalnym, prowzrostowym elementem, a wspomniane
wyżej antyzwiązkowe argumenty tracą znacząco na sile. Równie dobrze
można przecież powiedzieć, że racjonalne oczekiwania podwyżki
płac formułowane przez związki są konsekwencją wzrostu cen dóbr
konsumpcyjnych, a co za tym idzie kosztów utrzymania, a nie na
odwrót. Trudno również obwiniać związki zawodowe o przyczynianie
się do powstawania i utrzymywania się bezrobocia, gdyż to raczej
pogarszająca się sytuacja na rynku pracy wymusza na organizacjach
związkowych takie, a nie inne postępowanie, w racjonalny sposób
zmierzające do zabezpieczenia istniejących miejsc pracy i siły nabywczej swoich członków.

Co jednak ze wzrostem kosztów prowadzenia biznesu, spowodowanym
przez wyższe płace, a tym samym co z potencjalnie niższą konkurencyjnością firm, w których działają związki? Okazuje się, że zrzeszeni
pracownicy rekompensują wyższe wynagrodzenia większą wydajnością, co sprawia, że firma wcale nie musi tracić na konkurencyjności.
W tym kontekście warto przytoczyć za ekonomistą Robertem Frankiem
wyniki badań, które pokazują, że 90 procent wyższych płac w firmach
uzwiązkowionych ma swoje uzasadnienie w różnicach dotyczących
kwalifikacji. Może to oznaczać, że wynegocjowanie wyższych pensji
może, w sytuacji braku istotnych barier wejścia, przyciągać do pracy
kandydatów o wyższych umiejętnościach, a tym samym wydajniejszych. W ten oto sposób znika groźba nieproporcjonalnych względem
wydajności wynagrodzeń.
Argument o krępowaniu gospodarki również wiele traci na swojej sile,
jeśli weźmie się pod uwagę, że członkowie związków wyższe zarobki
wydają na dobra konsumpcyjne, napędzając koniunkturę i przyczyniając się do tworzenia nowych miejsc pracy. Tym samym stają się
katalizatorem jej zrównoważonego rozwoju.
Nie bez znaczenia jest także mniejsza rotacja załogi, a także mniejsze
koszty rekrutacji i szkolenia nowych pracowników. Odpowiednio zaprojektowany mechanizm współpracy związków zawodowych z zarządem
przyczynia się do udoskonalenia efektywności komunikacji pracowników
z kierownictwem. Świadczy o tym chociażby fakt, że wskaźnik porzucania pracy przez pracowników jest niższy w firmach uzwiązkowionych
w porównaniu z firmami, w których związków nie ma.
Wreszcie, mierząc się z zarzutami wysuwanymi przeciwko związkom
w Polsce, warto zauważyć, że zarobki etatowych związkowców są zgodnie
z prawem (Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych)
równe ich poborom na ostatnim zajmowanym stanowisku, zanim zostali
oddelegowani do pracy wyłącznie związkowej. Oczywiście, podobnie
jak w innych sytuacjach zawodowych, także tutaj istnieje pewna pokusa
nadużycia i zawyżenia ostatniego wynagrodzenia za pomocą różnego
rodzaju zabiegów. Nie jest to jednak wystarczająca przesłanka, by z oburzeniem mówić o rozbuchanych pensjach. Co zaś tyczy się samych etatów
związkowych, to warto przypomnieć, że jeden etat przysługuje dopiero
przy liczebności związku w danej firmie przekraczającej 150 osób, a na
dwa etaty mogą liczyć związki, które zrzeszają co najmniej 501 osób.
Wypominany często związkom brak dbania o interesy młodych ludzi
także jest nie do końca trafny, gdyż po części wynika on z faktu, że wielu
młodych pracuje w oparciu o umowy cywilnoprawne, najczęściej w prywatnym sektorze usług, w którym przecież poziom uzwiązkowienia jest
śladowy. Pamiętajmy też, że to dzięki skardze związków zawodowych
do Międzynarodowej Organizacji Pracy, rekomendowała ona Polsce,
by pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych zostali objęci prawem do tworzenia własnych związków zawodowych i wstępowania do
już istniejących.

Skoro jest tak dobrze,

to dlaczego jest tak źle?
Skoro związki zawodowe, zdaniem ich zwolenników, mogą przynieść
tyle dobrego, to dlaczego racjonalnie działające przedsiębiorstwa nie
nakłaniają do ich zakładania? Statystyki pokazują, że w większości
krajów poziom uzwiązkowienia nie tylko nie rośnie, ale wręcz spada,
i to zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Przypomnijmy,
że aby powołać do życia organizację związkową bądź też stworzyć komisję przy istniejącym już związku, należy zebrać co najmniej 10 osób.

Wersja elektroniczna już zimą
(Alternatywna Platforma Wydawnicza, iPad, Android)

Dla przykładu, w Polsce poziom uzwiązkowienia spadł
z 26 procent wszystkich zatrudnionych w 1999 r. do 15
w 2010 r. Podobny spadek odnotowano u naszych zachodnich
sąsiadów (z 25,3 procent w 1999 r. do 18,5 procent w 2010 r.)
W innych krajach, w których poziom uzwiązkowienia był i pozostaje wyższy niż w Polsce, również widać tendencję zniżkową:
w Szwecji spadł on w tym samym okresie z 80,6 procent do
68,4 procent, a w Wielkiej Brytanii z 30,1 procent do 26,5.
W innych wreszcie państwach, np. w Hiszpanii, utrzymuje
się on na względnie stabilnym poziomie (16 procent; dane
OECD – wskaźnik trade union density). Interpretując powyższe statystyki należy pamiętać, że w niektórych krajach, takich
jak Szwecja, Dania czy Finlandia, dodatkową motywacją do
członkostwa w związkach zawodowych jest chęć pozyskania
dodatkowej ochrony na wypadek bezrobocia, gdyż to właśnie
związki, a nie tylko instytucje państwowe, biorą na siebie
obowiązek wypłacania zasiłków (tzw. system Ghent).
Z całą pewnością ta spadkowa tendencja ma pewien związek
z przeobrażającą się strukturą nowoczesnych gospodarek.
Sektor przemysłowy ma coraz mniejszy udział w wytwarzaniu PKB, rośnie zaś rola sektora usług, w którym to stosunki
pracownicy – pracodawca są bardziej zindywidualizowane.
Zmieniają się również dostępne formy zatrudnienia – coraz
mniej osób pracuje na umowach na czas nieokreślony.
Co więcej – wiele osób w ogóle nie pracuje w oparciu o umowy
o pracę, preferując, albo będąc zmuszanym, do wyboru umów
cywilnoprawnych (zob.: SLOW nr 3, Umowy śmieciowe).
Wiele osób wykonuje też tzw. wolne i kreatywne zawody,
spełniając się w formule realizowania projektów. Wreszcie,
gdy przyjrzeć się bliżej korporacyjnej rzeczywistości, okazuje
się, że zarządy firm i ich właściciele w swej polityce kadrowej chcą pozyskać zaufanie pracowników, ich lojalność oraz
zaangażowanie bez pośrednictwa związków zawodowych,
tak aby wdrażając zasady kultury organizacyjnej zapewnić
sobie identyfikowanie się zatrudnionych z celami i misją firmy,
wpływając tym samym na większe zaangażowanie w pracę
na jej rzecz.
Nie bez wpływu na zmniejszenie się roli tego rodzaju organizacji pozostała też utrzymująca się od wielu lat wspomniana
wyżej atmosfera antyzwiązkowa. Związki traktowane są przez
część społeczeństwa jako przeżytek, twór niedostosowany do
warunków rynkowej gospodarki. Podobny obraz wyłania się
z głównych polskich mediów, gdzie związki pojawiają się praktycznie wyłącznie w kontekście konfliktów, strajków i innych
widowiskowych form walki o swoje postulaty, w tym podwyżki
płac. Natomiast pomijana jest ich codzienna działalność polegająca m.in. na zabieganiu o zbliżenie się polskich standardów
zatrudnienia i pracy do tych obowiązujących w UE.

Wydaje się, że jeśli związki zawodowe wyjdą naprzeciw oczekiwaniom osób, które mają dość niestabilności zatrudnienia i płacy, a także przedstawią konstruktywny i wyważony
program reform, to mogą przyciągnąć nowych członków
oraz poszerzyć pole swojego działania. Co prawda związki
mają możliwość wyrażania własnej opinii na forum Komisji
Trójstronnej, jednak ich siła przetargowa w tym ciele jest
najczęściej słabsza niż połączone siły pozostałych partnerów.
Przypomnijmy, że Komisja zrzesza przedstawicieli rządu,
organizacji pracodawców (zatrudniających po co najmniej
300 tysięcy pracowników; obecnie: Pracodawcy RP, PKPP
Lewiatan, Business Center Club oraz Związek Rzemiosła
Polskiego) i organizacji pracowników (zrzeszające co najmniej
300 tysięcy członków; obecnie NSZZ Solidarność, OPZZ
i Forum Związków Zawodowych), a jej misją jest prowadzenie
dialogu społecznego.
Związki zawodowe w Polsce muszą też postarać się zmienić
swój wizerunek utrwalony w mediach, dbając o to, by w debacie publicznej wystawiać kompetentnych ekspertów z zakresu
ekonomii, prawa pracy, socjologii, gospodarki czy organizacji
rynku. Dlaczego nie dziwi, że o problemie bezrobocia czy
form zatrudnienia szeroko wypowiadają się niemalże wyłącznie
główni ekonomiści banków komercyjnych, analitycy instytucji
finansowych i eksperci organizacji pracodawców, a brak w tej
dyskusji głosu najbardziej zainteresowanych, czyli przedstawicieli pracowników? Jeśli ta sytuacja ma się zmienić, związki
muszą więcej uwagi poświęcić stworzeniu swoich systemów
eksperckich – po to, by bardziej aktywnie zabiegać o swoje
miejsce w debacie publicznej. Jasne, że będzie to niemożliwe,
jeśli media nie wykażą się większą otwartością i szerszym
zrozumieniem problemów związanych z rynkiem pracy.
Związki zawodowe nie są oczywiście tworem idealnym. Można
im wiele zarzucić: od niedociągnięć organizacyjnych i wizerunkowych, przez zbytni konserwatyzm światopoglądowy, aż po
niewystarczającą reprezentację kobiet w organach krajowych.
Przyczepianie im jednak lekką ręką łatki „hamulcowego”
gospodarki, akceleratora inflacji, utrwalacza bezrobocia czy
oderwanego od rzeczywistości „roszczeniowca” jest nie tylko
nieuzasadnione, ale i bardzo dla nich krzywdzące. Równie
bezzasadne jest przeciwstawianie rzeczywistości związków
zawodowych i gospodarki opartej na pracy (fizycznej),
rzeczywistości kreatywnych zawodów i gospodarce opartej
na wiedzy. Organizacje reprezentujące interesy pracowników
w żaden sposób nie stoją na przeszkodzie innowacyjności,
a zapewniają pluralizm w debacie nad kształtem reform społeczno-gospodarczych i zapobiegają narzucaniu „jedynej
właściwej” drogi rozwoju gospodarczego.

Czy związki mają szansę wrócić do łask?

Na przyszłość związków zawodowych, nie tylko w Polsce,
ale i na świecie, należy patrzeć przez pryzmat obecnego
kryzysu gospodarczego. Coraz więcej ludzi na własnej skórze
doświadcza konsekwencji globalnych zawirowań, negatywnych
skutków nadmiernego uelastycznienia form zatrudnienia
czy też pada ofiarą „racjonalizacji wydatków” w firmach.
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NARCYZ
SIĘ NAZYWAM
Nadmierne skupienie na sobie, potrzeba bycia stale podziwianym, a do tego przekonanie,
że „wszystko mi się należy". Po prostu narcyz. Wzbudza skrajne emocje – przez jednych
znienawidzony, uznawany za próżnego i zarozumiałego, przez innych podziwiany i stawiany
za wzór. Czy to jednak cała prawda o osobach, które nade wszystko kochają siebie?
Autor: Izabella Lasocka, zdjęcie: Paweł Bajew

Mityczny Narcyz

Narcyz był synem nimfy Liriope i rzeki Kefisos. Już jako młodzieniec odznaczał się niezwykłą wręcz urodą i miał na swym
koncie wiele złamanych serc. Był jednak niewrażliwy na uczucia, jakie wzbudzał w innych. Odrzucał rzesze zalotników
obu płci, nierzadko doprowadzając ich do rozpaczy, a nawet
samobójstw. Siostry Narcyza poskarżyły się Nemesis na jego
egoizm i obojętność. Bogini postanowiła go ukarać i zwiodła
go podczas jednego z polowań do źródła. Nachylając się nad
taflą wody, zobaczył najpiękniejszego mężczyznę, jakiego do tej
pory widział. Z miejsca zapałał ogromną miłością do odbicia.
Na próżno jednak próbował dotknąć i przytulić owego idealnego
młodzieńca. Zakochany w doskonałości i nieosiągalnym złudzeniu Narcyz zapomniał o jedzeniu, piciu i z wolna zapuszczał
korzenie nad strumieniem, aż przemienił się w kwiat.
Mit o Narcyzie to opowieść o miłości własnej, która uniemożliwia dostrzeganie otaczających nas osób. Amerykański socjolog
Christopher Lasch, w swojej pracy Narcystyczna osobowość
naszych czasów, pisze: Narcyzm wydaje się najlepszym sposobem radzenia sobie z napięciami i niepokojami współczesnego życia. Warunki społeczne uwypuklają cechy, które są
obecne, choć w różnym stopniu, w każdym z nas. Można tylko
dodać: tym bardziej, że takie cechy jak kontrola, perfekcjonizm,
łatwość w wywieraniu wpływu na innych, pewność siebie,
są preferowane i wzmacniane przez duże firmy i organizacje.

Narcyz – mistrz manipulacji

W psychologii wyróżnia się dwa podtypy narcystyczne: progresywny i regresywny. Pierwszy z nich to osoba, która odpowiada
naszym wyobrażeniom o narcyzie – człowieku skupionym
na sobie, nieustannie poszukującym aprobaty i akceptacji
u innych. Typ drugi często bywa czarujący, empatyczny
i dostrojony do niewyrażonych uczuć innych ludzi. Patrzy
nam głęboko w oczy. Zawsze śmieje się z naszych żartów.
Jest zmartwiony, gdy mamy problem. Przy nim od razu czujemy się kochani, ważni, zauważeni. Bywa też mistrzem w roli
takiego przyjaciela czy partnera, na jakiego czekaliśmy całe
życie; zmienia się jak kameleon, aby zaspokoić nasze najgłębsze
pragnienia. Czasem działa jak narkotyk, przejmując w bardzo
wdzięczny sposób władzę i kontrolę nad nami.
Współczesny narcyz to ktoś, kto zachwyca się sobą i jest przekonany o własnej wyjątkowości. Irytuje się, gdy ktoś go krytykuje lub zwraca mu uwagę. Jego zachowanie jest skoncentrowane na jednym celu – budzeniu zachwytu otoczenia.

W swoich dążeniach bywa bezkompromisowy i bezduszny.
Często deprecjonuje innych, gdyż dzięki temu jest w stanie
podtrzymywać własny obraz bycia najmądrzejszym i najpiękniejszym. Często uznaje, że powodem niedoceniania jego
zasług jest zwykła zazdrość. Wyobraża sobie siebie jako kogoś,
kto dzięki swojej wyjątkowej i szczególnej inteligencji jest
w stanie zostać kim chce i robić wszystko, na co ma ochotę.
Ponieważ narcyz postrzega siebie jako kogoś jedynego w swoim
rodzaju, uważa, że tylko osoby na odpowiednim poziomie
są w stanie go zrozumieć. Dlatego zwraca bardzo dużą uwagę
na status społeczny ludzi, z którymi się kontaktuje. Muszą
być wyjątkowi jak on sam.
Narcyz bywa irytujący dla otoczenia, gdyż oczekuje stałego
uznania i specjalnego traktowania – jemu po prostu się należy. Zrobi wiele, aby nawet przez chwilę nie poczuć się kimś
pospolitym. Inni ludzie są po to, by zaspokajać jego próżność.
Posiada też bardzo silną potrzebę kontroli, gdyż bardzo obawia
się jakiejkolwiek zależności od drugiego człowieka, dlatego
jest też mistrzem manipulacji.
Jeśli w jakimś obszarze życia narcyzowi nie udaje się podtrzymać swoich przekonań o własnej wyjątkowości, po prostu
wycofuje się z niego, udając, że go to nie obchodzi. Z reguły
ucieka także od rywalizacji, z góry zakładając, że nie ma sensu
ścigać się z kimkolwiek, bo i tak jest najlepszy. Mówi wyłącznie o swoich sukcesach, osiągnięciach, za wszelką cenę
marginalizuje własne porażki i słabości – o ile jest w stanie
w ogóle je zauważyć i uznać.
Choć osoby narcystyczne są bardzo pracowite i ambitne,
to niezależnie od tego uważają, że świat jest im winien sławę i bogactwo, ponieważ w oczywisty sposób są one lepsze
od innych.
Narcyz wiele czasu spędza na myśleniu o tym, jak wygląda.
Bardzo duże znaczenie dla niego mają opinie innych, dlatego
często uważa, że lepiej jest dobrze wyglądać niż dobrze się czuć.
Narcyz wykorzystuje innych ludzi do własnych celów, ma trudności w odczuwaniu empatii. Dzieli świat na białe i czarne
– albo jesteś ze mną, albo przeciwko mnie; jeśli nie jestem
idealny – jestem do niczego.
Zakochuje się w innych osobach, ale kocha je dopóty, dopóki
go „karmią” i dopóki związek oparty jest na jego zasadach.
Kobiety o osobowości narcystycznej wiążą się z mężczyznami,
kierując się przy wyborze przede wszystkim ich bogactwem,
urodą, skalą osiągniętego sukcesu. Kiedy są już parą, niejako
przejmują cechy swojego partnera i zaczynają żyć jego życiem.
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Odczuwają złość, kiedy partner nie spełnia ich oczekiwań.
Pan Narcyz z kolei jest czarujący, cieszy się dużym powodzeniem. Lubi uwodzić, gdyż dzięki temu potwierdza własną
wyjątkowość. Tak naprawdę jednak częste zmiany partnerek
są u niego wyrazem niepewności – w głębi duszy nie wierzy bowiem, że jest w stanie dać drógiej osobie coś więcej,
niż własna powierzchowność. Boi się odrzucenia i ośmieszenia.
Dlatego w związku narcyz zazwyczaj wykazuje dominację, nie
angażuje się emocjonalnie, bywa egoistyczny. Bliskość z drugą
osobą mogłaby bowiem obnażyć jego słabości i uzależnić go
emocjonalnie. Dlatego zarówno kobiecie, jak i mężczyźnie
posiadającym te cechy bardzo trudno jest stworzyć satysfakcjonujący i trwały związek. Kończy się on zazwyczaj wtedy,
kiedy narcyz przestaje widzieć w oczach partnera nieustający
podziw, lub gdy zauważa, że partnerowi zaczyna na nim zależeć.
Wtedy gardzący uczuciami zależności i przywiązania narcyz
idzie dalej, poszukując kolejnego zachwytu i nowych doznań.

Czasem nie są tego świadome, ponieważ przyzwyczaiły się wypierać swoje uczucia. Pokonują depresję, robiąc coś nieustannie. Można odnieść wrażenie, że są aktywne i dynamiczne.
Tak naprawdę osoby narcystyczne złości fakt, że muszą stale
zadowalać innych. Nienawidzą swojego prawdziwego Ja,
gdyż jako dziecko to prawdziwe Ja otrzymało bardzo mało lub
wręcz żadnego potwierdzenia ze strony rodziców. W związku
z tym w ich mniemaniu nie ma ono żadnej wartości. Dlatego
też często idealizują ludzi, miejsca, wartości i identyfikują się
z nimi. Dzięki temu czują się silne, regulują swoje poczucie
wartości i bronią się przed uczuciem gorszości. Identyfikacja
odbywa się z reguły z obiektami mającymi te cechy czy zdolności, których brak odczuwali w dzieciństwie (piękno, inteligencja, sprawność fizyczna itp.). Drugą stroną idealizacji, jaką
stosuje osoba narcystyczna, jest dewaluacja – pomniejszanie
innych pozwala poczuć się lepszym i ważniejszym.

Narcyzm boli

Narcyzm można rozpatrywać dziś w kategoriach zaburzeń
osobowości oraz życiowej postawy. Zaburzenie osobowości
to skłonność do konkretnego, sztywnego wzorca zachowań
niezależnie od sytuacji. Zaburzenie osobowości powoduje
trudności w funkcjonowaniu społecznym i behawioralnym.
Taki narcyz charakteryzuje się m.in. wielkościowym poczuciem
własnej wartości, jest owładnięty fantazjami o sukcesie, władzy
i blasku. Wierzy, że jest kimś szczególnym, a zrozumienie może
dostać tylko od ludzi równie wyjątkowych jak on. Żąda podziwu, wykazuje postawę roszczeniową, używa innych osób
do osiągnięcia celów. Jest arogancki i nie okazuje empatii.
O postawie narcystycznej mówimy zaś wtedy, kiedy stopień
zapatrzenia w siebie jest bardziej zróżnicowany. Jej źródeł
należy szukać w dzieciństwie, w relacjach z rodzicami. Osoby
narcystyczne to bowiem zazwyczaj dzieci, dzięki którym rodzice
realizowali swoje pragnienia, potrzeby i marzenia, często nie
zauważając i nie ciesząc się poznawaniem oraz wspieraniem
rozwijającego się prawdziwego Ja swoich pociech.
Co więc zrobić, aby nie wychować narcyza? Należy przyglądać się dziecku, wsłuchiwać w jego emocje i potrzeby,
być gotowym i otwartym na ich zaspokajanie. Ważne jest,
aby od najmłodszych lat dziecko dostawało od nas nie tylko
wsparcie, akceptację i miłość, ale także abyśmy potrafili stawiać mu granice, mówić o swojej złości czy niezadowoleniu.
Zdrowy egoizm, umiejętność zaspokajania własnych potrzeb
czy wiara w siebie nie jest niczym złym. Pod warunkiem, że nie
wpatrujemy się jak mityczny Narcyz wyłącznie we własne
doskonałe i nieomylne odbicie.
Zapatrzony w siebie, arogancki, próżny, dążący do władzy,
sławy i bogactwa... Czy to cała prawda o Narcyzie? Nie.
Narcyz tak naprawdę potrzebuje miłości i akceptacji dla swojego autentycznego, choć często skrzywdzonego Ja.

Tragizm polega na tym, że choć narcyz potrzebuje miłości
jak powietrza, tak naprawdę nigdy nie czuje się kochany.
Tak bardzo boi się bliskości i zaangażowania, że na pierwszym
miejscu stawia samowystarczalność i niezależność, nawet
jeśli ceną za to jest samotność. Skąd bierze się ta bojaźń?
Narcyz w głębi duszy czuje się słaby i zagubiony. Otoczony
jest niewidzialnym, ale zazwyczaj wyczuwalnym przez innych murem, za którym kryje się cała masa zranień, lęków,
samotności i ogromnego cierpienia. A ponieważ najbardziej
boi się zaangażowania broni swojej twierdzy długo i wytrwale,
za wszelką cenę dążąc do tego, aby być jeszcze twardszym.
Paradoksalnie nie otrzymuje tego, za czym tak naprawdę
tęskni – pokochaj mnie takim, jakim jestem naprawdę.
Jego życiu towarzyszy dużo bólu. Często nie potrafi się
odsłonić nie tylko przed innymi, ale także przed samym
sobą. Narcyzm bowiem w rzeczywistości wiąże się z nadmiarem nienawiści do prawdziwego siebie i zaabsorbowaniem
opinią innych. Osoby narcystyczne są gotowe zrezygnować z prawdziwego Ja, by otrzymać akceptację od osób,
na których im w tym momencie zależy. Uważają, że muszą
być wspaniałe, piękne, perfekcyjne lub mieć wyjątkowe
osiągnięcia, by zdobyć szacunek i uwagę, co jest dla nich
substytutem miłości. Na krytykę z reguły reagują pogardą
i chłodną obojętnością. Zaprzeczają właściwie wszystkiemu,
co godzi w ich wielkościowe fantazje dotyczące własnego
obrazu siebie lub wpadają we wściekłość. Pod pełną dumy
arogancją i poczuciem, że wszystko im się należy, borykają
się z intensywnymi uczuciami wstydu. Pod swoim nieprawdziwym Ja często czują się bardzo puste, nie wiedzą, czego
tak naprawdę chcą, czego potrzebują, co jest dla nich ważne.
Życie często wydaje się im bezsensowne. Zdaniem psychologa
Juerga Wunderlego owa pustka jest jednym z głównych przejawów cierpienia w depresji narcystycznej. Stan ten wyraża
się niechęcią do pracy, lękiem przed podejmowaniem zadań,
niezdolnością do odczuwania radości z życia. Takie osoby
sprawiają wrażenie biernych, słabych, niezaangażowanych.
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Rodzina narcystyczna

Izabella Lasocka

psycholog, psychoterapeuta
www.lasocka.com

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 można znaleźć na stronie
www.beSlow.pl
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Urodzony w 1981 roku w Puławach | Fotograf samouk | Przygodę z fotografią zaczął
w 2007 roku | Na koncie ma kilka wystaw autorskich, między innymi w galerii
Obok ZPAF w Warszawie | W marcu 2009 roku projektem Dziwadła zajął III miejsce
w I edycji Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Młodych w Jarosławiu | Miesiąc
później zdobył I miejsce w konkursie Flaga RP w obiektywie, organizowanym przez
portal Fotigo.pl oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego | Fotografie Pawła Bajewa
ukazały się także w albumie o tematyce aktu New Polish Nude Photography wydawnictwa
Negoist | W maju 2010 roku został laureatem sekcji ShowOff Miesiąca Fotografii
w Krakowie, gdzie pod opieką swojego kuratora Tomka Sikory zaprezentował cykl
Autoportret, który został wyeksponowany w krakowskiej Galerii Pauza, a następnie
w lutym 2011 roku w Instytucie Polskim w Sofii | W marcu 2011 roku zaprezentował
swoje prace w postaci projekcji multimedialnej podczas Ósmego Międzynarodowego
Festiwalu Fotografii w Rybniku | W czerwcu 2011 roku współpracował z reaktywującym się zespołem Illusion, dla którego wykonał sesję zdjęciową | Niespełna
rok później poprowadził dla Wydawnictwa Literackiego warsztaty fotograficzne,
przygotowujące uczestników do konkursu z okazji 75-lecia dramatu Ferdydurke.
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AKCJA: (SLOW) KUPUJE ZDJĘCIA IV
W CZWARTEJ EDYCJI KONKURSU WYRÓŻNILIŚMY ZDJĘCIE PANI KAROLINY MIĄDOWICZ.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W KOLEJNYCH EDYCJACH. O SZCZEGÓŁACH
AKCJI PRZECZYTAĆ MOŻNA NA NASZYM FANPAGE’U: WWW.FACEBOOK.COM/BESLOW.
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KAROLINA MIĄDOWICZ
NA UWAGĘ ZASŁUGUJE WIELE INNYCH NADESŁANYCH ZDJĘĆ. BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM
UCZESTNIKOM ZA UDZIAŁ W AKCJI I ZACHĘCAMY DO ŚLEDZENIA KOLEJNYCH JEJ ODSŁON.
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Kiedy stoimy przed jakimś wyborem,
czy argument „zrób to, życie jest jedno”
powinien być dla nas decydujący?
Jak najbardziej! Taka decyzja może przybliżyć ludzi do życia. A oddzielamy się od niego kiedy myślimy, że teraz coś,
na czym nam zależy, lub coś, co wydaje się ciekawe, lepiej
odsunąć na później.
Zdarza się pani używać takiego argumentu?
Nie, bo nie muszę tego robić. Dzięki buddyzmowi doświadczam tego, co jest teraz. Nie żyję przeszłością ani przyszłością. Zresztą co innego mamy do przeżywania? Właśnie to,
co przynosi nam życie, w tej chwili, w tym momencie. Dzięki
naszej percepcji i zmysłom jesteśmy otwarci na przyjmowanie rzeczywistości. Chodzi o to, żeby doświadczać życia
takim, jakie ono jest. Oczywiście nie sposób doświadczać
świata cały czas, ale bywają momenty zatrzymania. Wtedy
udaje się poznać rzeczywistość taką, jaką ona jest, bez nazw,
opinii, ocen.
Jak rozpoznać tę pełną obecność w „tu i teraz”?
Nie da się tego opisać słowami, trzeba to przeżyć. To jest moment, kiedy odpadają od nas matryce, przez które filtrujemy
świat zewnętrzny. To są nasze poglądy, kultura, wychowanie.
Wszystko, czym przesiąkamy i przez co rzeczywistość się do nas
nie przedostaje. Noworodek jest doskonałym przykładem, jego
umysł jest czysty. Jeszcze nie ma zdecydowanych poglądów
i ocen. Matka, którą widzi po raz pierwszy, nie jest dla niego
brzydka albo ładna. Jest po prostu matką. Bardzo często mówi
się, że umysł zen to umysł dziecka, umysł początkującego.
Zatrzymajmy się przy tej pełnej obecności.
W jaki sposób jest ona możliwa,
kiedy dźwigamy bagaż naszych ojców, dziadków?
Nie jest możliwe odrzucenie wszelkich masek, swoich normalnych potrzeb, pragnienień, oraz własnej historii. Ale jeżeli jesteśmy do nich nadmiernie przywiązani, to się w nich
totalnie zamykamy. Są jednak momenty, kiedy to wszystko
od nas odpada.Wtedy zmienia się nasz sztywny stosunek
do rzeczywistości.

BOIMY SIĘ NIE MÓWIĆ
Oleńka z Potopu, Izabela Łęcka z Lalki czy Irena z Polowania na muchy – taką
Małgorzatę Braunek pamięta większość z nas. Dziś buddystka i nauczycielka zen.
Jej buddyjskie imię Jiho znaczy Współczującą. Szczęśliwa żona Andrzeja Krajewskiego
i matka Xawerego Żuławskiego oraz Oriny Krajewskiej. Kobieta o uśmiechu,
który głęboko zapada w pamięć.
Rozmawiała: Iga Gierblińska, ilustracja: Żaneta Antosik

Co jest pod tymi wszystkimi matrycami? Prawdziwe „ja”?
Mówimy o tym także „jaźń” albo „prawdziwe ja”. Ono jest
możliwe do wychwycenia i doświadczenia. To jest to wszystko, co pozostaje poza maniakalnym, egocentrycznym „ja”,
które jest ograniczone do naszej historii.
Czym jest dla pani prawda?
Nie ma jednej prawdy. Jest tylko prawda danej chwili. Proszę
zwrócić uwagę: siedzimy po dwóch stronach tego samego
stolika. Ja patrzę na panią, a pani na mnie. Co wynosimy
z tego spotkania?

Miłą rozmowę?
Też. Ale jeśli zobaczymy, w jakim ja byłam miejscu, a w jakim
pani, jaki pani miała widok, a jaki ja, zderzą się dwie różne
perspektywy. Byłoby to bardzo trudne, choć możliwe, żeby one
teraz zniknęły i żeby nastąpiła relacja poza nimi.
Muszę przyznać, że byłoby to niesamowite…
Ale to się naprawdę zdarza! I wtedy mówimy w zen, że stało
się coś takiego, jak jeden umysł. Prawdziwa jedność. Można
to osiągnąć poprzez medytację.
Kiedy wspomina pani o tych perspektywach, przypomina
mi się Roland Barthes, francuski teoretyk literatury,
który twierdził, że każdy czytelnik czytający np.
Dostojewskiego, stwarza nową powieść, nowe „Biesy”…
Oczywiście! To jest jak stwarzanie na nowo świata. Przecież
kreujemy go. Z łatwością możemy mówić o sobie „twórcy”.
Sama twórczość czy kreacja są konieczne, ponieważ istnieją.
Gdybyśmy cały czas odbierali rzeczywistość taką, jaka ona
jest, nie byłoby kreacji, bo nie byłoby jej potrzeby.
W jaki sposób można pozbyć się nawyku oceniania?
Nie chodzi o to, żeby wyzbyć się go w ogóle. Jeśli wyzbylibyśmy się tej umiejętności czy tendencji, to wrócilibyśmy
do tego, że wszystko przyjmujemy takie, jakie jest. W związku
z tym naprawdę trudno byłoby mi dowiedzieć się, czy dziś
chciałabym coś zjeść. Nie miałabym nawet tego wewnętrznego kontrolera, który mi mówi – ok., teraz jesteś głodna,
zjedz. Przed chwilą, kiedy podeszła kelnerka, powiedziałam,
że nie będę jadła. A za chwilę zobaczyłam chrupiące pieczywo na stole i sięgnęłam po nie. W momencie, w którym
jestem wyzerowana, nie mam żadnej potrzeby. Żadnej. Zatem
przestaję funkcjonować w sposób naturalny. Kiedy mówimy
o wyzbyciu, mamy na myśli nie przywiązywanie się.
Czy po przejściu na buddyzm diametralnie
zmieniła pani swoje życie?
Nie, bo to był proces.
Słyszałam, że mnisi po zjedzeniu śniadania opłukują

miseczkę wodą i wypijają ją razem z resztkami jedzenia.

Czy pani też tak robi?
Robię tak tylko podczas medytacyjnych sesji. Mycie misek
ma swoje uzasadnienie. Chodzi o to, żeby nie zatrzymywać
żadnego doświadczenia, nawet tego najpiękniejszego. Żeby się
nim nie karmić, żeby zmyć to, czego człowiek doświadczył.
Żeby nie zostawiać śladów. Jeśli pozwolimy, by doświadczenia
przez nas przepływały, to znaczy, że naprawdę jesteśmy z nimi
w kontakcie. Jeśli zaś je zatrzymujemy to znaczy, że ten kontakt
się zerwał i zastąpiła go pamięć doświadczenia, którą staramy
się za wszelką cenę zachować i w związku z tym nie jesteśmy
otwarci na nowe doświadczenia.
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To budzi we mnie pewien opór.
Przecież wszyscy jesteśmy sumą swoich doświadczeń…
I to jest stwarzanie naszej tożsamości, której bardzo się trzymamy. Bo nie jesteśmy w stanie otworzyć się na rzeczywistość
taką, jaką jest, ponieważ doświadcza jej konkretna osoba
z konkretnym doświadczeniem. Od razu rysują się przed
nami granice.
Ciężko ją przekroczyć...
Proszę spróbować.
Ale jak? Przecież to nie jest jak z nauką jazdy
na rowerze, kiedy w pewnej chwili ojciec
puszcza rower i dziecko jedzie samo.
Czasami tak to wygląda. Czy miała pani takie momenty
w życiu, kiedy wszystko się zatrzymało?
Tak. Zwykle było to związane z bólem, smutkiem.
I co wtedy?
Uciekałam nad morze.
I co się tam działo?
Nic.
No właśnie! Nic. To jest ten moment.
Ale to przecież ucieczka od rozwiązywania roblemu.
Nie. To nie jest ucieczka, tylko otwieranie się na nowe zdarzenie. Cierpienie kieruje nas do środka siebie. Jeśli cierpienie jest
tak mocne, że nie można się od niego całkowicie odseparować,
to tak naprawdę doprowadza nas do nas samych. I to jest
pierwszy krok we właściwym kierunku. Wszystko zależy też
od sytuacji, ale problemów nie trzeba rozwiązywać jakimś
działaniem czy wyjaśnianiem.
Czy radość nie może być tak skuteczna jak ierpienie?
Może, ale jest trudniej. Radość wydaje się być stanem naturalnym, oczywistym, często błahym. A cierpienie, na które
w gruncie rzeczy się nie zgadzamy, jest tym, co nas trzyma,
nie pozwala nam uciekać i dlatego traktujemy je poważnie.
Silniej doświadczamy cierpienia, niż szczęścia.
Czy w pani świecie są jakieś granice?
Właściwie nie, chociaż może to zostać dwojako zrozumiane.
Z jednej strony wszystko jest bezgraniczne, a równocześnie
ma swój kraniec; granice, których nie jestem w stanie przekroczyć – jak swiadome wyrządzanie krzywdy. Natomiast
w sytuacjach ekstremalnych, być może zrobiłabym coś, czego
nie zrobię w moim codziennym życiu.
Czy jest pani sentymentalna?
O, tak! Wzruszają mnie najprostsze sytuacje, np. kiedy
widzę, kiedy ktoś komuś pomaga, odnosi się ze współczuciem do drugiej osoby. Bardzo też jestem przywiązana do
tradycji, np. do świąt. Chcę to przekazać moim dzieciom
i wnukom.

(82)

Jak to się ma do tego nie zatrzymywania doświadczeń?
Kiedy zdaję sobie sprawę z tego, że czegoś się kurczowo trzymam, to staram się to puścić. I, tak jak mówiłam, nie ma
w tym stanu stałego.
A czy jest pani przywiązana do przedmiotów?
Lubię otaczać się rzeczami, które mają dla mnie jakieś znaczenie. Mam np. słabość do kamieni. Zaczęłam je zbierać
w Bułgarii, nad morzem, kiedy kręciłam tam film. Morze
wyrzucało na brzeg piękne, gładkie okazy. Przywiozłam ich
dosłownie walizkę. Ktoś mi powiedział, że kamienie w domu
przynoszą nieszczęście, jednak były tak piękne, że postanowiłam zwalczyć ten przesąd. Kamienie zbierałam nawet
podczas górskiej wspinaczki w Tybecie. Z tyłu miałam plecak,
a z przodu małą torebkę. Jedną ręką trzymałam się skały,
a drugą zagarniałam piękne okazy.
Ma pani jakiś ulubiony kamień?
To zależy od okresu mojego życia. Dowiedziałam się o energiach, które mają one w sobie i organicznie czuję, który kamień
w którym momencie jest mi potrzebny. Ostatnio używałam
akwamarynów.
Jak medytacja wpłynęła na pani pracę aktorską?
Pomogła mi się otworzyć na postać. Dzięki niej nie muszę
budować ról pod kątem psychologicznym, bo to ogranicza
moje podejście do postaci. Nie buduję też przeszłości bohaterki. Medytacja, czyli stan uważności wobec wszystkiego, co się pojawia – proszę tego nie mylić z koncentracją
– otworzyła mnie na bycie w postaci, ale też na to, co ta postać przynosi. Nie ma sensu porównywanie tego, jak kiedyś
pracowałam nad rolą, a jak pracuję nad nią teraz. Jestem
już inną osobą…
Czy medytacja to także stan pustki?
Bywa, ale to znów może być opatrznie zrozumiane, bo jeśli
mówimy o pustce, myślimy o czarnej dziurze. A to jest pustka
będąca paradoksalnie pełnią.
Zaczynam się zastanawiać nad językiem,

który chyba stwarza nam coraz więcej przeszkód…

Zgadza się. Dlatego wszyscy mistycy zawsze mieli problem
z opisaniem doświadczenia związanego ze znikaniem ograniczającego „ja”. W kulminacyjnym momencie jesteśmy całkowicie, totalnie w nim pogrążeni. Nie ma też możliwości opisania
doznań z jakiegokolwiek dystansu. Staramy się przybliżyć
do sedna sprawy używając najbardziej adekwatnych słów,
ale językiem nie da się tego opisać.

Język przecież służy komunikacji…
Tak, ale można też komunikować się niewerbalnie. Można
ważyć bardziej słowa. Można też stwarzać taką przestrzeń
w rozmowie, która polega na tym, żeby siebie uważnie słuchać.
Jeśli ucho pozostaje czujne, to odpowiedź płynie jakby z tego
samego źródła – źródła otwartości na człowieka. Cisza bywa
tą przestrzenią i ma czasami silniejszą moc przekazu.

Mogą sobie na nią pozwolić ludzie, którzy słabo się znają?
Jasne. To jest właśnie fantastyczne, kiedy ludzie, którzy niewiele
o sobie wiedzą, siedzą w ciszy. I patrzą sobie w oczy. Zdarzyło
mi się to w chwili, kiedy się zakochałam w moim mężu.
Siedzieliśmy razem i nie mówiliśmy nic, zresztą do dziś
mało do siebie mówimy, a jesteśmy razem już prawie 40 lat.
I zdarzyło mi się to też, kiedy urodziłam i po raz pierwszy
zobaczyłam swoje dzieci. Nic do nich nie mówiłam. Tylko
patrzyłam. Po raz kolejny doświadczyłam tej ciszy w hospicjum, do którego przychodziłam przez pewien czas jako
wolontariuszka. Nie było słów, była obecność. Żyjemy w pewnych konwenansach i bardzo boimy się nie mówić. Ten lęk
wynika z pewnego wychowania w szkole, w domu. Trzeba
przecież mówić, żeby pokazać, że coś się wie. Cisza jest bardzo
głębokim stanem, w którym się po prostu nie wie, kim jest
ta osoba siedząca naprzeciwko mnie. Mogę się o niej czegoś
dowiedzieć, ale nie z jej opowiadań, tylko z ciszy, na którą
sobie pozwolimy. Często kiedy patrzę na ludzi wiem, w jakim
są stanie i co czują, nie muszą o tym mówić.
Chyba muszę schować się za kotarę. I następny wywiad
zrobić w ciszy. Ale w ciszy ważna jest mimika. A propos
– widziałam tabliczkę, która wisi nad drzwiami pani domu,
z napisem „uśmiechnij się”. Działa na gości?
Mam nadzieję. Widzę ich uśmiech, kiedy wchodzą do naszego
domu. To malutka część akcji, którą propagujemy. Chodzi nam
o uśmiech życzliwości dla drugiej osoby, którego w Polsce nie
widać. Jeśli wyrobimy w sobie nawyk uśmiechu, przyjdą za
tym pozytywne konsekwencje. Zmieni się zupełnie społeczna
relacja, zaczniemy być zaangażowani w sprawy drugiej osoby,
otworzymy się na nią. Uśmiechem naprawdę można zrobić
bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Śmiech uruchamia w nas
dobre emocje, ale też w naszym rozmówcy.
W kinie uśmiech kojarzy się z komedią, ale pani akurat nie
miała okazji zademonstrować w niej swojego potencjału.
Wiem, że mogę zagrać rolę komediową. Czuję jednak, że ta
możliwość została przeze mnie stłumiona, bo reżyserzy widzą
mnie jako poważną osobę. Taki widocznie daję przekaz.
Co panią skłoniło do tego, żeby pomagać hospicjum?
Było to wynikiem mojej praktyki buddyjskiej. Każdy adept
zen ma doświadczenie nietrwałości wszystkiego, które jest
pewnego rodzaju przygotowaniem na śmierć. Wypieranie jej
jest niewłaściwe, bo przecież wiadomo, że nadejdzie, chociaż
nie wiemy kiedy. Dużo osób z mojego bliskiego otoczenia
odchodziło dosyć szybko, więc pomyślałam o hospicjum.
Poza tym też jestem związana z buddyzmem zaangażowanym
społecznie, który kładzie nacisk na to, żeby wchodzić w sytuacje trudne i ciężkie. To było pierwsze onkologiczne hospicjum
w Warszawie. Trochę bałam się czy dam radę, czy sprostam
swoim oczekiwaniom, ale szybko się to zweryfikowało, ponieważ ludzie, których tam spotkałam, byli tak bardzo otwarci
i potrzebujący, że mój pobyt tam przerodził się w piękną
relację, w której więcej dostawałam niż dawałam. W pewnym sensie bardzo mnie to wciągnęło. Zdałam sobie sprawę,

że zaczęłam być za bardzo zorientowana na odchodzenie,
chorobę i śmierć. A wtedy urodził się mój wnuk. W pewnym
momencie zaczęło brakować mi równowagi. Zawiesiłam swoją
działalność. Może kiedyś wrócę.

Czy w życiu otaczają nas iluzje?
Otaczają? My je stwarzamy.
Tacy z nas iluzjoniści?
Tak. Mamy je na swój temat, na temat innych. Żyjemy w świecie własnych fantazji, idei i koncepcji w gruncie rzeczy na każdy temat Przecież rzeczywistość to iluzja.
Jest taka scena w filmie „Między słowami” Coppoli,
kiedy główna bohaterka, będąc w Japonii, zawiązuje
na drzewie kartkę z życzeniem. Gałęzie tego drzewa
to setki czyichś zapisanych na papierze życzeń.
Czy zostawiłaby pani tam swoje?
Pewnie, że tak. My to robimy co roku w naszej grupie medytacyjnej. Co prawda nie zawieszamy życzeń na drzewach,
ale za to palimy je. Zapisujemy życzenia na Nowy Rok i za rok
je palimy, kiedy ów rok odchodzi. Teraz moim największym
życzeniem jest to, abyśmy otworzyli się na życzliwość wobec
drugiego człowieka i żebyśmy przestali być agresywnymi
ofiarami naszych iluzorycznych wrogów.
Dlaczego życzenia są palone?
Ogień pochłania to, co było. To, co stare puszczamy z dymem.
W swoim warszawskim ośrodku zen prowadzi pani warsztaty
Big Mind. Na czym one polegają?
To metoda wzięta z psychoterapii, nazywa się to dialog głosów. Chodzi o poznanie siebie od strony psychologicznej.
Rozkłada się to na głosy w nas. Mamy ich wiele i często z nimi
rozmawiamy. Do głosów psychologicznych, które pochodzą
z tej relatywnej rzeczywistości, czyli właśnie iluzji, dołączamy
głosy z perspektywy absolutnej, spirytualnej, pozbawionej ego.
Ta metoda wywołuje różne głosy w człowieku i pozwala im
mówić, daje im przestrzeń do przedstawienia się nam. To jest
chór, w którym każdy z głosów ma istotną funkcję.
Jak się je wywołuje?
Po prostu. Mówię np., poproszę z głosem rozsądku albo
z głosem zazdrości… I sobie z nimi rozmawiam, a właściwie
stawiam pytania. Kiedy grałam w teatrze, używałam głosu
pamięci, bo z nią u mnie kiepsko. Kiedy na chwilę zapominałam tekstu, mówiłam: proszę głos pamięci. I od razu
wszystkie kwestie wracały.
Trudno mi w to uwierzyć.
Ale to jest możliwe. Zapraszam na warsztaty.
Żeby usłyszeć np. głos miłości musi być jakiś bodziec,
musi się ktoś pojawić na horyzoncie, zapukać do nas.
To tylko potwierdza, że mamy w sobie głos miłości. Przemawia
on do nas i przez nas. I możemy sami do niego zapukać.
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Historia perfum sięga pradawnych czasów, kiedy to obrzędom religijnym towarzyszyło rytualne
okadzanie wonnym dymem. Choć dla naszego ucha wyraz „perfumy” brzmi z francuska,
jego źródłosłów wywodzi się wprost z łaciny: per fumum w dosłownym tłumaczeniu oznacza
bowiem „przez dym”. Tajemniczym i fascynującym zapachom wydobywającym się podczas spalania
żywicznego drewna i ziół przypisywano potężną moc. Unoszące się ku niebu wonności miały
zjednać modlącym się przychylność bóstw w różnych kulturach świata.
Tekst: Dąbrówka Mirońska, zdjęcia: Karolina Poryzała & Monika Kotecka | Kurkot
Wielkie cywilizacje wytworzyły własne, niekiedy bardzo wyrafinowane obyczaje związane z użyciem wonności. Podróżnicy,
kupcy, a nawet słynni zdobywcy, jak Aleksander Wielki, mieli
swój udział w rozprzestrzenianiu ich receptur i cennych składników. Początkowo zarezerwowane dla bogów, a następnie dla
najzamożniejszych, perfumy przebyły długą drogę, zanim stały
się towarem dostępnym dziś na wyciągnięcie ręki.

Starożytne wonności i pachnidła

Najstarsze pisemne wzmianki poświadczające istnienie substancji zapachowych wytwarzanych z naturalnych surowców
pochodzą ze starożytnej Mezopotamii. Utrwalone na glinianych
tabliczkach zapisy informują o kobiecie imieniem Tapputi,
żyjącej 2000 lat p.n.e. Jest ona pierwszą odnotowaną w dziejach
producentką perfum, które wytwarzała z olejków, kwiatów
tataraku oraz mirry. Starożytni mieszkańcy Bliskiego Wschodu
wierzyli, że wspólna kąpiel nowożeńców w aromatycznych
olejkach zapewni im szczęście w małżeństwie oraz dostatek.
Przepisy na substancje zapachowe można znaleźć już
w Talmudzie i Starym Testamencie. Żydzi stosowali perfumy,
żeby zniwelować skutki pocenia się, pielęgnując wonnymi olejkami skórę narażoną na działanie suchego i gorącego klimatu.
Oblubienica z Pieśni nad pieśniami, obficie skąpana w pachnidłach, śpiewa: Woń twych pachnideł słodka, olejek rozlany –
imię twe, dlatego miłują cię dziewczęta (Pnp 1, 2–3). Izraelskie
kobiety miały prawo wydać na pachnidła nawet jedną dziesiątą
swego posagu. I nic dziwnego – biblijna Estera, zanim stanęła
przed królem, przez rok cały namaszczała się wonnościami,
by wydać mu się bardziej powabną. Jedną z najsłynniejszych
wonności w czasach biblijnych był przywieziony z Himalajów
niezwykle kosztowny olejek nard, który Maria Magdalena
wylała na stopy Jezusa w geście najwyższego szacunku.
Również starożytni Egipcjanie wierzyli w potężną moc zapachów. Podczas ceremonii ku czci bogów kapłani ofiarowywali
im kadzidłowiec – roślinę o właściwościach leczniczych, będącą
źródłem aromatycznych substancji żywicznych, takich jak
olibanum, z którego wytwarza się kadzidło.
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W procesie balsamacji zwłok ważną rolę odgrywały sproszkowana
mirra, cynamon i aromatyczne oleje, którymi nacierano również
ciała chorych. Do produkcji olejków używano kadzidła, mirry,
cynamonu, szafranu, olejku z gorzkich migdałów, a także kwiatu
lilii i miodu. Gdy w 1922 roku ekspedycja Cartera eksplorowała
wnętrze grobowca Tutanchamona, znaleziono w nim między
innymi naczynie z wonną pomadą. Przechowana przez 3000 lat,
zachowała swój delikatny zapach! Uważa się, że około 2000 roku
p.n.e. pachnące olejki były wśród Egipcjan już w powszechnym
użyciu jako nieodzowny element codziennej kąpieli i pielęgnacji
ciała, przeznaczony nie tylko dla najzamożniejszych. Wynaleziono
wówczas dość osobliwy „dyfuzor” pachnideł – nasączony aromatem zwierzęcy tłuszcz formowano w kształt niewielkiego stożka,
który następnie umieszczano na głowie. W miarę rozpuszczania
tłuszcz ściekał na twarz, szyję i ramiona, stopniowo uwalniając
zapach. Ciężkie oleje były składnikiem pierwszych płynnych perfum, których powstanie zawdzięczamy prawdopodobnie właśnie
starożytnym Egipcjanom. Drogocenny płyn był przechowywany
we flakonikach ze złota i alabastru, a następnie ze szkła. Piękna
Kleopatra potrafiła docenić potężną moc perfum działających
jak afrodyzjak. Do jej ulubionych zapachów należały ciężkie,
korzenne i ambrowe wonie. Egipcjanie przywieźli z Indii wiele
przypraw odpowiednich do produkcji olejków eterycznych,
takich jak pieprz, imbir czy sandałowiec. Uważa się, że Grecy,
a następnie Rzymianie nauczyli się sztuki sporządzania perfum
właśnie od Egipcjan.
Według legendy grecka bogini piękna i miłości Afrodyta, urodzona
z piany morskiej w pobliżu Cypru, używała aromatycznych olejków
jako erotycznego atrybutu. Jedna z usługujących jej nimf miała wykraść sekret ich wytwarzania i przekazać go ludziom. Mit zawiera
w sobie ziarno prawdy, ponieważ to właśnie na Cyprze archeologowie odkryli wytwórnię perfum pochodzącą z epoki żelaza.
Według rzymskiego historyka Pliniusza cypryjskie perfumy znajdowały rynki zbytu w całym antycznym świecie. W Grecji, podobnie
jak w Egipcie, wierzono w nadprzyrodzoną moc zapachów, które
towarzyszyły zmarłym w drodze do krainy Hadesu, jednak miały
również niezwykle praktyczne zastosowanie w świecie żywych.

Ojciec medycyny, grecki lekarz Hipokrates, zalecał stosowanie olejków do masaży i kąpieli. Obficie namaszczano
nimi ciała (każdą partię innym zapachem), nacierano skórę
sportowców, stosowano je w aromaterapii, a nawet dodawano do wina.
Wiedzę dotyczącą wytwarzania wonnych olejków, jak również
modę na ich używanie, mieszkańcy antycznego Rzymu przejęli
– jak wiele innych zwyczajów – prosto od Greków. Materace
i podłogi w pałacach patrycjuszy wyściełano płatkami róż,
rzymskie fontanny napełniano aromatyczną wodą, której
bryza orzeźwiała przechodniów w upalne dni. Perfumowano
wnętrza, ubrania, meble, przedmioty, a nawet konie i psy.
Ponieważ mieszkańcy Imperium Rzymskiego cenili lecznicze
właściwości aromatycznych substancji, ówcześni perfumiarze
cieszyli się taką samą estymą jak medycy.
Kultura Chin wytworzyła rozmaite i wyrafinowane sposoby używania perfum, a wśród nich: saszetki z pachnącym
proszkiem wkładane do pościeli, kadziła palone w domach,
aromatyczne kąpiele czy skrapianie perfumami drukowanych
na jedwabiu pieniędzy. Jeden z chińskich obyczajów nakazywał
wręczanie gościom po zakończeniu przyjęcia kawałków papieru
nasączonych jaśminowymi perfumami – zapach kwiatów
łagodził skutki nadużycia alkoholu. Najpopularniejszą rośliną
olejkodajną w Chinach był sandał.
Prawdziwą rewolucją okazała się wynaleziona przez arabskich alchemików metoda destylacji. Koran, święta księga
islamu, zachęca do używania olejków zapachowych i brania
aromatycznych kąpieli zarówno w celach sakralnych, jak i dla
zmysłowej przyjemności. Tym, który jako pierwszy odkrył
metodę destylacji olejków z kwiatowych płatków, był Awicenna,
perski lekarz i poeta, zwany „najsłynniejszym uczonym islamu”. Delikatne płatki róży ściskał w prasie, a wytłoczoną
esencję rozpuszczał w bezzapachowym oleju warzywnym.
Stworzona przez niego w ten sposób woda różana stała się
niezwykle popularna również w Europie, dokąd przywieźli ją
ze sobą krzyżowcy powracający z wypraw do Ziemi Świętej.
Stosowano ją do obmywania rąk, perfumowania podłóg,
skrapiania różańców.
Wraz z upadkiem Cesarstwa Rzymskiego i ekspansją chrześcijaństwa w Europie perfumy stały się towarem niebezpiecznym ze względu na swoje pobudzające zmysły działanie.
Woń pachnideł została przywrócona właśnie za sprawą wypraw
krzyżowych w XI, XII i XIII wieku – czy nie słychać w tle
chichotu historii?

W retortach nadwornych alchemików

Perfumy, jakie znamy dziś, w postaci alkoholowego roztworu
olejków eterycznych, pojawiły się w Europie w XIV wieku.
Według podań zostały one stworzone przez nadwornego
alchemika królowej Węgier Elżbiety, córki Władysława
Łokietka. Prezentacja wody odbyła się w 1370 roku na dworze
francuskiego króla Karola V Mądrego, znanego z zamiłowania do pięknych zapachów. W pierwszej opisanej wersji była
to destylowana nalewka z rozmarynu i tymianku na spirytusie.
W składzie późniejszych receptur pojawiają się: lawenda,
mięta, szałwia, majeranek, kostus, kwiat pomarańczy i cytryna.

Świeża kompozycja zapachowa tego perfumeryjnego przeboju cieszyła się popularnością wśród europejskich elit przez
kilka kolejnych stuleci. Wodę królowej Elżbiety stosowano
w leczeniu wielu schorzeń, przypisywano jej także właściwości odmładzające. Z czasem została wyparta przez wodę
kolońską (pierwsza Eau de Cologne miała także lecznicze
zastosowanie).
Przyspieszony rozwój sztuki wyrobu perfum przypadł na czasy
Odrodzenia. Wówczas rozwinęły się procesy destylacji i ekstrakcji, dzięki którym podniosła się jakość i trwałość pachnideł.
Weneccy rzemieślnicy produkowali słynne w całej Europie
flakony ze szkła dmuchanego i przez jakiś czas Włochy wiodły
prym w branży perfumeryjnej. Kobietą, która przeniosła stolicę
perfum do Paryża, była Katarzyna Medycejska. W 1533 roku
wyszła za mąż za francuskiego króla Henryka II. Przenosząc
się na swój nowy dwór do stolicy Francji, Włoszka zabrała
swoich osobistych kompozytorów perfum – i trucizn. Podczas
eksploracji w poszukiwaniu olejkodajnych roślin odkryli oni
okolice prowansalskiego miasta Grasse, obfitujące we florę
odpowiednią do wyrobu perfum. Grasse do dziś pozostaje
wierne swoim perfumeryjnym tradycjom, z których słynie
na całym świecie.
Renesans wypromował modę na perfumowanie rękawiczek.
Była to oznaka prestiżu społecznego, mająca jednocześnie
bardzo praktyczne zastosowanie, bowiem pachnidła pomagały zneutralizować przykry zapach garbników – substancji
używanych do wyprawiania skór.
W czasach baroku perfumy cieszyły się szczególnym uznaniem.
Regularne kąpiele uważano za niezdrowe, a przykre zapachy
niemytych nieraz przez rok ciał tuszowano ciężkimi aromatami
ambry, cybetu i piżma. W początkach XVIII wieku włoski
perfumiarz Giovanni Maria Farina opracował recepturę wspomnianej już wody kolońskiej. Jej nowatorski skład zawierał
świeże nuty cytrusowe oraz kwiaty i zioła. Woda kolońska
zyskała światową sławę jako produkt o uniwersalnej nucie
zapachowej, odpowiedni zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

Wynalazek pana Guerlain

Szczytowy okres rozwoju branży perfumeryjnej przypadł
na wiek XIX. Przebojem stały się świeże i delikatne zapachy. Perfum nie stosowano wówczas bezpośrednio na ciało
– skrapiano nimi stroje, chusteczki oraz pantofle. W 1828 roku
Pierre François Guerlain otworzył w Paryżu firmę, która
do dziś jest prowadzona przez kolejnych członków rodziny.
Tworzył zapachy na indywidualne zamówienie zamożnych
klientów. W 1850 roku, kiedy perfumeryjni potentaci masowo produkowali na plantacjach olejki naturalne, Guerlain
wprowadził do produkcji perfum składniki syntetyczne.
Dzięki odkryciu procesu syntezy chemicznej i zastosowaniu
sztucznych odpowiedników drogich, naturalnych surowców,
koszty wytwarzania perfum stały się zdecydowanie niższe,
co doprowadziło do błyskawicznego rozkwitu branży. Wraz
z rozwijającą się chemią i syntezą substancji zapachowych
pojawiła się potrzeba ujednolicania, a później normowania
jakości olejków i innych produktów zapachowych otrzymywanych z roślin.
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W początkach XX wieku pojawiła się nowa kategoria fachowców – wielkich krawców, kodyfikujących obowiązujące
w modzie style. Poza kolekcjami ubraniowymi firmowali
swoim nazwiskiem także zapachy perfum. W 1921 roku wizjonerska projektantka mody Coco Chanel wprowadziła na
rynek perfumy Nº5. Ich powstanie oraz tajemnicza nazwa
są owiane legendą, dość jednak powiedzieć, że od tamtej
pory zapach wykreowany przez chemika Ernesta Boeaux na
zlecenie bogini mody stał się synonimem luksusu i ikoną na
rynku perfumeryjnym.

Rozpieszczajmy się!

Dziś proces tworzenia substancji zapachowych w niczym nie
przypomina już żmudnej czynności pozyskiwania ekstraktu
przez ręczne tłoczenie. Wprawdzie wytwarzanie perfum stało
się przemysłem na skalę światową, jednak opracowywanie kompozycji zapachowych nie zatraciło charakteru sztuki – w dużej
mierze wciąż tajemnej. Jej mistrzowie nazywani są „nosami”
– to ludzie obdarzeni fenomenalną pamięcią do aromatów
i niezwykłą wyobraźnią, która pozwala im dobierać składniki
zapachu w głowie.
Współcześnie trudno nam sobie wyobrazić świat bez powszechnego dostępu do perfum i wód toaletowych. Ich zapach
stanowi dopełnienie naszego wizerunku, pomaga wyrazić
uczucia, odzwierciedla styl życia. Niekiedy używamy ich po
to, żeby stworzyć wokół siebie aurę pożądania, a czasem,
by zwyczajnie poprawić sobie nastrój. Dobieranie perfum
jest prawdziwą sztuką. Znane ze swojego wyrafinowania
Francuzki używają kilku zapachów na zmianę – w zależności
od stroju, pory dnia, samopoczucia i okazji. Najważniejsze
jest odpowiednie dopasowanie perfum do własnego temperamentu i zharmonizowanie ich z naturalnym zapachem
ciała. Nie należy sugerować się tym, jak perfumy pachną
na innej osobie lub na papierowym pasku. W zetknięciu
z naszą skórą mogą stworzyć całkowicie inną mieszankę.
Szukając odpowiedniego dla siebie zapachu, warto odwołać
się do najprostszego podziału na wonie orientalne, owocowe,
kwiatowe, drzewne i zielone. Aromat perfum harmonijnie
połączy się z naszym naturalnym zapachem, jeśli spryskamy
miejsca, gdzie pod skórą pulsuje krew: wewnętrzną stronę
nadgarstków, zgięcia w łokciach i kolanach, dekolt, szyję,
skórę za płatkami uszu. Jeśli chcemy, żeby spowijała nas
chmura ulubionego zapachu, warto uperfumować skraj
sukienki lub żakietu.
Po otwarciu flakonu dociera do nas przede wszystkim nuta
podstawowa, tzw. głowy – jest to „wizytówka” perfum,
od której zależy nasze pierwsze wrażenie. Ta świeża i lekka
nuta utrzymuje się na skórze od kilkunastu minut do pół
godziny. Nuta środka (lub serca) pojawia się podczas kontaktu perfum ze skórą. Jest to dominujący temat zapachu,
utrzymujący się na skórze przez godzinę, dwie, czasem dłużej.
Najtrwalsza jest nuta bazy, w skład której wchodzą utrwalacze
i komponenty nadające perfumom ciężkość – dzięki nim
po rozwinięciu aromatycznego bukietu zapach utrzymuje się
na ciele przez kilka godzin, a nawet kilka dni.

Legendarne zapachy

Wiele z nich powstało ponad wiek temu i choć formuła ich
kompozycji co jakiś czas jest modyfikowana, aby dostosować
je do aktualnie panujących gustów, niezmiennie zachwycają
miliony kobiet na całym świecie. Oto kilka z największych
perfumeryjnych bestsellerów wszech czasów:
Chanel Nº5 to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zapachów świata, od kilkudziesięciu lat cieszący się rekordowymi wynikami sprzedaży. Jego kompozycja składa się
z naturalnych olejków różanych, liliowych, jaśminowych,
z bergamotki, cytryny i drzewa sandałowego. Ma zdecydowany akcent aldehydowy, dodający perfumom czystego,
mydlanego zapachu. W 1921 roku Ernest Beaux przedstawił
Coco dziesięć ponumerowanych propozycji. Wybór projektantki miał paść na numer piąty, od którego perfumy
wzięły swoją nazwę. Chanel spryskiwała zapachem swoje
klientki, które błyskawicznie oszalały na jego punkcie.
Twarzami marki były największe gwiazdy ekranu, takie
jak Catherine Deneuve, Lauren Hutton, Nicole Kidman
czy Audrey Tautou.
Miss Dior zostały stworzone w 1947 roku z myślą o kobietach, które ubierał jeden z najsłynniejszych francuskich
kreatorów mody. Zapach firmowany przez Christiana Diora
zachwyca kompozycją aromatów róży, jaśminu, gardenii,
szałwii, narcyza, neroli, konwalii, galbanum oraz paczuli.
Ponoć świeże nuty zielono-szyprowej mieszanki zostały zainspirowane wspomnieniem ogrodu w Granville, gdzie mały
Christian spędził dzieciństwo.
Joy Jean Patou zostały stworzone przez Henriego Almersa
w 1926 roku i po dziś dzień cieszą się niesłabnącą popularnością. Do ich produkcji wykorzystuje się kwiaty
w stężeniu trzykrotnie większym niż zazwyczaj. W skład
kompozycji wchodzą: róża, jaśmin, orchidea, ylang-ylang,
tuberoza, cybet oraz drzewo sandałowe. Aby wypełnić flakon o pojemności 30 ml, trzeba zużyć 10 tysięcy kwiatów
jaśminu i ponad 300 róż – nic dziwnego, że zapach jest
tak odurzający!
Shalimar Guerlain – perfumy zamknięte we flakonie przywodzącym na myśl Baśnie z 1001 nocy miały symbolizować
miłość pięknej Mumtaz Mahal i cesarza Szah Dżahana,
którzy spędzali wspólne chwile we wspaniałych ogrodach
Szalimar (obecny Pakistan). Zainspirowani niezwykłym uczuciem łączącym tę parę perfumiarze Guerlaina w 1925 roku
stworzyli zapach niepokojący i zmysłowy. Nuty cytrusowe
mieszają się tu z akordami jaśminu, róży, cedru, paczuli,
drzewa sandałowego, piżma oraz wanilii.
Co roku na rynku perfumeryjnym pojawia się wiele nowych
zapachów. Wśród nich są takie, które uchodzą za kultowe,
nie sposób jednak wymienić wszystkich. Przedstawione perfumy zyskały nieśmiertelność, podbijając zmysły pokoleń za
sprawą unikatowej kompozycji zapachowej. Wciąż intrygują
niezwykłą historią, szczycą się latami tradycji i zaufaniem
kolejnych klientów, co w obecnym, szybko zmieniającym
się świecie jest swoistym fenomenem, a także najlepszym
dowodem naszej miłości do pięknych zapachów.
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RECEPTA

NA LEKTURĘ
Zwykły czytelnik sięga po książkę, aby zaspokoić potrzeby kulturalne, rozrywkowe lub naukowe.
Spróbujmy poszukać w nich także wymiaru rozwojowo-terapeutycznego. Na zbliżające się
deszczowe i zimowe wieczory proponuję następujące wyzwanie – zagłębmy się w treść ulubionych
książek raz jeszcze, tym razem analizując je pod zupełnie innym kątem.
Tekst: Aleksandra Świerk, ilustracja: Krzysztof Rogalski
Spójrzcie na swoją półkę z książkami, a następnie na szafkę
z lekami i jeszcze raz na półkę. Wiecie, co łączy te dwa meble?
I jeden, i drugi zawiera asortyment niezbędny podczas choroby. Pamiętacie z dzieciństwa dni, kiedy leżeliście gnębieni
grypą, mama przynosiła do łóżka ciepłą herbatę i cytrusy,
a wy kładliście to wszystko na największej i najgrubszej książce
służącej za podręczny stolik? Ja tak robiłam. W chwilach szczególnego znudzenia chorobą, na wspartym o kolana solidnym
wydaniu Ferdynanda Wspaniałego lądowały arkusze papieru
do rysowania, karty do gry, puzzle lub bierki. Treść książki
Ludwika Jerzego Kerna zdążyłam już poznać na pamięć, nic
więc nie stało na przeszkodzie, by zyskała ona drugie życie,
pełniąc tym razem funkcję miniblatu. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że układam swój podręczny plac zabaw na czymś,
co – oprócz tego, że pomaga zabić czas podczas długich godzin
spędzonych w łóżku oraz zgromadzić niezbędne drobiazgi
w zasięgu ręki – stosowane jest również w celach leczniczych.
Nie chodzi bynajmniej o zwalczanie objawów grypy przy
pomocy naparu z celulozy, ale o terapeutyczną moc książek,
które co prawda najczęściej uczą i bawią, ale czasem potrafią
także i leczyć.

Ukojenie, pobudzenie, refleksja...

Wykorzystanie odpowiednio ukierunkowanej lektury w celu
złagodzenia objawów choroby czy też przyspieszenia rekonwalescencji, choć znane od czasów starożytnych, dopiero
w 1916 roku zyskało oficjalną nazwę biblioterapii, a upowszechniło się na terenie Europy w latach 60. XX wieku. Obecnie
coraz częściej mówi się o tym, aby bardziej świadomie sięgać
do biblioteczki – podczas choroby, w trudnych sytuacjach życiowych, po traumatycznych doświadczeniach. Już w 1272 roku
pacjentom szpitala Al-Mansur w Kairze czytano Koran,
a w XVII wieku jezuici zalecali chorym lekturę tekstów religijnych oraz tych o charakterze kontemplacyjnym. Książki świeckie
wprowadzono do leczenia w XIX wieku, pojawiły się one na
początku w szkockich, angielskich i amerykańskich szpitalach.

(90)

Zazwyczaj były to lektury o treści rozrywkowej – powieści
awanturniczo-przygodowe lub obyczajowe. Podczas pierwszej i drugiej wojny światowej organizowano w szpitalach
polowych tzw. biblioteki wojenne. Gromadzono tam tytuły,
które miały odciągnąć uwagę rannych od cierpienia oraz
koszmaru wojny. Twórcą pierwszego katalogu bibliotecznego uwzględniającego stan zdrowia pacjenta był B. Lektuer.
Podzielił on zbiory udostępniane przez szpital w Wiesbaden
na następujące grupy: książki pomagające pacjentowi oderwać
myśli od choroby, uspokajające oraz zwracające jego uwagę
na otaczający go świat.
W obowiązującej obecnie terminologii wyróżnia się trzy grupy materiałów do pracy biblioterapeutycznej: uspokajające,
pobudzające i refleksyjne. Często dodaje się do nich jeszcze
jedną kategorię nazwaną sacrum i skupiającą teksty, które
wywołują w czytelniku silne wzruszenie bądź też prowadzą
do ważnego odkrycia, głębszej refleksji.

Lektura na receptę

Czy biblioterapię możemy stosować na własną rękę? Książki
na szczęście dostępne są bez recepty, mimo to przed ich zastosowaniem warto skonsultować się ze specjalistą. W naszym
kraju zawód biblioterapeuty nie został jeszcze oficjalnie zarejestrowany, istnieje jednak Polskie Towarzystwo
Biblioterapeutyczne, zrzeszające osoby zainteresowane
popularyzacją tego typu działań, jak również prowadzące
szkolenia przygotowujące przyszłych pracowników bibliotek do roli fachowych doradców. Wyobrażam sobie wizytę
w czytelni, podczas której zwierzam się z męczących mnie
problemów i dolegliwości, a następnie otrzymuję starannie dobraną listę lektur. To oczywiście nieco przesadzona
wizja. W rzeczywistości czym innym jest tradycyjna obsługa
biblioteczna, choćby najbardziej fachowa i skrupulatna,
a czym innym właściwa biblioterapia wykorzystywana w klinicznej pracy z chorymi. Nie zmienia to faktu, iż odpowiednio wyselekcjonowana lista lektur może służyć każdemu.

W przypadku takiego zastosowania książek mówi się o biblioterapii rozwojowo-humanistycznej. Związane z nią działania
wpływają na psychiczną, emocjonalną i społeczną sferę życia
człowieka, stymulują jego kreatywność, poszerzają zasób
słownictwa, uczą nazywać swoje emocje i opisywać przeżycia.
Poprzez identyfikację z bohaterem lub wcielenie się w jego
rolę możemy łatwiej zrozumieć własne zachowania, dostrzec
zarówno nasze wady, jak i mocne strony, a opisując przeżycia
fikcyjnych postaci, trenować mówienie o własnych emocjach.

Wyzwanie – czytanie

Jak trafić na książki, które pomogą nam w rozwoju, ukierunkują myślenie, zmienią nastawienie do świata? Sposób jest tylko
jeden – czytać, dużo czytać, gdyż biblioterapia to czytelnictwo
stawiające sobie jedynie odrobinę inny cel niż to tradycyjne.
Zwykły czytelnik sięga po książkę, aby zaspokoić potrzeby
kulturalne, naukowe lub rozrywkowe, my spróbujmy poszukać
w nich wymiaru rozwojowo-terapeutycznego. Na zbliżające
się deszczowe i zimowe wieczory proponuję następujące wyzwanie – zagłębmy się w treść ulubionych książek raz jeszcze,
tym razem analizując je pod zupełnie innym kątem. Sięgnijmy
także po nowe tytuły, jednak odrzucając czynniki, które do
tej pory decydowały o wyborze lektur. Nie czytajmy czegoś,
bo wypada, bo to nowość, bo ulubione wydawnictwo poleca.
Nie bójmy się zachłannego pochłaniania literatury niekoniecznie uznawanej za szczyt osiągnięć artystycznych. Sentencje
zawarte w powieściach Paulo Coelho, krzepiące fabuły książek
Małgorzaty Kalicińskiej – autorki słynnego Domu nad rozlewiskiem czy opisy malowniczych miejsc z takich bestsellerów,
jak Rok w Prowansji lub Winnica w Toskanii mogą okazać się
naszymi wielkimi sprzymierzeńcami w odzyskaniu równowagi
i przezwyciężeniu jesienno-zimowej depresji. Mogą, ale nie
muszą. Najważniejsze, aby lektura nie irytowała.

W teorii i w praktyce

Ponieważ jednym z wyróżnionych rodzajów biblioterapii jest
ta odwołująca się do wspomnień, nazywana reminiscencyjną,
osobiście gorąco polecam odświeżenie ulubionych lektur z dzieciństwa. Wśród książek zniesionych przed laty do piwnicy i dawno
zapomnianych czekają na nas prawdziwe perełki. Aby nie pozostać gołosłowną i osobiście włączyć się do jesiennego wyzwania,
sięgam po wspomnianego już wcześniej Ferdynanda Wspaniałego.
Choć w dzieciństwie przeczytałam tę historię wielokrotnie, ponowna lektura przynosi zupełnie nowe odkrycia. Ta prosta opowieść
o psie, który marzy, aby zostać człowiekiem, nie tylko dostarcza
świetnej rozrywki, lecz także w niezwykle trafny sposób opisuje
sytuację bohatera próbującego udawać kogoś, kim nie jest. Jak się
okazuje, zupełnie niepotrzebnie, bowiem w kontakcie z ludźmi
i podczas wykonywania typowych dla ludzkiego gatunku czynności odkrywa on, jak mądrymi i przydatnymi stworzeniami są psy.
Kern mistrzowsko operuje subtelnym absurdem połączonym
z wnikliwą obserwacją natury ludzkiej [sic!]. Weźmy chociażby
za przykład scenę, gdy Ferdynand udający człowieka trafia na
wystawę rasowych psów w charakterze jurora i przez chwilę
marzy, aby zgłosić swoją kandydaturę do głównej nagrody, czego
oczywiście nie może uczynić, jeśli nie chce zostać zdemaskowany.
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Jako pies nieustannie pragnie być człowiekiem, jako człowiek
dostrzega same zalety „pieskiego” życia. Czy aby czegoś to
nam nie przypomina? Wertując dalej książkę, z zachwytem odkrywam, że na kilku kolejnych stronach słowo „deszcz” zostaje
ułożone w formy graficzne reprezentujące różnorodne rodzaje
opadów – ciężkie strugi, pojedyncze krople, rozwiewane przez
wiatr strumienie. Całość dodatkowo uzupełniają świetne ilustracje Kazimierza Mikulskiego. Tym sposobem książka Kerna
zyskuje kolejne, trzecie już życie – najpierw była dziecięcą
lekturą, z której najlepiej zapamiętałam to, iż Ferdynand
uwielbiał bigos z bardzo małym dodatkiem kapusty, później
stała się podręcznym stolikiem, a teraz powróciła jako opowieść o poszukującym tożsamości i swojego miejsca w świecie
sympatycznym zwierzu, nie tak znów bardzo różniącym się
od człowieka.
Bohaterowie bajek dla dzieci, choć często przybierają postać
nieistniejących w rzeczywistym świecie stworzeń, takich jak
chociażby Muminki, uosabiają tak naprawdę typowo ludzkie
zachowania i postawy. W ich charakterach odnajdziemy swoje
cechy, w ich zachowaniach dostrzeżemy znane nam schematy
postępowania. Właśnie dlatego bajki, baśnie i inne książki dla
dzieci tak dobrze nadają się do pracy rozwojowo-terapeutycznej. Sypnijmy jeszcze garścią przykładów, do których warto
powrócić w dorosłym życiu: wciąż bujający w chmurach
i robiący wszystko, aby zbyt szybko nie dorosnąć Piotruś
Pan, wcześnie osierocona i niezwykle samodzielna jak na swój
wiek Pippi Langstrumpf, która mimo trudnego dzieciństwa
zdaje się nigdy nie tracić humoru, pełna kompleksów i bardzo
wrażliwa Ania z Zielonego Wzgórza oraz cały zastęp postaci
z baśni Andersena. W tym ostatnim przypadku należałoby
skupić się nie tyle na charakterach bohaterów, co sytuacjach
opisywanych przez autora i spróbować zadać sobie kilka
pytań, np. czy znaleźlibyśmy się wśród osób zachwalających
nowe szaty cesarza? Nie ma złych ani dobrych odpowiedzi.
Kluczowym elementem biblioterapii jest bowiem nie tyle
sama lektura, co przedyskutowanie zawartych w książce treści,
analiza decyzji i zachowań bohatera oraz próba przeżycia
jego emocji, identyfikacji. Zaangażujmy więc do zabawy
z lekturami kogoś z rodziny lub przyjaciół, niech stanie się
partnerem do rozmowy lub bierze udział w inscenizowaniu fragmentów książki, odgrywaniu scenek, zamieniajcie
się rolami. Jeśli podchwycą ten pomysł, pójdź o krok dalej
– porządki w domowym księgozbiorze Według tego, co pisze
Irena Borecka w poradniku Biblioterapia: teoria i praktyka,
ponoć już samo wykonywanie takich czynności jak układanie
książek, katalogowanie, segregowanie może mieć działanie
terapeutyczne.
Kiedy już uda nam się przetrwać szczęśliwie jesień i zimę,
a na naszych domowych regałach zapanuje idealny porządek,
nie wahajmy się wyjść z książką w plener. Biblioterapia w swoim
praktycznym zastosowaniu często łączona jest z innymi formami działań rozwojowo-terapeutycznych, takimi jak leczenie
muzyką, kontakt ze sztuką czy przyrodą. Tę ostatnią metodę, nazywaną silwoterapią, osobiście uważam za wyjątkowo
atrakcyjną formę pracy nad swoim charakterem i nastrojem.
Polecam i życzę wszystkim miłej, zdrowej lektury.

ZMYSŁOWE POMIESZANIE
Nikogo nie dziwi, gdy jakiś zapach przywołuje wspomnienia z dzieciństwa, dźwięk irytuje,
a kolor poprawia nastrój. Zdarza się jednak, że nasze zmysły łączą się i wymieniają doznaniami.
Zapach zaczyna wtedy mieć smak, a dźwięk robi się kolorowy. To znak, że do akcji wkroczyła
tajemniczo brzmiąca synestezja.
Tekst: Julita Matusiak

Kalejdoskop pełen wrażeń

Wrażenia zmysłowe wpływają na nasze emocje i wyobraźnię.
Przywołują obrazy, budzą różnorodne skojarzenia. Nie jest to
niczym niezwykłym, bo wszyscy tego doświadczają. Zaskoczenie
pojawia się, gdy padają takie słowa: Słyszę oczami i widzę uszami. Zawsze tak było. Widzę dźwięk jako jakiś kształt i kolor.
Kształty i kolory wzbudzają dźwięki, a kiedy patrzę na odbicia
w wodzie, odczuwam ich fakturę i ruch. Autorką tych słów jest
amerykańska fotografka i pisarka Marcia Smilack. Co ciekawe,
nie ona jedna w taki sposób postrzega świat. Kolorowe słyszenie
i wąchanie czy dotykowe smakowanie to przykładowe typy
synestezji – zjawiska polegającego na łączeniu wrażeń odbieranych przez jeden ze zmysłów z doznaniami docierającymi
za pośrednictwem innych. Pojedynczy bodziec, na przykład
dźwięk, odbierany jest nie w jednej, a w dwóch lub kilku modalnościach zmysłowych jednocześnie. W efekcie percepcja
informacji jest dużo bogatsza. Synestetycy mogą podczas słuchania muzyki widzieć wirujące barwy i odbierać zapachy,
mogą czuć smak czegoś przy jego dotykaniu lub fizyczną miękkość imienia przy jego wypowiadaniu. Doznania te pojawiają się automatycznie, nie podlegają woli i nie są wytworami
wyobraźni. Ich różnorodność jest ogromna, ponieważ istnieje
wiele kombinacji równocześnie uaktywnianych zmysłów.
Salomon Szerszewski, dziennikarz obdarzony fenomenalną
pamięcią, zbadany i opisany przez rosyjskiego neuropsychologa
Aleksandra Łurię w książce Umysł mnemonisty, miał czteromodalną synestezję. Każdy dźwięk wzbudzał w nim wrażenie
światła, barwy, smaku oraz dotyku. Ton o wysokości 2000 Hz
i natężeniu 113 db sprawiał, że Szerszewski odbierał go jako
coś w rodzaju różowo-czerwonego fajerwerku. Jednocześnie
odczuwał ten dźwięk jako szorstki pasek o nieprzyjemnym korzennym smaku sosu do marynat, a dotykając go mógł się nim
zranić. Z kolei dźwięk o wysokości 50 Hz i natężeniu 100 db
widział jako brązową smugę na ciemnym tle z czerwonymi
języczkami, o kwaśno-słodkim smaku barszczu.
Wielomodalna synestezja należy jednak do rzadkości. Najczęściej
występuje kolorowe słyszenie oraz synestezja typu grafem-kolor,
w której znak graficzny, czyli litera, cyfra lub całe słowo,
postrzegany jest w określonej barwie, mimo iż wydrukowany jest
na czarno. Dla synestetyka cyfra „1” może być żółta, litera „A”
pomarańczowa, a słowo „niedziela” – fioletowe. Co ciekawe,
każdy postrzega kolory w indywidualny sposób, a postrzeganie
takie jest stałe i trwa przez całe życie. Dowodzą tego relacje
osób doświadczających synestezji oraz badania naukowców.
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Psychologowie Simon Baron-Cohen i John Harrison z Uniwersytetu w Cambridge, w jednym z eksperymentów pokazali
synestetykom i niesynestetykom sto słów, po czym poprosili
wszystkich o podanie, z jakimi kolorami te słowa im się
kojarzą. Po miesiącu powtórzyli test i okazało się, że odpowiedzi synestetyków nie zmieniły się, natomiast w drugiej
grupie skojarzenia uległy zmianie. Test ten pokazał także,
że u niektórych osób kolory zależą od litery, jaką dane słowo się zaczyna, u innych decyduje samo słowo, niezależnie
od tworzących go liter.
Co ciekawe, synestezja może wystąpić nawet wówczas, gdy jeden
ze zmysłów nie funkcjonuje prawidłowo. Osoba, która słysząc
wypowiadane słowa jednocześnie widzi kolory, jest w stanie
zobaczyć je także wtedy, gdy na przykład straci wzrok.

U źródeł zjawiska

Uczeni przypuszczają, że taki sposób postrzegania kształtuje się
w dzieciństwie. Dużo wskazuje na to, że niemowlęta odbierają
bodźce tak jak synestetycy, ponieważ ich mózg nie jest w pełni
rozwinięty. Ośrodki poszczególnych zmysłów rozdzielają się
wraz z wiekiem, co chroni nas przed wrażeniowym szumem.
Jeśli proces ten nie zajdzie w pełni, jednozmysłowy bodziec
może aktywizować dwa lub kilka obszarów mózgu, często
leżących blisko siebie.
Według innych teorii przyczyną synestezji jest nadmierna
liczba połączeń nerwowych w mózgu lub zaburzenia w pracy
neurotransmiterów. Niektórzy badacze przypuszczają też,
że u podstaw synestezji leży normalna aktywność mózgu, ale do
świadomości większości ludzi ta informacja w postaci wielozmysłowej po prostu nie dociera. Oznaczałoby to, że wszyscy
jesteśmy synestetykami, tylko nie wszyscy potrafimy korzystać
z tej możliwości postrzegania świata. Tak czy inaczej techniki
neuroobrazowania potwierdzają, że wielozmysłowy odbiór
nie jest wymysłem ani fantazją. Pokazują, że pod wpływem
pojedynczego bodźca może zachodzić równoczesna aktywacja
dwóch lub kilku ośrodków analizy bodźców. Osoby spokrewnione z synestetykiem często również odbierają informacje
wielozmysłowo, co wskazuje, że u podstaw tego zjawiska
może leżeć genetyka.
Przypuszcza się, że osoby obdarzone tą umiejętnością stanowią
około czterech procent populacji. Zdarza się, że synestetycy
długo nie zdają sobie sprawy z tego, że postrzegają inaczej,
niż zdecydowana większość ludzi. Żyją w przekonaniu, że litera
„Z” dla wszystkich jest czerwona.

Badania pokazują, iż synestezja występuje częściej u kobiet
oraz u osób leworęcznych. Synestetycy często mają ponadprzeciętną pamięć, osiągają lepsze wyniki w testach badających
inteligencję, ale ich zdolności matematyczne oraz orientacja przestrzenna bywają obniżone. Są podatni na migreny,
miewają sny prorocze i doznania typu déjà vu. Okazuje się
również, że istnieje związek między synestezją a kreatywnością.
Synestezja może być bowiem traktowana jako metaforyczny
styl rozwiązywania problemów oraz jako część stylu osobowościowego, który jest mniej osądzający i rozumowy, a bardziej
percepcyjny i intuicyjny, co pozytywnie wpływa na twórczość.

Kreowanie zmysłowe

Wielu wybitnych artystów oraz naukowców prawdopodobnie
było synestetykami. Do znamienitego grona należą między
innymi Arthur Rimbaud, Vladimir Nabokov, Vincent van
Gogh, Paul Klee, Vassily Kandinsky, Ludwik van Beethoven,
Albert Einstein i Richard Feynman. Niektóre ich dzieła bezpośrednio wiążą się z synestezją. Ojciec malarstwa abstrakcyjnego
Vassily Kandinsky wiele obrazów stworzył w oparciu o ustalony
przez siebie system, opisujący związki między kolorami a dźwiękami wydawanymi przez poszczególne instrumenty muzyczne.
Jego wczesne obrazy abstrakcyjne zawierają nasycone, barwne
plamy o niesprecyzowanych zarysach, linie i spirale, czyli formy
charakterystyczne dla percepcji synestetycznej.
Wśród współczesnych artystów również są tacy, którzy specyficzną percepcję traktują jako bazę dla swojej twórczości.
Wspomniana Marcia Smilack ma synestezję dwukierunkową.
O swojej twórczości mówi: Ucząc się fotografować robiłam
zdjęcie tylko wtedy, gdy usłyszałam dźwięk koloru, co jest
jednym ze sposobów mojego synestetycznego reagowania na to,
co widzę. Nie wiedziałam w tym czasie nic o fotografii, więc postanowiłam zaufać temu, co słyszę, patrząc. Wykorzystywałam
wówczas, co nadal robię, moje synestetyczne reakcje jako
wiarygodne sygnały wskazujące, kiedy mam wykonać zdjęcie.
Tak więc zdarza się, że robię zdjęcie w momencie, gdy kolor,
w który się wpatruję, wytworzy dźwięk wiolonczeli, co nie
jest dla mnie metaforą, ale sposobem postrzegania świata.
Większość jej zdjęć przedstawia odbicia powstałe na tafli
wody poruszanej podmuchami powietrza. Wiele z nich śni jej
się wcześniej, co sprawia, że czuje się ona trochę jak reporter
zbiorowej nieświadomości: Stoję nieruchomo nad poruszającym się odbiciem, które zmienia się i przemija bez względu
na to, czy ktoś je spostrzegł, czy też nie. I o ile powstałe w ten
sposób obrazy podobnie jak sny nie mogą się powtórzyć,
to w przeciwieństwie do snów można je zarejestrować i utrwalić. Łowię te archetypowe obrazy – sny wszechświata i zabieram ze sobą do domu, dzięki czemu należą do nas wszystkich.

Obrazy z muzyki, muzyka z obrazów

W odmienny sposób synestezję w swojej twórczości wykorzystuje brytyjska malarka Jane Mackey. Jej dzieła to zapis obrazów, które spostrzega podczas słuchania muzyki klasycznej.
Swoją sztukę określa jako Sounding Art. Kiedy słucham muzyki, obrazy nadchodzą nieustannie. Pojawiają się natychmiast,
inaczej niż obrazy będące wynikiem działania wyobraźni.

Lepiej, gdy jest to muzyka, której dobrze nie znam, ponieważ
podczas odbioru utworu, który słyszałam wielokrotnie, jestem
tak oswojona z kolorami, że prawie ich nie zauważam. Przy danym fragmencie muzyki pojawiają się zawsze te same obrazy.
Ale w zależności od tego, czy jest to utwór słuchany na żywo,
czy odtwarzany z płyty, kolory i kształty mogą być nieco inne.
Jej obrazy bywają abstrakcyjne lub figuratywne, zależnie od
tego, na czym artystka się koncentruje. Czasami są wynikiem
pojedynczego akordu, czasami jest to najmocniejszy obraz, jaki
pojawił się podczas słuchania całego utworu. Kolor jest dla niej
częścią dźwięku. Im wyższy dźwięk słyszy, tym jaśniejszy kolor
widzi, a poszczególne instrumenty charakteryzują się określonymi
barwami, na przykład klarnety są dla niej niebieskie. Już jako
dziecko odczuwała fałsz, malując krajobraz lub martwą naturę.
Prawdziwe malarstwo musi według niej pochodzić z wnętrza.
Podobnie odczuwa holenderska artystka Anne Salz. Odbiera
ona muzykę jako kolorowe wzory o barwach bardziej nasyconych niż w normalnym postrzeganiu. Malując, wyraża
ruch muzyki, a jej energia wpływa na kompozycję dzieła.
Tak opisuje jeden ze swoich obrazów: Żywe fragmenty muzyki
stają się strumieniem świetlistych odcieni pomarańczu. Czarne
struktury nadają obrazowi rytm oraz znaczenie i charakter,
stanowią niezbędną podstawę dla rozedrganych barw. Obraz
wzbudza we mnie emocje, gdy ponownie słucham muzyki,
a gdy patrzę na obraz, ponownie słyszę muzykę.

Obraz na dotyk

Carol Steen widzi kolory nie tylko podczas słuchania muzyki. W jej percepcji ważną rolę odgrywa dotyk, przez który
spostrzega barwy. Tworząc obrazy, stara się dokładnie odwzorować to, czego doświadcza. Miałam zabieg akupunktury.
Naszpikowana igłami leżałam z zamkniętymi oczami. Najpierw
zobaczyłam miękkie, czarne tło. Wewnątrz aksamitnej czerni
pojawił się jaskrawoczerwony punkt, który rozrastał się bardzo
szybko, pochłaniając coraz więcej czerni. Potem pojawiły się
zielone figury, poruszające się po czerwonym i czarnym polu.
To była jej pierwsza wizja odtworzona na płótnie.
Doznania synestetyczne u wspomnianych wyżej artystów
są niezwykle silne i bezpośrednio wpływają na efekty ich
pracy. Mogą sygnalizować, na co warto zwrócić uwagę podczas tworzenia, tak jak w przypadku Marcii Smilack, albo
są gotowymi obrazami, jak u pozostałych. Ich percepcja jest
na tyle bogata, że materiał wyjściowy nie musi być nawet
przetworzony, aby dać ciekawy efekt.

Motions of the Mind

Wielu współczesnych artystów to aktywni działacze stowarzyszeń synestetycznych, które istnieją między innymi w Stanach
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech
i Belgii. Niezwykle mocno zaangażowany w rozwijanie i rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej synestezji oraz kultury
synestetycznej jest belgijski artysta i badacz nowych mediów,
dr Hugo Heyrman. Założył on Belgijskie Stowarzyszenie
Synestetyczne, a jego projekt internetowy Motions of the
Mind (www.doctorhugo.org) jest bogatym źródłem informacji
na temat tego zjawiska. Warto tam zajrzeć.
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Postrzegana jest przeważnie jako zło konieczne. Kojarzona zazwyczaj z wyobcowaniem,
pustką i negatywnymi emocjami. Samotność to słowo, które z trudem przechodzi nam przez
gardło. Może dlatego, że tak gorzko smakuje... W świecie ogarniętym presją tworzenia
grup za wszelką cenę, bycie poza zbiorowością jest wartościowane pejoratywnie. Tymczasem
nie każda samotność jest zła, nie każda alienuje.
Tekst: Agata Królikowska, zdjęcia: Paulina Wydrzyńska
Nie ulega wątpliwości, że człowiek nie jest samotną wyspą.
Jako istota społeczna realizuje się w grupie. Tak było tysiące
lat temu, tak jest i dzisiaj.
Dawniej, kiedy zachodnie społeczeństwa opierały się na silnie
skodyfikowanym i normatywnym modelu kultury tradycyjnej, przynależność do grupy była ustanowiona odgórnie.
Każdy od dzieciństwa doskonale znał swoją społeczną rolę
i rzadko się jej sprzeciwiał. Wszystko przygotowywało młodą
dziewczynę albo chłopaka do wyznaczonego modelu życia:
rodzina, szkoła, praca. Pokolenia przodków przecierały szlak
i wystarczyło wejść na utartą drogę i robić to, „co należy”,
żeby było dobrze, a w każdym razie właściwie.
Nie oznacza to, że ludzie nie czuli się osamotnieni, że nie
cierpieli, ale na fizyczną samotność było mało czasu, chociażby
ze względu na sztywne, narzucone przez świat zewnętrzny reguły oraz wszechobecność wielopokoleniowej rodziny.
Ponadto mało kto przejmował się jednostką i jej emocjami.
Skupienie na indywidualnych doznaniach wyrosło na romantyzmie, a zapuściło korzenie w codzienności dopiero na
skutek głębokich przemian społecznych XX wieku, tudzież
wraz z rozpowszechnieniem się psychoanalizy i psychologii.

Brzemię wolności

Obecnie na każdym kroku tworzymy wielobarwne mikrospołeczności. Socjolog Michel Maffesoli pisze o neotrybalizmie, podkreślając, że budujemy płynne wspólnoty oparte przede wszystkim na
emocjach. Przez miesiąc mogę być zwolennikiem alterglobalistów
czy fanem Tedego, a następnie utożsamić się z hipsterami, zanim
zacznę optować za modą slow i muzyką country.
Poza emocjami i chęcią przebywania w danej grupie,
w tym a nie innym czasie, nic mnie nie trzyma, nie więzi.
Moją główną motywacją jest współodczuwanie (niekoniecznie
pozytywne).
Wspólnotowość stanowi silny napęd, ponieważ każdy człowiek
potrzebuje przeglądać się w innych. Łaknie miłości, uznania,
bądź po prostu informacji zwrotnej, której od siebie nie jest
w stanie uzyskać.
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Dlatego właśnie najchętniej żyjemy wśród ludzi, wchodzimy
w związki, mnożymy kontakty – w świecie realnym i wirtualnym. Atawistycznie rzecz biorąc, pozostawanie z innymi
zapewnia przetrwanie gatunku.
Podstawową różnicą między kulturą tradycyjną a współczesną
jest fakt, że obecnie to jednostka decyduje o swojej przynależności. Jeżeli jesteś kobietą, nie wszyscy będą od ciebie
oczekiwać, że urodzisz dziecko – zrobisz to, jeśli będziesz
chciała. Mężczyzną nie będziesz tylko i wyłącznie idąc na
wojnę, prężąc bicepsy lub budując dom. To JA decyduję,
czy chcę przebywać w danej grupie, z TOBĄ, z WAMI.
I w tym leży być może problem: ciężar odpowiedzialności
i wysiłku za bycie w grupie spadł na jednostkę. Jeżeli wybierasz swoich towarzyszy i umiesz to robić, jeśli bawi cię
bycie z ludźmi, ale potrafisz się bez nich obyć, masz w sobie
najprawdopodobniej zdrową umiejętność balansowania pomiędzy zbiorowością a samotnością. Z pewnością czekają cię
w życiu momenty osamotnienia, ale wszystko wskazuje na
to, że dasz sobie z nimi radę, realizując się zarówno wśród
innych, jak i w towarzystwie samego siebie. Przynajmniej
tak długo, jak godzisz się na Baumanowską płynną nowoczesność, na niepewność, na bezustanne zmiany i brak stałych
życiowych wytycznych.

Dokuczliwe odosobnienie

Rzeczywistość wygląda gorzej dla tych, których destabilizuje
brak sztywnych społecznych ram i emocjonalnie stabilnej,
wewnętrznej busoli. Światowe statystyki mówią za siebie:
od lat 50. XX wieku liczba ludzi żyjących samotnie wciąż
rośnie. Coraz częściej rezygnujemy ze związków i aliansów,
kiedy tylko tracą pierwotny smak raju i należy w nie włożyć większy wysiłek. Wolność ta ma też oczywiście i swoje
dobre strony. W przeszłości zaciskało się zęby nawet w najgorszych, nieakceptowalnych z dzisiejszej perspektywy sytuacjach. Pamiętacie słynne powiedzenie: Nieważne, że (mąż)
pije i bije. Ważne, że jest? Teraz ci, którzy potrafią, rozstają
się, wchodząc potem w bliskie relacje z innymi osobami.

A co z tymi, którym brakuje narzędzi do budowania dobrych,
zdrowych relacji w grupie? Trwają w toksycznych związkach
lub kończą na poboczu, zastępując je namiastkami zbiorowości.
Internet lub gromadka głodnych kotów stają się najlepszymi
przyjaciółmi. Samotność zamienia się w więzienie – stan,
od którego należy jak najszybciej uciec. Niektórzy nie radzą
sobie z tym i ukojenie znajdują w używkach. Eskapizm, a zarazem lęk przed porażką kolejnego nieudanego połączenia się
z drugim człowiekiem lub grupą paraliżują, odcinając nas
od potencjalnych, następnych więzi. Żyjemy przecież pod
dyktatem obowiązkowego sukcesu. Błędy są niemile widziane.
Często bezpieczniej jest więc zaniechać działania i pozostać
w impasie własnego odbicia w lustrze. Samotność z niemocy jest
nieznośna, nie stanowi żyznego fermentu dla naszego rozwoju
i zasila kozetki psychoterapeutów i psychiatrów.
Cierpimy z braku przyjaciół czy bratniej duszy, podczas
gdy zewsząd zalewają nas bodźce. Nawet w samochodzie,
w porannym korku, otoczeni przez zgiełk, jesteśmy osamotnieni,
a jednocześnie pozbawiani dobrej samotności. W ten sposób
koło się zamyka, a my trwamy, odizolowani od świata. Co więcej, odnosimy złudne wrażenie, że inni mają lepiej i więcej,
że żyją pełniej, co wzbudza w nas nie tylko zawiść i poczucie
winy, ale również popycha ku dalszym otchłaniom beznadziei.

Szukanie sensu

Hinduska legenda opowiada o tym, że u zarania dziejów
ludzie rodzili się z boskim pierwiastkiem. Nie potrafili się
z nim jednak właściwie obchodzić. Stwórca świata i żywych
istot, Brahma, postanowił więc boskość ukryć. Zarządził
naradę, podczas której zapytał bogów, gdzie znajduje się
kryjówka, której człowiek nigdy nie znajdzie. Wiadomo było,
że ludzka ciekawość nie zna granic, i czy boskość zostanie
zakopana głęboko pod ziemią, czy też pochłoną ją wodne
otchłanie, ludzie prędzej czy później ją odnajdą. Po długiej
dyskusji bogowie doszli do wniosku, że jest tylko jedno miejsce,
w którym człowiek nie będzie szukał: swoje własne wnętrze.
I tak boskość została schowana najbliżej, a zarazem najdalej
od ludzi, bo w nich samych.
Psychologowie ubrali tę prawdę w inne słowa i powtarzają do znudzenia: pokochaj siebie, bądź swoim najlepszym,
wiernym przyjacielem, nie ukrywaj emocji, wyrażaj siebie,
a wtedy twoje relacje z ludźmi się zmienią. Nawiążesz więzi,
i – co równie ważne – będziesz potrafił je utrzymać. Nie będziesz sam, ponieważ to, co najcenniejsze, masz w sobie
i nikt ani nic nie może cię tego pozbawić. Będąc w kontakcie
ze sobą, nie zaznasz osamotnienia.
W Tako rzecze Zarathustra Fryderyk Nietzsche przypomina,
że jeden idzie do bliźniego, ponieważ szuka siebie, a drugi,
ponieważ chciałby się zatracić. Wasza zła miłość do siebie
sprawia, że samotność staje się dla was więzieniem.
Tymczasem świadoma samotność jest wyborem, wolnością,
a dla Hermana Hessego, autora kultowego Wilka stepowego
opowiadającego właśnie o przeżyciach i refleksjach wyobcowanego outsidera, niezależnością. (...) Jest zimna, o tak, ale jest też
cicha, cudownie cicha i wielka, jak zimne, ciche przestworza,
po których wirują gwiazdy.
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Wkraczając z wyboru na drogę samotności, mającej jako cel
samopoznanie, wyciszasz szum, izolujesz się od świata po to
tylko, żeby nareszcie zobaczyć siebie bez społecznej maski.
Żeby dotrzeć do tego, co ukryte, spotkać się ze sobą i zostać
panem własnego życia.
Sęk w tym, że nie jest to łatwa ścieżka. Dobra, owocna,
żyzna samotność jest mało spektakularna. Więcej – jest wręcz
niemodna. Bez ukrytych kamer i nagród za najlepszy występ.
Wymaga ograniczenia materialnych potrzeb, wyłączenia
komórki, komputera, wsłuchania się w siebie. Zapatrzenia
w przyrodę i jej niczym niezmącony cykl. Zatrzymania się.
Zrezygnowania z kolejnej imprezy u Zbycha oraz pośpiechu
w zatrważająco pędzącym przed siebie świecie.
Jednym z częstych wyborów świadomej samotności jest
bliski kontakt z naturą. W latach 40. XIX wieku amerykański pisarz Henry Walden Thoreau zamieszkał w chatce
nad jeziorem Walden, obserwując otaczający go świat.
Spędził w ten sposób dwa lata, w autarkii. Na podstawie
jego przemyśleń powstał esej Walden, czyli życie w lesie.
Książka i myśl w niej zawarta pozostały prawie niezauważone za życia autora, natomiast wywarły ogromny wpływ
na pokolenie dzieci kwiatów.
Kilkadziesiąt lat później filozofia Thoreau zainspirowała
dwudziestolatka, Christophera Mc Candlessa vel Alexander
Supertramp, który na początku lat 90. wyruszył w wielką,
samotną wędrówkę po Stanach Zjednoczonych w poszukiwaniu
sensu życia. Jego przygoda skończyła się jednak tragicznie:
zmarł z głodu i wyczerpania po zjedzeniu trujących jagód
na bezdrożach Alaski. Na podstawie jego historii powstała
książka, a następnie film Seana Penna, Wszystko za życie.
W ekranizacji Penna przed śmiercią Christopher odkrywa,
że najcenniejsze są przeżycia, które możemy dzielić z kochanymi przez nas ludźmi. Dla niego jest już jednak za późno.
Morałem tej opowieści jest odpowiedź na pytanie, czym jest
dobra samotność. To ta, która pozwala nam wrócić do ludzi
lepszymi, pełniejszymi, dojrzalszymi. Samotność, która daje,
a nie odbiera, wypełnia, a nie alienuje i wyniszcza.

Czas pomiędzy

Dobra samotność zamieszkuje w zawieszeniu. Jest częstym
gościem obrzędów przejścia, które opisał francuski etnograf
Arnold Van Gennep. Obrzędy te są momentami w życiu
człowieka, w których zmienia on status w danej grupie.
W wielu kulturach i religiach jednostka była poddawana
rytuałom inicjacyjnym, pozwalającym wkroczyć w dorosłość.
Medytacja, upolowanie lwa, spędzenie nocy w ciemnym
lesie – to tylko niektóre z doświadczeń, przez które trzeba
było przejść, żeby zostać pełnoprawnym, dorosłym członkiem
klanu czy religijnej wspólnoty. Obrzędy te często wymagały
samotności. Dzisiaj na tego rodzaju inicjację dajemy sobie
zbyt mało czasu, jeśli w ogóle.
Tymczasem to właśnie zatrzymanie się, samotne zawieszenie w czasie pomiędzy pozwala się wsłuchać w swoje anioły
i demony. Przejść przemianę z poczwarki w motyla.
Dobra samotność to luksus, na który jednak powinno nas
być stać. I prezent, jaki możemy sobie zrobić. Bezcenny.

Kulturalnie na każdy temat

WAMPIRYZM
W MEDIACH

Potwór z wyrzutami sumienia, trup o pięknym ciele, światowy samotnik. Jaki jest wampir
XXI wieku i co wpływa na sposoby kreacji jego wizerunku? Co wspólnego mają ze sobą Selena
z Uderworld, Edward ze Zmierzchu, Maria Jose Cristerna i hrabia Dracula? Dlaczego
postać wampira wciąż tak intensywnie pobudza wyobraźnię twórców związanych z literaturą,
filmem i innymi dziedzinami sztuki?
Tekst: Karolina Borys, zdjęcia: Wojtek Olszanka
Tatuowanie to moja droga do nieśmiertelności, prawdziwego
bycia wampirem i zaprzeczenia śmierci. To zostawianie mojej
pracy na skórze innych ludzi – stwierdziła w jednym z wywiadów Maria Jose Cristerna, meksykańska tatuażystka. Kobieta
zrobiła chyba wszystko, aby dzięki licznym modyfikacjom,
którym poddała własne ciało, upodobnić się do wampirycznych
postaci z powieści grozy. Z jej wypowiedzi wynika jednak,
że ta metamorfoza nie ogranicza się do kształtowania cech
zewnętrznych. Kobieta skupia się na unieśmiertelnianiu swojego „ja” poprzez sztukę, którą tworzy i to właśnie ta nieśmiertelność wydaje się kluczem jej działania. Możliwość
doświadczenia wieczności i pragnienie wsączenia odrobiny
siebie w ciało innego człowieka to czynniki definiujące zarówno wampiry występujące w dawnych ludowych wierzeniach,
jak i te znane z telewizji i literatury komercyjnej.
Cristerna jest dowodem na to, że fascynacja żywiącymi się
ludzką krwią upiorami jest w dzisiejszych czasach niezwykle
silna i niekiedy popycha fanów wampirów do szokujących
decyzji, które naznaczają ich na całe życie. Mimo wszystko
jednak Cristerna to skrajny przykład zjawiska, które ma swoje
przejawy na wielu kulturowych płaszczyznach. W tym miejscu
należy wspomnieć między innymi o subkulturze gotyckiej,
której przedstawiciele, kreując swoje wizerunki, czerpią obficie
z powieści frenetycznych XIX w. Ich czarne, obszerne stroje,
długie włosy oraz fascynacja sztuką i literaturą to nie tylko
wykorzystanie motywu wampirycznego, ale także dosyć wyraźne nawiązanie do sylwetek romantycznych intelektualistów.

Ludzie nocy

Sesja:
Zdjęcia:
Make up i włosy:
Modelka:
Stylizacja:

Dom Zły

Wojtek Olszanka
Sylwia Smuniewska | Rebellious
Karolina Górska
Ania Cichosz | Rebellious

Chociaż postać wampira powołał do życia dopiero wiek
XVIII, to jednak już dużo wcześniej w mitologiach i podaniach ludowych społeczności całego świata pojawiały się
stwory żerujące na ludzkiej krwi, lub sile witalnej. Jako pierwszego krwiopijcę historia podaje Lilitu – kobiecego upiora,
pojawiającego się w mitach babilońsko-asyryjskich, który
budził tak wielką grozę, że jego postać przeniknęła na grunty
innych kręgów kulturowych. W starożytnej Grecji demon ten
występuje jako Lamia, atakując głównie mężczyzn – wraz
z krwią pozbawia ich sił życiowych oraz zdolności seksualnych.

Również tradycja żydowska przyswoiła sobie Lilitu, tworząc jedną
z najbarwniejszych kreacji kobiety-zbrodniarki: demona Lilith.
Roman Zając, biblista i demonolog z Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego podkreśla, że w Biblii słowo lilith pojawia się tylko
raz, w Starym Testamencie. Kontekst użycia wyrazu nie jest
jasny: może chodzić zarówno o upiora, jak i o sowę (wyraz
wykazuje etymologiczny związek z hebrajskim określeniem
lajla, które oznacza noc). Jednak już w literaturze rabinackiej
wczesnego średniowiecza Lilith powraca jako demon porywający
noworodki, jako pierwsza żona Adama, która po rozstaniu z mężem oddała się rozpustnemu związkowi z samym diabłem.
Wyuzdanie charakteryzujące Lilith jest typowe także dla późniejszych krwiopijców. Ich dwory pełne są namiętnych wampirzyc zapraszających gości do udziału w orgiach. W utworach
romantycznych poetów zmarli kochankowie powracają nocami,
by zespolić się ze swoimi wybrankami. Te perwersyjne zabiegi
wiążą się z wiarą w to, że w ciałach wampirów nie ma krwi.
Są one martwe, a jednak aktywne, co budzi w nich skrajną
potrzebę napełnienia się „życiodajnym płynem”. Nic dziwnego,
że istoty przeżywające pragnienie tak intensywnie odbierane
były jako bardzo sensualne, a ich bliski fizyczny kontakt z ofiarami przywodził na myśl stosunek o charakterze erotycznym.
Kontynuacją tej myśli są teksty z XIX w., w których nie tylko
wampir pożąda ofiary, ale także ofiara pragnie oddać się jemu.
Doskonały przykład takiej sytuacji znajdziemy w powieści
poetyckiej Juliusza Słowackiego pt. Arab. Jedna z bohaterek
utworu czerpie taką satysfakcję ze spotkań ze swoim ukochanym – wampirem, że unicestwienie go przez obcięcie mu głowy
odbiera jej ostatnią radość życia.
Lilith to najstarszy, ale nie jedyny przykład wampira w dawnych
wierzeniach. Z tradycji arabskiej pochodzą zamieszkujące
cmentarze i ruiny zamków, pożywiające się ludzkimi zwłokami ghule. Z kolei Rosjanie drżeli w obawie przed eretnikami:
staruchami w łachmanach, które wiosną i jesienią polowały
na ludzi. W Polsce obawiano się strzyg i upiorów; w Brazylii
czaił się jarakara, ukazujący się pod postacią węża, spijający
mleko i krew ze śpiących kobiet, a w Afryce – adze, demon
zamieszkujący Ghanę i Togo, żywiący się krwią, olejkiem palmowym i mleczkiem kokosowym.
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W XIX stuleciu te pomniejsze wampiryczne kreatury zostały wyparte przez inny wizerunek upiora. Stało się tak
za sprawą przełomowej powieści autorstwa Brama Stokera.
Stworzył słynną dziś na całym świecie postać hrabiego Draculi,
zamieszkującego zamek w Transylwanii. Chociaż wygląd
i maniery postaci wskazują na jej arystokratyczne pochodzenie, to nie ulega wątpliwości, że skrywa ona jakąś mroczną
tajemnicę. Dracula żywi się ludzką krwią, chodzi po ścianach
jak nietoperz, sypia w trumnie, a na widok krzyża i wody
święconej wzdraga się z przerażenia. Zgodnie z ludowymi
przekonaniami, według których wampirem mógł stać się
wyłącznie samobójca, okrutnik, człowiek zmarły gwałtowną
śmiercią lub ugryziony przez przeklętą istotę, w przypadku
Draculi klątwa jest karą za bezbożne życie. Claude Lecouteux,
historyk specjalizujący się w kulturze średniowiecza, w swojej
pracy pt.: Tajemnicza historia wampirów stwierdza, że Stoker
co prawda inspirował się dziełami wcześniejszych twórców,
ale jako jedyny odmalował portret wampira posługując się
taką mnogością szczegółów.
W ogólnej świadomości wampir i hrabia Dracula to właściwie
jedno i to samo. Należy jednak pamiętać, że ten wampir-stereotyp nie wyrósł z próżni, a powstał jako kompilacja
starszych tradycji, które Stoker połączył w jeden obraz.
Stworzył w ten sposób postać-legendę, na długie lata kształtującą europejskie wyobrażenie wampira.
W latach 70. XX w. pojawia się motyw samotności i cierpienia istot skazanych na wieczną tułaczkę po ziemi. Główną
propagatorką tego pomysłu jest amerykańska autorka Anne
Rice, której książka pt. Wywiad z wampirem weszła do kanonu
powieści o upiorach. Wampiry w powieściach Rice boją się
samotności i żyją przeszłością, często nawiązując myślami
do swojej ludzkiej egzystencji. Ta „człowiecza” twarz potwora
stała się pożywką dla twórców konstruujących już całkiem
oryginalne i nowoczesne postacie upiorów.

Wampir postmodernistyczny

Krwiopijcy znani dzisiejszym odbiorcom są, podobnie jak
Dracula, konstruktami złożonymi z elementów zaczerpniętych z dawniejszych kreacji. Jednak motyw wampira został
poddany ogromnej przemianie. W sylwetkach upiorów
znanych powszechnie z seriali, komiksów, filmów i powieści
komercyjnych trudno odnaleźć cechy przywodzące na myśl
hrabiego Draculę. Jednak ten pozorny brak powiązań świadczy wyłącznie o potrzebie odświeżenia wytartego motywu.
Jeśli podda się dokładniejszej analizie postacie nowoczesnych
wampirów okaże się, że posiadają one cechy wspólne z demonami, ukazywanymi przez teksty kultury wcześniejszych
epok, poczynając od najbanalniejszych: wampiry końca
XX i początku XXI wieku – podobnie jak ich przodkowie
– piją krew. Jednak zdecydowanie mniejsze niż wcześniej
znaczenie ma w tym procesie szyja ofiary. Starsze wampiry
atakują głównie tętnicę szyjną, ewentualnie brzuch. Dzisiaj
istoty te nie tylko mogą wgryzać się w każdą inną część ciała,
ale także bez problemu zastępują krew ludzką krwią zwierzęcą, jak to czynią bohaterowie Zmierzchu, nie mówiąc już
o wykorzystywaniu innych metod mających zaspokoić ich głód,

np. o stosowaniu specjalnego serum hamującego żądzę krwi
u Blade’a, lub spożywaniu krwi syntetycznej, co mają w zwyczaju postaci z True Blood.
Postmodernistyczny wampir, podobnie jak jego poprzednicy, stroni od towarzystwa. Jednak miejsce jego przebywania
nie ogranicza się już do zamku położonego na odludziu.
Jego odizolowanie ma charakter przede wszystkim emocjonalny i wiąże się z przekonaniem upiora o jego obcości i o zagrożeniu, jakie stanowi dla zwykłych ludzi. Przestrzeń, którą
zamieszkują dzisiejsze wampiry, nie jest analogiczna do ich
wewnętrznego odseparowania. Bywa nowoczesna, zapełniona
ludźmi. To dlatego wampir coraz częściej kojarzy się raczej
z kimś „samotnym wśród tłumu”, a nie, jak dawniej, z upiorem
z prowincji. Mimo że nadal można spotkać się z postaciami wampirów, które zamieszkują przeklęte dwory i sypiają
w trumnach, to zdecydowana większość z nich przeniosła
się do wielkich miast lub nowoczesnych domów położonych
w zalesionych okolicach północnych Stanów Zjednoczonych.
Zresztą nawet do dworów, zamków i pałaców w XXI wieku
wdziera się nowoczesność. Dobrym przykładem zmodernizowanego wampirzego dworu jest posiadłość loży wampirów
z Underworld. Barokowy wystrój kontrastuje z futurystycznymi
gadżetami, z których nieustannie korzystają zamieszkujące
dom wampiry. W dworze tym modernizacji uległy nawet
trumny, zamienione na mechaniczne sarkofagi umieszczone
w sejfach. W podobnie nietypowych wnętrzach ulokowani
są inni krwiopijcy przełomu wieków. Blade zamieszkuje hangar w porcie, a bohaterowie Zmierzchu żyją w nowoczesnej
willi pozbawionej łóżek, gdyż – w przeciwieństwie do swoich
tradycyjnych przodków – nie sypiają już wcale.
Dawny motyw strachu upiorów przed słońcem nadal jest
wykorzystywany, chociaż w nowych opowieściach zmienia
nieco charakter. Wykreowany przez Stephanie Meyer Edward
nie płonie w promieniach słońca, lecz cudownie je odbija.
Podobnie coraz mniej skuteczne są woda święcona, krzyże
i czosnek, chociaż często zdarza się, że w konkretnej historii
jeden z wymienionych sposobów ciągle działa. Ma to niewątpliwie związek z tym, że wampiry przestały być jednoznacznie
wiązane z siłami zła. Za sprawą Anne Rice zyskały ludzkie
oblicze, obawiając się wieczności, cierpienia, samotności,
lękając się o własną duszę. Wampir mający wyrzuty sumienia
nie jest stworem, z którym można walczyć za pomocą symboli
religijnych. Prawdopodobnie to właśnie sprawia, że autorzy
często porzucają jednak takie rozwiązania.

„Od wampira do wampa”

Zastanawiająca jest także kwestia wyglądu i cielesności wampirów. W najstarszych wierzeniach stwory pijące ludzką krew
budziły odrazę. Także później, gdy wampiryzm zaczęto utożsamiać z klątwą ciążącą na osobach, które poniosły niegodną
śmierć, ich widok nie był niczym przyjemnym. W podaniach
pochodzących z terenu Europy Wschodniej zawartych zostało
wiele opisów zmarłych, którzy po odkopaniu, mimo że odmłodniali, byli nabrzmiali od wypitej krwi, która zasychała
im na ustach i dłoniach. Zmarli ci mieli czerwone twarze
oraz nabrzmiałe członki pozostające w stanie ciągłej erekcji.
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Sam Dracula również nie należał do atrakcyjnych. Co prawda
wampir po krwiożerczej uczcie młodniał, ale początkowo
ukazany zostaje jako starzec o długich, ostrych paznokciach
i wyjątkowo cuchnącym oddechu.
Ta nieatrakcyjna powierzchowność upiorów ma związek
z pierwotną przyczyną wiary w nie. Chodzi tu o mityzację świata rzeczywistego. Ludzie tworzą mity wówczas,
gdy nie są w stanie pojąć czegoś rozumem. Maria Janion,
polska badaczka literatury romantycznej, aby wyjaśnić
to zjawisko przywołuje cytat Leonarda Wolfa: Wampiry
ukazywały się wszędzie tam, gdzie ludzie krwawili. Słowa
te zdradzają osobliwość jednostki ludzkiej, która nie tylko
spostrzega, że ktoś krwawi, ale także usiłuje dociec dlaczego. To właśnie tutaj pojawia się szczelina, którą trzeba czymś zapełnić. W takim ujęciu wampiryzm staje się
odpowiedzią na wiele pytań. Wampiryzmem tłumaczono
m.in. takie choroby, jak porfiria, dżuma płucna, lunatyzm
i katalepsja. Nic więc dziwnego, że upiory przenoszą swoją
klątwę na innych poprzez ugryzienie – klątwa działa na
zasadzie epidemii. Jak widać, od samego początku postać
wampira wiązana była z ciemną stroną ludzkiego życia.
To, co budziło grozę i było trudne do objęcia rozumem
– śmierć, rozkład, choroby – znajdowało odbicie w wierzeniach
w istoty, które nie poddały się naturalnemu końcowi życia.
W tym kontekście znamienna wydaje się także metamorfoza, jaką postać wampira przechodzi w XIX w. Właśnie
w czasie, w którym wzrasta umieralność na gruźlicę, a wątli
i kaszlący krwią suchotnicy budzą zainteresowanie literatów
i artystów, w utworach gotyckich ukazuje się postać bladego,
kościstego wampira-arystokraty o czerwonych ustach, który
na zawsze przyćmi postać chłopskiego upiora z zarumienioną
od krwi twarzą.
Dzisiaj jednak również ten drugi obraz zostaje zepchnięty
na margines. Wampir od zawsze wiązany z seksualnością,
pod koniec XX wieku zyskał również piękny wygląd. Autorzy
przesunęli na dalszy plan kwestię umierania, a skupili się
na niesamowitym pięknie postaci, dla których czas stanął
w miejscu. Najbardziej nowatorskie wydaje się podejście
do wampirów-mężczyzn. Kobiety bowiem, jak pokazują
przykłady Lilith oraz rozpustnych dam dworu zamieszkujących zamek Draculi, dzięki niezwykłym wdziękom wabiły
ofiary już dawniej. Trzeba jednak przyznać, że ostatnie lata
dodały kobiecym upiorom pikanterii. Nawet jeśli nie są one
bardziej seksowne od swoich poprzedniczek, to z całą pewnością są niezmiernie niezależne i groźne, zdolne poradzić
sobie w każdej sytuacji.
Od lat 90. XX w. w literaturze i filmie funkcjonują portrety
nieprzeciętnie atrakcyjnych wampirów, prowadzących bujne
życie erotyczne i towarzyskie. Stopniowo na pierwszy plan
wysuwają się wątki miłosne. Autorzy nawiązują bezpośrednio
do kreacji romantycznych kochanków. Postacie wampiryczne
przy realizacji takich koncepcji są niezwykle atrakcyjne,
ponieważ pozwalają mówić o obawie przed niespełnioną,
nieszczęśliwą miłością i odtrąceniem. Doskonałym przykładem
takiego wykorzystania tego motywu jest Zmierzch – powieść,
która mimo że bez przerwy zbiera niepochlebne recenzje,

zyskała sobie olbrzymią popularność nie tylko wśród młodzieży
(czyli grupy, której była dedykowana), ale także wśród dorosłych
odbiorców. Powód takiego zainteresowania tą książką niewątpliwie wynika z obietnicy zawartej w jej treści. Para głównych
bohaterów powiela schemat z baśni o Pięknej i Bestii. Również
tutaj Piękna (Bella) zakochana jest w potworze. W finale jednak schemat ten zostaje zburzony, gdyż Piękna nie odczynia
uroku ciążącego na Bestii. W Zmierzchu dzieje się odwrotnie:
to wampiryczny kochanek wprowadza dziewczynę w świat
mroku i krwi. Czytelnik musi się zmierzyć z odwróconym
happy endem, w którym jednak zawarta jest obietnica stałości i wieczności, o które tak trudno w postmodernistycznych
realiach XXI w.
Jednak nie tylko aurą erotyzmu i walorami estetycznymi
dzisiejsze opowieści o upiorach odpowiadają na oczekiwania odbiorcy nowego tysiąclecia. Trzeba zauważyć,
że postać wampira zdecydowanie wtapia się w krajobraz
miejski. Krwiopijca nie jest już samotnym eterycznym hrabią, uwięzionym na zamku w Transylwanii, a prawdziwym
mieszkańcem miasta, energicznym i nowoczesnym. W tym
kontekście również doskonały przykład stanowią postaci
z powieści Stephanie Meyer. Akcja książki rozgrywa się
przecież w małym miasteczku, którego najbardziej światowymi, najmodniejszymi i najbogatszymi mieszkańcami
są właśnie wampiry.

Piękny potwór

Mało kto dzisiaj boi się wampirów, a jednak są one nieustannie wykorzystywane przez kulturę popularną. Mimo
że obecnie ludzie wydają się mało przesądni, w powstających w ciągu ostatnich dwudziestu lat filmach, komiksach,
serialach, grach komputerowych i powieściach motyw
wampiryczny powraca na okrągło. Jest obecny również
w sztuce tatuażu, czerpią z niego niektóre subkultury
oraz przemysł reklamowy. Zdaniem Claude’a Lecouteux
popularność wampiryzmu może wynikać z tego, że daje
on możliwość połączenia ze sobą w obrębie jednego
dzieła „wymownych tematów”, takich jak: seks, religia,
przemoc, śmierć i choroba. Ponadto historyk zwraca uwagę
na polityczny wymiar postaci wampira, którego mianem
od czasów kryzysu monarchii określa się polityków, żerujących
na nieszczęściu ludu.
Wierzenia i podania dotyczące wampirów nigdy nie dawały
ludziom konkretnych i pewnych informacji. Z powodu swojej
nieuchwytności demony nocy poruszały wyobraźnię, prowokując artystów do nieustannych dociekań. Postać wampira
przez wieki kształtowała się według potrzeb i oczekiwań
odbiorców. A jaki jest wampir XXI w.?
Wampir XXI wieku to wampir paradoksalny: potwór z wyrzutami sumienia, trup o pięknym ciele, światowy samotnik.
Wampir XXI wieku to konstrukcja łącząca w sobie nie tylko
cały wachlarz wierzeń i motywów, ale także niezwykłe bogactwo konwencji i pomysłów. I chociaż z całą pewnością
jest jednym z ulubionych narzędzi kultury komercyjnej,
to zdecydowanie nie czyni go to nudniejszym lub płytszym
od jego poprzedników.
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ODMIENNE

STANY FILMU
Medialny szum wokół depenalizacji narkotyków w Polsce jest zaledwie echem trwającej
od lat większej, światowej dyskusji. Przyłączyło się do niej także kino, posiadające ogromny
wpływ na masową świadomość. W filmach tworzonych na przestrzeni dekad użytkownicy
substancji psychoaktywnych zmieniali swoje oblicza. Stawali się zagrożeniem i alternatywą
dla konformistycznego społeczeństwa, zabierali widzów do złudnych rajów i prawdziwych
piekieł rodem z Dantego.
Tekst: Piotr Mirski, Zdjęcie: Berta Cebrat
Chociaż sceny zażywania narkotyków stanowią we współczesnym kinie codzienność, to jeszcze pół wieku temu wywoływały skandale. Przekonał się o tym Otto Preminger kręcąc
Złotorękiego (1955), opowieść o niemalże wyleczonym heroiniście, który wychodząc z więzienia, musi stawić czoła pokusie
powrotu do nałogu. Film ze względu na swoją tematykę nie
uzyskał aprobaty Motion Picture Association of America,
stowarzyszenia reprezentującego interesy wielkich hollywoodzkich wytwórni i przyznającego kolejnym tytułom kategorie
wiekowe. Wraz z nadejściem hipisowskiego ruchu, propagującego rekreacyjne lub quasi-religijne użycie psychodelików,
pojawiły się następne filmy, które rzucały wyzwanie cenzurze.
Jednym z nich była Podróż (1967) Rogera Cormana, która
w Wielkiej Brytanii na swoją premierę musiała poczekać
aż do 2003 roku. Fabuła tego dzieła jest tak prosta, jak sam
tytuł.Twórca spotów reklamowych pod okiem przyjaciela
zażywa LSD i odbywa wędrówkę po własnym umyśle oraz
pulsującym światłami mieście. Sceny „kwasianych” tripów
pojawiły się również w młodszym o dwa lata Easy Riderze
Dennisa Hoppera, jednym ze sztandarowych obrazów związanych z ruchem hipisowskim.
Z biegiem lat tabu zmieniło się w zwykły filmowy rekwizyt. Handel narkotykami napędza fabuły zarówno filmów
gangsterskich, jak i społecznych dramatów. Powstał nawet
osobny podgatunek stoner comedy, czyli ćpuńska komedia.
Także popkultura doczekała się kultowych postaci ćpunów
– wystarczy wspomnieć podstarzałego hipisa Jeffa Lebowskiego
z Big Lebowski (1998) braci Coen lub Jaya i Cichego Boba,
dilerów pojawiających się w komediach Kevina Smitha.

Autostrada do piekła

Jednak zanim kolejne filmy przesunęły granicę tego, co cenzuralne, narkotyki pojawiały się w kinie jako znaki ostrzegawcze. W latach 30. kręcono w USA tzw. „cautionary movies”,
czyli produkcje, które w grubo ciosany i paranoiczny sposób
przestrzegały obywateli przed czyhającymi niebezpieczeństwami: używkami i chorobami wenerycznymi (z czasem przerodziły się one w „kino eksploatacji”, już bez żadnego moralnego
komentarza dostarczające widzom wstydliwych przyjemności).
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Pośród tych napędzanych purytańskim oburzeniem ramotek
znalazło się Narkotykowe szaleństwo (1936) Louisa J. Gasniera
– wymierzony w substancje psychoaktywne wykład, który
w pewnym momencie jest ilustrowany rzekomo prawdziwą
historią. Bohaterowie filmu to młodzi ludzie, którzy pewnego
dnia zostają poczęstowani marihuaną. Wstrząsani atakami
niekontrolowanego chichotu, popełniają kolejne życiowe błędy:
zabijają i zdradzają.
Z biegiem lat nowe pokolenia widzów dostrzegły w śmiertelnej powadze Narkotykowego szaleństwa komiczny potencjał.
Wbrew pierwotnemu zamierzeniu, obraz ten jest dziś kultową
pozycją wśród miłośników marihuany. Szczególnie zabawny
wydaje się w wydanej na DVD pokolorowanej wersji, w której palone skręty emitują zielony lub purpurowy dymek.
Ośmieszanie Narkotykowego szaleństwa trwa dalej. W 1998 r.
w Los Angeles swoją premierę miał oparty na filmie satyryczny musical, a siedem lat później powstała jego telewizyjna
adaptacja. W 2011 r. podczas festiwalu Nowe Horyzonty
w sekcji Round Midnight przybliżającej zjawisko kultowych
niegdyś „północnych seansów”, wyświetlono oryginalną wersję
Narkotykowego szaleństwa. Obok niego pojawił się Kret (1973)
Alejandro Jodorowsky’ego – obraz, który w całości składa się
z serii surrealistycznych halucynacji i w zamierzeniu reżysera
miał stanowić podkład pod zażywanie marihuany i LSD.
Od czasu premiery Narkotykowego szaleństwa powstało wiele
filmów, które pokazują piekło nałogu. Na ich tle pewnym kuriozum – ale i niewątpliwym osiągnięciem – jest Requiem dla
snu (2000) Darrena Aronofsky’ego. Zaczerpnięta z powieści
Huberta Selby’ego Jr. historia traktuje o czwórce bohaterów,
którzy sięgając po polepszacze nastroju, rozpoczynają rajd po
autostradzie do piekła. Choć Requiem dla snu nie było w zamierzeniu filmem-przestrogą, dzięki nadgorliwości reżysera
i zbyt wielu stylistycznym szarżom stało się najbrutalniejszym
„cautionary movie” w dziejach kina. W serii szybko zmieniających się półsekundowych ujęć dostajemy przegląd wszystkich
okropności, jakie towarzyszą skrajnemu uzależnieniu. Jest tu
wbijanie brudnych igieł w przeżarte gangreną ręce i sprzedawanie swojego ciała za działkę podczas gigantycznych orgii,
sceny deliriów i elektrowstrząsów.

Dzieci-kwiaty i dzieci-śmieci

Uzależnienie od narkotyków dotyka nie tylko poszczególnych
jednostek – całe pokolenia znajdowały w nich zatracenie lub
oświecenie. Bodajże najlepszym filmem ukazującym nałóg jako
sposób na życie społeczności, jest głośne Trainspotting (1996)
Danny’ego Boyla’a. W obrazie zrealizowanym na podstawie
równie głośnej powieści Irvine’a Welsha zażywanie heroiny
jest pokłosiem nihilizmu młodych Szkotów. Główny protagonista mówi, że wybiera uzależnienie zamiast mieszczańskiego
życia, bo nie widzi wartości w gromadzeniu dóbr materialnych i zakładaniu rodziny. Nihilizm rodzi jednak w równym
stopniu nonkonformizm co konformizm i w finale bohater,
w ramach dziwnej przekory, postanawia okraść przyjaciół
i za ich pieniądze rozpocząć nowe, uładzone i dostatnie życie.
Tym, co obok świetnej reżyserskiej roboty i pełnokrwistej gry
aktorskiej zachwyca w Trainspotting, jest jego wyważenie.
Twórcom udało się uniknąć zarówno pochwały, jak i nagany.
Scenom szampańskiej zabawy i odlotów do heroinowego
nieba towarzyszą znacznie mniej przyjazne epizody – napady paranoi lub słynne już nurkowanie w muszli klozetowej
w poszukiwaniu zagubionych opiumowych czopków.
Biorę heroinę po obejrzeniu Trainspotting – mówi dziennikarce
młoda imprezowiczka z Human Traffic (1999). Dziewczyna,
rzecz jasna, ironizuje – nakręcony przez Justina Kerrigana,
portretujący klubową subkulturę film jest prztyczkiem w nos
zaniepokojonych i zbulwersowanych rodziców. Chemiczne
pokolenie nie pracuje tu wcale na własną zgubę. Równie dobrze
możesz zadławić się liściem sałaty – ripostuje jeden z bohaterów
lekarzowi, który wymienia zagrożenia płynące z zażywania
narkotyków. W finale, po szalonej nocy, odporni na uzależnienie
młodzi ludzie decydują, że na jakiś czas biorą wolne od pigułek.
Jeszcze bardziej optymistyczne jest Zdobyć Woodstock (2009)
Anga Lee. Wzięcie LSD towarzyszy tu seksualnej inicjacji młodego mężczyzny, a jego halucynacyjny trip wieńczy ekstatyczny,
a zarazem łagodny wybuch białego światła.
Z kolei Narkotykowy kowboj (1989) Gusa Van Santa utrzymany jest w nieco bardziej gorzkim tonie. Chociaż postacie okradających apteki bandytów mają tu ekstrawagancki,
buntowniczy rys, to już na samym początku jedna z nich deklaruje: gramy w grę, w której nie możemy wygrać. Podobnie jest
w fantastyczno-naukowym obrazie Przez ciemne zwierciadło
(2006) Richarda Linklatera. Jego bohaterowie z niedalekiej
przyszłości zmagają się z nową, bardzo niebezpieczną substancją. Philip K. Dick, autor literackiego pierwowzoru, napisał
w notce dołączonej do jednego z wydań książki: To opowieść
o ludziach, którzy zostali ukarani o wiele za surowo. Chcieli
tylko mile spędzać czas, byli jak dzieci bawiące się na ulicy,
które patrzą, jak po kolei zabiera je śmierć, jak giną jedno
po drugim, masakrowane przez przejeżdżające samochody,
a mimo to nie przerywają zabawy.

Za drzwiami percepcji

Dla wielu artystów i myślicieli, w tym Aldousa Huxleya
i Stanisława Ignacego Witkiewicza, narkotyki, a w szczególności psychodeliki i halucynogeny, były źródłem inspiracji,
a nawet więcej – sposobem na odkrycie wiekuistej prawdy.
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Co ciekawe, większość filmów poświęconych tym poszukiwaniom jest raczej pesymistyczna w wymowie. W Odmiennych
stanach świadomości (1980) Kena Russella pewien naukowiec
za pomocą halucynogenów stara się odkryć nowe poziomy
ludzkiej nieświadomości. W finale widzi początek wszechświata
i odkrywa z przerażeniem, że nie czeka tam na niego żadna
odpowiedź, tylko wielkie, ohydne nic. Podobny wątek pojawia
się w Las Vegas Parano (1998) Terry’ego Gilliama, ekranizacji
Lęku i odrazy w Las Vegas Huntera S. Thompsona, będącego
requiem dla pokolenia dzieci-kwiatów. W jednej ze scen główny
bohater, pozostający w narkotykowej malignie dziennikarz,
wygłasza monolog o pokoleniu wiecznych kalek, upadłych
poszukiwaczy, którzy nie pojęli mistycznej ułudy Kultury
Kwasu, desperackiego założenia, że ktoś lub przynajmniej
jakaś siła podsyca światełko na końcu tunelu.
Nagi lunch (1991) Davida Cronenberga, oparty na niegdyś
zakazanej, a dziś kultowej powieści Williama S. Burroughsa,
rozlicza się z tezami o stymulującym wpływie narkotyków na
działalność artystyczną. Nawiązujący zarówno do samej książki,
jak i legendy jej powstania film pokazuje niespełnionego pisarza,
który po nieumyślnym zabiciu swojej żony pogrąża się w wywołanych środkiem do eksterminacji karaluchów bad tripach.
Z kolejnych majaków wyłania się historia przedziwnego spisku,
w który zaangażowane są przypominające owady stwory oraz
tajemnicze organizacje. To wszystko jednak projekcje poczucia
winy głównego bohatera. Nałóg i wywołana przez niego paranoja
stanowią sposób na radzenie sobie z traumą po śmierci żony.
Dużo skuteczniejszym, ale i boleśniejszym sposobem na to okazuje
się wściekłe walenie w klawisze maszyny do pisania, w nadziei,
że ich stukot odegna kiedyś demony poczucia winy.
Narkotyczny trip zakończony deziluzją stanowi również sedno
najwybitniejszego filmu poświęconego substancjom psychoaktywnym, Wkraczając w pustkę (2010) Gaspara Noégo. Cały obraz
to trwająca prawie trzy godziny przedśmiertna, stymulowana
dodatkowo przez zażyte wcześniej psychodeliki halucynacja
postrzelonego przez policję dilera. Narkotyczną wizję wieńczy
odrodzenie się bohatera jako dziecka własnej siostry. Życie okazuje
się pętlą, a wszystkie okropieństwa, których doświadczył, mają się
powtórzyć. Film Noégo, poza tym, że dostarcza widzowi gorzkiej
pigułki nihilizmu, jest również formalnym arcydziełem sztuki
filmowej. Reżyser przedstawia świat widziany oczami głównego
bohatera, pozwalając mu przenikać przez ściany i tonąć w stroboskopowej poświacie. Dzięki temu zmienia film w doskonały
symulator odmiennych stanów świadomości.
Na przykładzie Wkraczając w pustkę widać dobitnie, jak bardzo nośnym dla kina tematem są narkotyki – odpowiednie
zainscenizowanie chemicznego rollercoasteru to wyzwanie dla
każdego reżysera, farmakologiczne zaburzenie perspektywy
bohatera potrafi zasiać w widzach twórcze wątpliwości odnośnie rzekomego filmowego realizmu, a kontrowersyjne wątki
są wciąż w stanie podgrzać temperaturę wokół dzieła. Słowem,
narkotyki w filmie to niezła zabawa. Trzeba jednak pamiętać,
że nie jest to zabawa niewinna. Te wszystkie produkowane
przez dekady obrazy – gnioty i arcydzieła – mają swój udział
w konstruowaniu zbiorowej świadomości na temat substancji
psychoaktywnych.

Z WIDOKIEM NA MUZYKĘ
Ludzie

bardziej zainteresowani i świadomi powinni się rozwijać.

Powinni

poszukiwać

inspiracji muzycznych, odmiennych gatunków, najróżniejszych osobowości i osobliwości
artystycznych.

Powinni dążyć do kulturalnego miszmaszu w swojej audiotece. Jest szansa,
Muszą tylko wiedzieć,
czym jest BalconyTV Poznań.
by jednym swoim działaniem spełnili wszystkie wymienione powinności.

Tekst: Krystian Lurka, ilustracja: Tomasz Goluch
Zespół albo grupka artystów, z kraju lub z zagranicy. Duety
i soliści. Wokaliści i instrumentaliści, niezależnie od gatunku muzycznego – wszyscy ci bardziej lub mniej popularni twórcy – wychodzą na balkon górujący nad Starym
Rynkiem w Poznaniu. Prezenterzy przygotowują pytania.
Organizatorzy trzymają kciuki. Operator biega z kamerą.
Wszyscy z równą pasją zaczynają nagranie kilkuosobowego
koncertu. Oto BalconyTV Poznań.

Występ jest rejestrowany, a potem trafia na stronę internetową
obok występów z pozostałych 40 miast. Obok siebie prezentują
się dumnie Poznań, Los Angeles, Tokio, Buenos Aires, Kazań,
Mexico City oraz kilkadziesiąt innych miejsc. Bez względu
na szerokość geograficzną, narodowość czy język. Tutaj liczy
się tylko muzyka i widok z balkonu. Nic jednak dziwnego,
skoro hasło przewodnie projektu to: „Z widokiem na muzykę”.

Z widokiem na muzykę

W Polsce od początku nad inicjatywą pracuje zaledwie kilka
osób. Za darmo, angażując się całym sercem. Niejednokrotnie
odkładając na bok inne, istotne dla nich sprawy. – Moja przygoda z balkonami zaczęła się tuż po starcie projektu. Znalazłem
informację o tym oryginalnym pomyśle w sieci i napisałem
do Marcina mail z pytaniem, czy może kogoś nie szukają. Choć
nie znaliśmy się wcześniej, to bardzo szybko znaleźliśmy wspólny
język, który stał się katalizatorem do dalszych działań – mówi
Piotrek Wiśniewski. Można się tylko domyślać, że to wspólny
język miłości do muzyki, bowiem poświęcone przez niego godziny pracy trzeba już liczyć w setkach. Działań było, i nadal
jest, co niemiara. Od 2009 roku mniej więcej co tydzień lub
dwa na stronie internetowej BalconyTV Poznań pojawiają się
materiały wideo z wykonaniami muzyków. – Taka forma prezentacji sztuki jest bardzo atrakcyjna zarówno dla artystów,
jak i odbiorców. Stwarza możliwość rearanżacji utworów,
które poza klubem, bez profesjonalnego nagłośnienia, brzmią
zupełnie inaczej – mówi Marcin. To on i Piotrek są sercem
i mózgiem projektu. Bez nich nie byłoby siły balkonowej telewizji
i tych nagrań. – Każde nagranie to nowa historia, nowi ludzie,
nowa energia – emocjonuje się Piotrek, dorzucając mimochodem,
że to również mnóstwo przygotowań. I tych wirtualnych, i realnych. Zaczynając od pożyczania instrumentów i sprzętu nagrywającego, przez odbieranie telefonów i maili, próśb o zaprezentowanie próbki swojego talentu, na ustalaniu terminów dla artystów,
kamerzystów, prezenterów i właścicieli balkonu skończywszy.
Ale nie sposób nie zgodzić się z twórcami poznańskiego Balkonu.
Czuje się tu energię i esencję muzyki, którą trudno zdefiniować.

Balkon hotelu Hill Hostel znajduje się w północno-zachodnim
rogu poznańskiego rynku. W dole prostopadle rozchodzą się
uliczki Starego Miasta. Obok niego, na wzgórzu, stoi kościół,
zaraz pod nim kawiarnia, trochę dalej klub. Ruch w tym
miejscu jest spory, ale rzadko który przechodzień wie, że to
właśnie tutaj muzycy z całego świata co jakiś czas prezentują
swoje umiejętności. Grają, śpiewają, rozmawiają, wygłupiają
się, czasami tańczą, a ich występy oglądają internauci od Las
Vegas po Kamczatkę.
– Projekt działa już na sześciu kontynentach, w ponad
20 krajach i 40 miastach. Ich liczba wciąż rośnie, a przedsięwzięcie zachwyca nowych odbiorców – mówi Marcin Grzeszczak,
sprawca poznańskiej części całego tego zamieszania.
Ale od początku. – Rozpoczęliśmy współpracę z BalconyTV
w marcu 2009 roku. Wtedy, podczas poszukiwań muzycznych inspiracji w internecie, natrafiłem na akustyczne
nagranie polskiego duetu Twilite w BalconyTV Dublin.
Klip, oprócz dobrej muzyki, zaintrygował mnie formułą.
Idąc dalej tym tropem, zacząłem oglądać inne koncerty
z irlandzkiego balkonu. Okazało się, że oprócz Dublina
takie nietypowe sceny działają w Londynie i Hamburgu
– wspomina początki projektu w Polsce i w tej części Europy.
– Po długiej wymianie maili z centralą, spełnieniu wymagań
formalnych, sprzętowych oraz znalezieniu odpowiedniego
balkonu i grupki pasjonatów, oficjalnie rozpoczęliśmy akcję
w październiku 2009 roku – mówi.
Wielkopolska filia projektu była czwartą na świecie. Intrygująca
formuła, o której wspomina Marcin Grzeszczak, to idea genialna w swojej prostocie. Każdy występujący twórca, nie używając
prądu lub z minimalnym jego wykorzystaniem, wykonuje swój
utwór wśród pulsującego własnym życiem miasta. Z klaksonami, sygnałami karetek lub stukotem młotów pneumatycznych
i z wyjątkowym, bo niepowtarzalnym krajobrazem w tle.
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Esencja muzyki

Trudy pracy

Tutaj spontaniczność i zabawa miesza się z ciężką pracą. Język
angielski z polskim. Indie rock z rapem, folk z alternatywą.
Występują zarówno artyści z długą dyskografią w stopce, jak i ci,
którzy w swoim repertuarze mają zaledwie kilka piosenek.

Tacy z festiwalowych programów i tacy może z jednym
koncertem. Chyba tylko w balkonowej telewizji, oglądając
playlistę materiałów wideo, można uwierzyć w pierwotną
funkcję muzyki – bezinteresowną prezentację swojej twórczości, otwieranie się na innych i uwrażliwianie ich. Raz podczas
słonecznej pogody, kiedy indziej w jesiennych ciemnościach,
ale zawsze z pasją. – Huragany? Śnieżyce? Deszcze? Nieważne!
– uśmiecha się Piotrek.
Potwierdza to pomagający z potrzeby serca operator kamery.
– Pamiętam dzień, w którym po raz pierwszy brałem udział
w tym projekcie. Był luty 2012 roku. Ekstremalne warunki
pogodowe, zacinający śnieg z deszczem, problemy zespołu
z dotarciem na miejsce, posadzka balkonu pokryta warstwą
lodu. Dodatkowo na nagranie trzech występów mieliśmy zaledwie kilka minut. Pół godziny później muzycy mieli kolejne
zobowiązania – wspomina.
– Ograniczając ruch do minimum, na kilka minut skoncentrowaliśmy się jedynie na muzyce. Każdy wiedział, co ma
robić. Jedna osoba trzymała kciuki, żeby lampy podłączone
do prądu nie weszły w interakcję z pogodą, ktoś inny trzymał
parasol nad moją głową. Efekt? Wszystkie wykonania udało
się zarejestrować w pierwszej próbie, a komentujący internauci
polubili wygenerowany przez rzekome efekty specjalne śnieg.
W ten sposób nagranie stało się niczym film Spielberga – opisuje Piotr Krzyształowski ze Slow Motion Studio.
Przeglądając kilka nagrań rzuca się w oczy i w uszy to,
że artyści nagrywają tu przez cały rok, jak i to, że balkon
jest częścią żywej tkanki miejskiej. Bywa, że ta tkanka pomaga
i urozmaica występ, bywa też, że po prostu przeszkadza i wtedy
trzeba kombinować. Marcin wspomina: – W kamienicy na
przeciwko rozpoczął się remont, a w tym czasie zaplanowaliśmy
koncert skandynawskiego zespołu Immanu El. Robotnicy byli
bardzo zapracowani. Borowanie, wiercenie, wyburzanie, cięcie
i głośne krzyki kierownika budowy. Nie było żadnej możliwości,
by poprawnie nagrać show z zespołem, którego instrumentarium opierało się na gitarach akustycznych i delikatnych,
przyciszonych głosach. Na szczęście sytuację uratowały kochane
dziewczyny z ekipy, które namówiły robotników do zrobienia
sobie przerwy śniadaniowej na czas występu. Dodam tylko,
że koleżanki były bardzo przekonujące, a cała sytuacja bardzo
zabawna. Nam udało się zarejestrować jeden z najlepszych
klipów w historii, a robotnicy zapomnieli o trudach pracy.
W czasie kolejnych takich sytuacji sami już przerywali pracę
i oczekiwali dalszych występów – kończy.

Najlepsza nagroda

Na Balkonie wszystko może się zdarzyć. Artyści to bardzo
kreatywne osobowości. Jest swojsko i bez niepotrzebnego zadęcia. Czasami znajomi przychodzą podpatrzeć, jak pracuje
oryginalna telewizja. Niekiedy dochodzi do komicznych scen.
– Pamiętam, jak Will Samson grał na śrubokręcie, albo jak
zespół Heldorado wykorzystał do swej aranżacji znalezioną
po drodze rynnę. Dzieje się naprawdę wiele, jakby to powiedzieć, ciekawego. Długo można by mówić – śmieje się Piotrek.
Wystarczy przejrzeć kilka sąsiadujących ze sobą nagrań na
oficjalnym www BalconyTV Poznań, żeby mu uwierzyć.
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Widnieje tam link do nagrania, w którym opatulony w zimową
kurtkę i ciepłą czapkę Frank Turner prezentuje nastrojową
muzykę. Zaraz pod nim jest odnośnik do występu z ubraną
w letnią sukienkę wokalistką zespołu Chłopcy kontra Basia.
Trochę niżej sympatyk muzyki może kliknąć w wideo żywiołowej grupy Pomau z pląsami jednego z członków w kultowych klapkach Kubota. Albo przenieść się na minikoncert
dwóch chłopaków z Happysad w nietypowej aranżacji piosenki
z ukulele w roli głównej. Inni mogą z kolei obejrzeć jesienne
„wykony” Dead Snow Monster lub Lis Alex. Pozostałych
może zainteresować połączenie rapu dowcipnego Papa Musty
z brzmieniem gitary. Do wyboru, do koloru.
BalconyTV to ludzie, ich temperamenty i talenty. – Dzięki
temu projektowi poznaliśmy wiele wspaniałych i życzliwych
osób, które nam pomagają i z nami współpracują. Ja sam
nawiązałem wiele przyjaźni i to chyba jest najlepsza nagroda
za włożony trud – podsumowuje Piotrek. – Jestem pewien,
że muzycy też mają pozytywne wspomnienia ze swojego koncertowania u nas – mówi. Ma rację.

Zadowolenie i satysfakcja

– Występ na balkonie wspominam bardzo dobrze. Fajni ludzie, fajna miejscówka, chętnie pojawię się tam z nowym
materiałem – mówi Paweł Hobrowy, muzyk o pseudonimie
Papa Musta. Nie inaczej sądzi Łukasz Cegliński, członek
Happysad: – O projekcie dowiedziałem się przypadkiem,
natykając się na Youtubie na filmik Biffy Clyro wykonujących
Mountains na balkonie w Hamburgu. Wszedłem w profil
projektu i okazało się, że świetnych artystów i balkonowych
„wykonów” jest wiele. Pomysł trafiony w dziesiątkę, bo nic
tak nie obnaża utworu, jak jego akustyczna wersja. No i tak
jak w przypadku Biffów, można natknąć się na kapitalny
występ jakiegoś ulubionego wykonawcy. Z naszego pobytu
na poznańskim balkonie pamiętam kumpelską atmosferę,
towarzystwo ludzi znających się na muzyce, żyjących nią
i robiących coś zupełnie od serca – wspomina.
Basia Derlak z zespołu Chłopcy kontra Basia dodaje: – Balkon
uważam za idealną przestrzeń do grania. Można się poczuć
tak, jak The Beatles podczas swojego ostatniego koncertu na
dachu, nie obawiając się ani wypadku, ani groźnych brytyjskich służb mundurowych – żartuje. – Poza tym uwielbiam
tę świadomość, że w wielu miejscach na kuli ziemskiej tyle
zespołów wychodzi na balkony. Dzięki temu mam przyjemne
poczucie balkonowej wspólnoty, mimo że jedni muszą nagrywać w zimowych kurtkach, a inni mają za sobą panoramę
Lizbony – mówi.
Opinie w równie pozytywnym tonie wyraża także ekipa
Pomau. – BalconyTV to bardzo słuszna inicjatywa i przede
wszystkim oryginalny pomysł na prezentowanie muzyki.
W imieniu całego naszego zespołu mogę powiedzieć, że było
to miłe doświadczenie, super przygoda i promocja – ocenia
Tomasz Bernacki.
Poza usatysfakcjonowanymi wykonawcami zadowoleni są
słuchacze i organizatorzy. A jednych, drugich i trzecich łączy
jedno – miłość do muzyki. I to w tym wszystkim jest tak
naprawdę najważniejsze.
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„Cztery słońca”
Słodko-gorzka opowieść o współczesnej rodzinie i poszukiwaniu szczęścia. Mistrz czeskiego kina, reżyser Bohdan Slama, twórca
Mojego nauczyciela, Dzikich pszczół, czy Szczęścia kolejny raz przygląda się rzeczywistości naszych południowych sąsiadów.
To opowieść o współczesnej rodzinie, walczącej ze swoimi słabościami, frustracjami i pokusami. Reżyser patrzy na bohaterów
wnikliwie, ze zrozumieniem i właściwym Czechom dystansem i poczuciem humoru, tworząc film w tradycji najlepszych filmów
czeskiego kina.

Gutek Film, Premiera: 4 stycznia 2013

„The Last Set – Live at the A-Trane” Walter Norris & Leszek Możdżer
Płyta The Last Set – Live at A-Trane to hołd Leszka Możdżera dla wybitnego pianisty, mistrza Waltera Norrisa. Możdżer i Norris
po raz pierwszy spotkali się w Berlinie. Artyści rozpoczęli próby, opracowali wspólny repertuar i 2 listopada 2008 roku zagrali
pierwszy „próbny”, i jak się później okazało, ich jedyny koncert na dwa fortepiany. W słynnym berlińskim klubie jazzowym
„A-Trane” słuchało ich zaledwie kilkadziesiąt osób. Teraz dzięki płycie dostępny jest dla wszystkich.

Outside Miusic, CENA: 54,99 ZŁ

„Łąki łan” Armanda
Muzyka na płycie Armanda jest eklektyczną opowieścią, podróżą przez wrażliwość każdego z członków zespołu. Materiał
nagrano w legendarnym vintage'owym studiu z lat 70., które mieści się w polskich górach. Magiczna aura miejsca przełożyła
się na inspirowane naturą, onomatopeiczne teksty. Płyta pełna jest analogowych, jak i bardzo współczesnych brzmień,
przestrzennych muzycznych pejzaży, elementów electro, synth popu, z odrobiną reggae, p-funku i muzyki tanecznej lat 90.

Emi Music Polska, CENA: 39,99 ZŁ

„Zimowe piosenki” Andrzej Piaseczny & Seweryn Krajewski

Spotkanie dwóch dżentelmenów polskiej piosenki zaowocowało płytą oraz wspólną trasą koncertową. Na krążku znajdziemy
10 nastrojowych, melodyjnych kompozycji. Muzykę napisał Seweryn Krajewski, słowa Andrzej Piaseczny. Oprawą zajął się
Mateusz Pospieszalski. Piosenki pełne są wspomnień, zimowych przygód, rozważań, radości i trosk, związanych ze świętami,
końcem roku i początkiem nowego. Jest też coś o miłości, całowaniu i... wietrze. Kochajmy się zimą…

Sony Music Polska, CENA: 39,99 ZŁ

Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka

W programie festiwalu oprócz konkursu znajdą się cztery sekcje: Chcę zobaczyć – przegląd dokumentów dotyczących wydarzeń,
postaci i tematów będących w centrum uwagi obrońców praw człowieka, Zbliżenia – poświęcone sytuacji w Birmie, Dyskretny urok
propagandy – koncentrujący się na propagandzie genderowych stereotypów, Nowe filmy polskie – najciekawsze polskie dokumenty
społeczne ostatniego sezonu. W programie także: zajęcia prowadzone przez wybitnych dokumentalistów, spotkania z twórcami
prezentowanych filmów oraz ekspertami w dziedzinie praw człowieka, a także pokazy specjalne. Wstęp jest bezpłatny.

Warszawa, 7–17 Grudnia / Lublin, 7–10 Grudnia

„Nieokiełznane” Jeannette Walls

Wydawnictwo Remi, CENA: 34 zł

Czy można być opiekuńczą matką i żoną, a przy tym feministką i kobietą wyzwoloną? Nieokiełznane to historia życia Lily Smith,
urodzonej na początku XX stulecia jednej z pierwszych kobiet siedzących za sterami samolotu i prowadzących samochód.
Ta niezwykła kobieta przeżyła powodzie, susze, prohibicje i rodzinne dramaty, przełamując po drodze wszystkie stereotypy.
Walczyła z niezliczonymi uprzedzeniami – wobec kobiet, Indian i tych, którzy nie pasowali do społeczeństwa. To dzięki takim
ludziom dziś mamy możliwość wyboru.

„White plate. Słodkie” Elżbieta Mórawska

55 sprawdzonych przepisów na słodkie wypieki. Wyróżniana za promowanie kultury kulinarnej w epoce fast-foodów blogerka
w końcu wydała książkę. Autorka uwielbiana jest przez internautów za jakość – i nie chodzi tylko o wyjątkowo smaczne zdjęcia
– ale jakość przepisów, bo każdy się udaje. W książce mazurki i tarty mieszają się croissantami i brownie; przepisy z Podlasia
z przywiezionymi z dalekich podróży; smaki dzieciństwa z nowymi odkryciami i unowocześnieniami. Już jesteśmy głodni.

Dwie Siostry, CENA: 69,00 ZŁ

„Pisarz rodzinny” Grégoire Delacourt

Pisarz rodzinny, czyli właściwie kto? Ktoś, kto przez rodzinę zostaje wyznaczony do roli pisarza: Trzeba, żebyś znalazł słowa,
którymi można prosić o przebaczenie – namaszcza go matka. Édouard wie, że słowa mogą ranić, a nawet zabijać. Mogą też scalić
rozbitą rodzinę. Pracując w reklamie, Édouard staje się sztukmistrzem słowa. Nie potrafi jednak nadać im uzdrawiającej mocy.
Czuje, że klucz do rodzinnej powieści leży w jego sercu i losie. To kronika rodzinna napisana ze swadą na tle barwnych lat 70., 80. i 90.

Wydawnictwo Drzewo Babel, CENA: 36,00 ZŁ

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

Relacje słodko-gorzkie

ŻEBY NOCY NIE BYŁ
Różne mogą być powody, dla których dziecko wędruje do sypialni rodziców zaraz po
tym, kiedy w jego pokoju zgaśnie światło. Nie pozwalające dziecku zasnąć nieokreślone
„cosie” lub „ktosie” zwykle nie istnieją, a pod mało precyzyjnymi pojęciami kryje się
jeden, zasadniczy wróg – ciemność. Czy lęk dziecka przed mrokiem jest naturalny?
O czym świadczy i jak sobie z nim radzić?
Tekst: Agata Cygan, ilustracja: Kachna Wielgołaska

Strach przed ciemnością to niezwykle powszechny, a jednocześnie bardzo nietypowy rodzaj lęku.
Na czym polega jego osobliwość? Do strachu
przed mrokiem trzeba dorosnąć. Łatwo zauważyć,
że najmłodsze dzieci nie mają tego typu problemów. Przyzwyczajone do ciemności, jaka panowała
w brzuchu mamy, zasypiają bez przeszkód w ciemnym pokoju. Strach przed mrokiem pojawia się
zwykle około 3. – 4. roku życia. Czy powinien nas
niepokoić? – Lęk przed ciemnością jest naturalną, przejściową fazą, pojawiającą się w pewnym
momencie prawie u każdego dziecka – uspokaja psycholog dziecięcy Karolina Piękoś. To zaś,
kiedy minie, często zależy od nastawienia rodziców
i metod na jego pokonanie. Fakt, że nie wszystkie
dzieci zmagają się z podobnymi trudnościami,
często wpędza rodziców w poczucie winy, że to
oni w jakiś sposób zawinili – być może czegoś nie
dopilnowali, czegoś nie zauważyli. Starają się więc
znaleźć źródło lęku, z jakim boryka się ich maluch.
Kiedy jednak okazuje się, że pociecha nie miała
styczności z przerażającymi filmami czy bajkami,
ich obawa zamiast maleć – wzrasta. Bo skoro nie
ma realnej przyczyny mogącej powodować lęk
przed ciemnością, to może źródło tkwi w psychice?

Na własną rękę

SPROSTOWANIE: W magazynie (SLOW) nr 4 w artykule pt. Z miłości do jedzenia pojawił się błąd w nazwisku
ilustratorki. Redakcja przeprasza Panią Kachnę Wielgołaską za zaistniałą pomyłkę.

Dlatego rodzice często na własną rękę próbują znaleźć informacje o nie dającym zasnąć problemie,
określanym fachowo nyktofobią, achluofobią bądź
skotofobią. Zjawisko to tłumaczone jest jako „niczym
nieuzasadniony, patologiczny lęk przed ciemnością”, mogący utrudniać normalne funkcjonowanie.
W momencie, kiedy dotknięta schorzeniem osoba
zetknie się ze źródłem swojego lęku (a o to nietrudno), mogą u niej występować nie tylko psychiczne,
ale i fizyczne objawy choroby, w postaci m.in. podwyższonego tętna, dreszczy, bólu w klatce piersiowej, zawrotów głowy, pocenia się, nudności, duszności, a także uderzeń gorąca lub zimna. Kiedy lęk
przed mrokiem osiąga tak zaawansowane stadium,
leczenie jest nie tylko wskazane, ale wręcz konieczne.

Pacjentowi zaleca się w takim wypadku odpowiednią, dostosowaną do jego osobowości i stopnia
nasilenia objawów psychoterapię, której celem
jest konfrontacja z przedmiotem lęku i stopniowe
jego oswojenie. Warto jednak zauważyć, że mianem nyktofobii zwykło się określać zjawisko, które
dotyczy osób dorosłych.
Mimo że lęk dziecka przed ciemnością nie zawsze
posiada głębsze źródło, walkę z nim należy podjąć bez względu na przyczyny. Wprawdzie strach
może zniknąć równie niepostrzeżenie, jak się pojawił, jednak istnieje spore ryzyko, że niepokonany
w dzieciństwie, obudzi się w przyszłości. A wtedy
z pewnością nie pozwoli nam zasnąć. Jeśli okaże
się, że zaproponowane poniżej metody oswojenia
lęku nie są skuteczne, warto udać się z dzieckiem
do specjalisty.

Oswoić lęk

To oczywiste, że rodzice odczuwają instynktowną
potrzebę izolowania swoich dzieci od źródła ich
lęków. Jednak zupełne odcięcie pociechy od kontaktu z ciemnością może mieć bardzo niekorzystne
skutki w przyszłości. Szczególnie w momencie, kiedy
np. zabraknie… prądu. Dlatego też zamiast robić
wszystko, aby zupełnie wyeliminować ciemność
z życia dziecka, warto podjąć próbę jej oswojenia.
To, co od razu przychodzi nam do głowy, to próba
wytłumaczenia, że problem w rzeczywistości nie
istnieje. Jednak apelowanie do logicznego myślenia w przypadku dziecka, które nie potrafi sobie
wytłumaczyć, skąd bierze się jego strach, nie tylko
nie pomoże, ale wręcz zaszkodzi. Niezrozumienie
ze strony rodziców sprawi, że dziecko poczuje się
bardziej osamotnione w swoim lęku, w wyniku
czego strach będzie miał jeszcze większe oczy.
W przypadku niektórych fobii najbardziej skutecznym rozwiązaniem wydaje się być konfrontacja z ich źródłem. Jednak przełamywanie
strachu na siłę, np. poprzez nakłanianie dziecka do samotnego przebywania w ciemnym
pomieszczeniu, nie jest dobrym pomysłem.

(127)

Miś nie sowa

Wtedy warto podjąć próbę stopniowego przyzwyczajenia dziecka do ciemności. Po ułożeniu
malca w łóżku rodzice powinni zgasić lampę i wraz
z nim poczekać, aż wzrok przyzwyczai się do braku światła. O tym, czym w istocie są nocne „strachy”, dziecko powinno się przekonać samodzielnie.
Nie tłumaczmy więc, ale włączmy światło i udowodnijmy, że naprawdę nie ma się czego bać. Nie mówmy o strachach, bo przecież wiemy że ich nie ma.

(128)

Sama rozmowa może wywołać u dziecka wrażenie,
że potwory rzeczywiście istnieją. Jeżeli maluch nie będzie w pokoju sam, będziemy do niego mówić, a najlepiej – staniemy obok wykreowanego wroga, dziecko
samo stwierdzi, że jego obawy są bezpodstawne.
Dobrym pomysłem jest postawienie obok łóżka
małej, nocnej lampki, którą dziecko będzie mogło
włączyć, kiedy nocne zmory powrócą. Warto także
położyć przy łóżku pluszowego przyjaciela, po którego dziecko będzie mogło sięgnąć w momencie,
kiedy poczuje strach. Dotyk to w okresie dzieciństwa niezwykle ważny zmysł. Kiedy malec wyczuje
pod palcami miękkie futerko, z którym łączą się
pozytywne skojarzenia, z pewnością opanuje pierwszy lęk. W momencie zaś, gdy pierwsze emocje
opadną, przypomni sobie racjonalne tłumaczenia
rodziców i przegoni z wyobraźni nocne potwory.

kulturalne zarzadzanie rodzina

Nocne życie

Warto pomóc dziecku zburzyć mur, jaki postawiło
sobie pomiędzy dniem i nocą. Dla malucha wraz
z zapadnięciem zmroku znika cały świat, dlatego w nocy czuje się zagubiony i zdezorientowany.
Rodzice powinni pokazać mu, że w ciemności życie
toczy się dalej. Jak to zrobić? Przy zgaszonym świetle opowiadajmy bajki, oglądajmy interesujące
filmy, rozmawiajmy o minionym dniu i planujmy
kolejne. Warto też pomyśleć o zabraniu dziecka
do kina czy do planetarium. Jeżeli spodoba mu się
„sztuczne niebo”, można zaproponować umieszczenie na suficie w pokoju fluorescencyjnych gwiazdek.
Sprawią, że dziecko nawet w chwili przebudzenia
w środku nocy będzie miało orientację, gdzie się
znajduje, a to znacznie zwiększy jego poczucie
pewności i bezpieczeństwa.
Głównym powodem, dla którego malec tak silnie
rozgranicza dzień od nocy, jest trwająca wtedy cisza.
Dlatego niektóre dzieci (nawet te, które nie darzą
ciemności sympatią), są w nocy spokojne dopóty,
dopóki słyszą odgłosy, świadczące o obecności innych – rozmowa rodziców w pokoju obok, dźwięki
telewizora, szum wody w łazience. Zaproponujmy
więc dziecku zasypianie przy cichej muzyce. Możemy
ustawić odbiornik tak, aby wyłączył się automatycznie po kilkunastu minutach. Co kilka dni przyciszajmy
lekko muzykę aż do momentu, kiedy to właśnie cisza
będzie dla dziecka najpiękniejszą melodią.
Jak zauważa Karolina Piękoś – Przede wszystkim
trzeba dać dziecku czas, obdarzyć je ciepłem i cierpliwością, a od czasu do czasu pozwolić na nocne wędrówki do naszego łóżka, gdzie poczuje się bezpieczniej. Kiedy już maluch uświadomi sobie, że w nocy
świat się nie zatrzymuje, a życie toczy się normalnie,
tyle że w innym tempie, łatwiej mu będzie znaleźć
w tym świecie miejsce także dla siebie.

www.mariaerikssonstudio.com

Skumulowane negatywne emocje i nerwy sprawią, że ciemność na zawsze zapisze się negatywnie
w pamięci dziecka, a wyjątkowo rozwinięta w tym
okresie wyobraźnia podsunie mu naprawdę przerażające obrazy.
Dlatego rodzice powinni przede wszystkim okazać
dziecku zrozumienie. O strachu trzeba rozmawiać,
bo udawanie, że problemu nie ma, nie tylko go
nie zmniejszy, ale wręcz spotęguje. Warto więc
przypomnieć maluchowi własne doświadczenia
z dzieciństwa i pokazać mu, że to, co przeżywa,
jest zupełnie naturalne i z pewnością z czasem
minie. – Można również spróbować rozmawiać
o lęku nie wprost, np. poprzez opowiadanie bajeczki terapeutycznej – mówi psycholog Karolina
Piękoś. To specjalny rodzaj bajek, który odznacza
się określonymi cechami. Okoliczności, w jakich
rozgrywa się przedstawiana historia, są podobne
do tej, w której znajduje się samo dziecko, jednak
dzieje się ona w świecie fikcyjnym. Bohaterami są
zabawki, zwierzątka, ufoludki, czasami do bajkowego świata trafiają także dzieci. Celem opowiadania
malcowi tego rodzaju historii jest okazanie mu tego,
czego aktualnie potrzebuje: zrozumienia, wsparcia, akceptacji. Bajka ma też zaproponować nowe
strategie myślenia oraz sposoby działania w trudnej sytuacji. Zawiera bowiem specjalne elementy,
kompensujące „naruszone” w danym momencie
potrzeby dziecka.
Jeżeli pociecha chce zasypiać przy zapalonym świetle, nie należy jej tego zabraniać. Warto jednak
zasugerować włączenie światła na korytarzu lub
pozostawienie włączonej, nocnej lampki. W ten
sposób w pokoju powstanie bezpieczny półmrok,
który z pewnością wyda się malcowi dużo bardziej przyjazny. Kiedy się przebudzi, będzie mógł
zlokalizować drzwi, szafę czy okno, a to zmniejszy
nieprzyjemne wrażenie zagubienia w ciemności.
Jeżeli dziecko poczuje się bezpiecznie w półmroku,
oswojenie zupełnej ciemności będzie już tylko kwestią czasu. Jeśli jednak włączona lampka nocna lub
światło na korytarzu wywołają z półmroku cienie,
w których dziecko dostrzeże przerażające je rzeczy,
trzeba będzie znaleźć inną metodę.
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PUŁAPKA
RODZINNEGO
PERFEKCJONIZMU
Dążenie do doskonałości. Stawianie wygórowanych oczekiwań. Nieustające podnoszenie poprzeczki
sobie i innym. Perfekcjonizm może stać się rodzinnym przekleństwem, prowadząc do wyczerpania
emocjonalnego, chorób psychosomatycznych, nerwicy czy depresji. Czy jest od tego ucieczka?
Czy dobry rodzic to rodzic idealny?
Tekst: Agnieszka Spólna, ilustracja: Aga Pietrzykowska
Może się wydawać, że w dążeniu do doskonałości nie ma
nic złego, że to wręcz chwalebna decyzja życiowa, godna
kultywowania i polecania innym. W końcu perfekcjonizm
to postawa uznająca doskonałość za najwyższe dobro moralne i główny cel działania. Któż nie chciałby zdobyć idealnej
biegłości i sprawności absolutnej? A jednak może być coś
niepokojącego w tym, że ktoś jest zbyt dobry, albo że stara
się takim być. Bo może wpadł w pułapkę.

Presja doskonałości

Sztuka prowadzenia życia rodzinnego to umiejętność łączenia
wielu elementów, pomiędzy którymi występują dodatkowo liczne,
często nieprzewidywalne, interakcje. Poczucie obowiązku skłania
do wysiłku, aby jak najlepiej wywiązać się z przyjętego na siebie
zadania, zaspokoić potrzeby swoje i innych, zadbać o sprawne
działanie całej domowej machiny, a jednocześnie znaleźć czas
na odpoczynek, relaks i regenerację sił. To zadanie – powiedzmy
sobie szczerze – jest bardzo trudne do wykonania.
Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że żyjemy w świecie,
który często wymaga od nas doskonałości i żąda sprostania
skrajnie wysokim oczekiwaniom. Mamy być zawsze efektywni,
w każdej dziedzinie profesjonalni, punktualni i zadowalająco
wywiązujący się z rozlicznych zadań, a ponadto nienagannie
ubrani i zadbani pod każdym względem. I nie ma żadnego
znaczenia, że oczekiwania te są po prostu niemożliwe do spełnienia. W efekcie żyjemy w warunkach ciągłej presji. Chwile
słabości, które muszą czasami następować, pozbawiają nas
poczucia pewności i rodzą niepokój o to, jak szybko powrócimy do dawnej (najwyższej) formy. Niepowodzenia natomiast
sprawiają, że (w sensie psychicznym) tracimy grunt pod nogami. Bianka Beata Kotoro, psycholog społeczny i terapeuta,
zauważa: – Dążenie do doskonałości jest wrodzoną potrzebą
człowieka. Perfekcjonizm nie jest wynaturzeniem, ale czymś
tkwiącym w naturze ludzkiej, jednak nazbyt często staje się
powodem złego samopoczucia. Perfekcjonista jest jak człowiek
ścigający swój cień, który zawsze znajduje się przed nim.
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Gdy dom przestaje być twierdzą

Choroba perfekcjonizmu zatacza coraz szersze kręgi.
Zazwyczaj dotyczy życia zawodowego, w którym liczą
się osiągnięcia, bycie najlepszym. Ludzie dotknięci tym
„schorzeniem” płacą za nie wyczerpaniem emocjonalnym
i chorobami psychosomatycznymi, z nerwicami i depresją
na czele. Przestają nadążać za morderczym tempem wyścigu i chybiają celom, zaskoczeni, że ich własny organizm
odmawia posłuszeństwa. Nieraz zdarza się, że perfekcjoniści
tracą nie tylko pochłaniającą ich wcześniej bez reszty pracę, lecz także zdrowie i rodzinę, a więc wszystko, z czego
czerpali satysfakcję.
Idealnym miejscem na rozkwit perfekcjonizmu jest dom
rodzinny. O ile dążący do doskonałości w pracy od biedy wybaczają sobie drobne potknięcia, o tyle tu nie mają
dla siebie przebaczenia. Bianka Beata Kotoro przestrzega:
– Pamiętajmy, że w pogoni za byciem perfekcyjnym rodzicem
wpada się w paradoksy pozbawione logiki. Często zrywa się
kontakty ze znajomymi, nie pozwala się sobie odpocząć, gdyż
lista obowiązków typu „posprzątać, poprać, pozamiatać”
jest długa. Nie ma miejsca ani na relaks ani na spontaniczność. Rodzice przekonani, że dziecko musi od początku
mieć „dyscyplinę”, panicznie boją się chaosu: karmią, kąpią
oraz bawią się z dziećmi wyłącznie w określonych porach.
Owszem, chaos nie jest wskazany i dziecko czuje się lepiej,
gdy życie jest uporządkowane, ale wszystko ma pewne granice, które warto dostrzec, by nie popaść razem z dzieckiem
w paranoję perfekcyjnego życia – dodaje.
Człowiek owładnięty perfekcjonizmem w życiu rodzinnym formułuje nierealistyczne oczekiwania wobec samego siebie i zmusza się do ich realizacji. Nie przyjmuje do wiadomości, że jego starania są z góry skazane
na porażkę. Problem polega na tym, że zazwyczaj są one
jedynym źródłem poczucia własnej wartości, dlatego perfekcjonista przywiązuje do nich nadmierną wagę i surowo karze się za odstępstwa od zaplanowanego działania.

Kiedy codzienny plan obejmuje zbyt wiele zadań (uprasować
stertę ubrań, odebrać z poczty list polecony, spakować męża na
służbowy wyjazd, ugotować obiad, poćwiczyć wymowę głoski
„r” z przedszkolakiem i pomóc w pracy domowej starszemu
dziecku), niepowodzenia są tak pewne, jak ruch wirowy naszej
planety i następstwo pór roku. Zawsze wystąpią nieprzewidziane zdarzenia, a doba okaże się za krótka.

Kobiety zagrożone

Kobiety są szczególnie podatne na zarażenie wirusem perfekcjonizmu. Wiele z nich żyje w nieprzemijającym przekonaniu,
że każdego dnia muszą zrobić naprawdę dużo dla innych,
żeby zasłużyć na ich uznanie, uzasadnić swoją niezbędność
w domu, udowodnić przydatność i (po wszystkich tych skomplikowanych zabiegach) uzyskać iluzoryczny spokój wewnętrzny.
Ich plan dnia obejmuje wystąpienie we wszystkich życiowych
rolach: matki, żony, opiekunki, dekoratorki wnętrz, pani domu
dbającej o dobre samopoczucie wszystkich gości, pielęgniarki
nadzorującej zdrowie domowników i jeszcze kilku innych,
a każdą z nich chcą wypełniać jednakowo dobrze. W ich psychice wirus perfekcjonizmu stale wywołuje poczucie winy.
Sprawia że każdy, najmniejszy nawet błąd uznają za porażkę
niezasługującą na wybaczenie i szukają winy wyłącznie w sobie,
ignorując rolę przypadku, niesprzyjających okoliczności czy
tzw. sił wyższych. Wtedy nawet obiektywnie małe potknięcie
potrafi wyprowadzić je z równowagi i podważyć szacunek do
samej siebie. Wiele kobiet nie pozwala sobie na błędy i każdy
z nich boleśnie przeżywa, a przekonanie o własnej wartości
buduje wyłącznie na podstawie osiągnięć.
Warto pamiętać, że perfekcjonizm ma jeszcze jedno oblicze – jest stałym poszukiwaniem akceptacji ze strony innych
ludzi. Taka osoba staje się „zewnątrzsterowna”, czyli ocenia
samą siebie tylko na postawie tego, jak ją lub jej przydatność
oceniają inni. To bardzo niebezpieczna postawa, sprawiająca,
że perfekcjonista sam pozbawia siebie satysfakcji, o którą tak
zabiega. Ulega złudnemu przekonaniu, że jest ważny, cenny
i potrzebny tylko wtedy, jeśli tak właśnie postrzegają go inni.
A przecież poczucie własnej wartości powinniśmy czerpać
z głębi siebie, a nie szukać go w odbiciu lustra, jakim stali
się dla nas inni ludzie. Oni nie mogą decydować o tym,
co sami o sobie myślimy. Jesteśmy ważni nawet wtedy, kiedy
coś nam się nie uda, kiedy obiad nie będzie podany na czas,
albo w ogóle go nie będzie, kiedy nie przeczytamy książki
wychwalanej przez znajomych i kiedy na wieczornym spotkaniu z rodziną nie wystąpimy w roli duszy towarzystwa.
Opinia innych nie jest tak cenna, aby poświęcić dla niej swoje
zdrowie i samopoczucie.

Umieć zrezygnować

Leczenie zakażenia wywołanego wirusem perfekcjonizmu
zawiera wyraźny nakaz: spróbuj zmodyfikować stawiane sobie
cele tak, żeby nie były ponad twoje siły ani nie kolidowały
z twoimi potrzebami. Jeśli nie odczuwasz satysfakcji ze swoich
działań, bo zbyt wiele ich podejmujesz i zbyt mocno chcesz,
by były wykonane w sposób nieskazitelny, przestań tak wiele
od siebie wymagać, bo jesteś tylko niedoskonałym człowiekiem.
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Obowiązki? Tak, ale nie wszystkie. Niektóre powinieneś
scedować na pozostałych członków rodziny, czyli zadecydować, aby wykonali pewne czynności, a potem pozwolić im,
by zrobili to w sposób im właściwy, niekoniecznie na Twój
wzór i podobieństwo. Cele? Owszem, ale raczej krótkoterminowe i możliwe do osiągnięcia.
Nowy model działania musi obejmować budowanie w sobie przekonania, że kiedy zacznę działać w odmienny niż
dotychczas sposób (wolniej, uważniej, skromniej, czyli ze
świadomością własnych ograniczeń), to nie stanę się automatycznie kimś gorszym, bo mniej wydajnym. Moja wartość
nie jest sumą osiągnięć, zdobytych tytułów i uczelni ukończonych przez moje dzieci. Kiedy tak myśleliśmy, byliśmy
w efekcie zmęczeni i sfrustrowani, pełni tłumionego żalu
do siebie i do innych, a wirus perfekcjonizmu zafundował
nam bezustanny stres i wewnętrzną opinię nieudacznika.
Karaliśmy samych siebie za domniemane lub rzeczywiste
błędy i skrycie uważaliśmy, że na nikogo nie można liczyć.
Nie ma czego żałować.
Specjaliści radzą – skoro perfekcjonizm opiera się na irracjonalnym żądaniu doskonałości, należy przestać jej od siebie
wymagać. Porzuć spaczony pogląd na samego siebie i na to,
czym jest sukces, odrzuć nadmierną koncentrację na opinii
otoczenia. Pamiętaj – jeżeli robisz coś z nadmiernym wysiłkiem, płacisz za to frustracją, pesymizmem, depresją i niską
samooceną. Perfekcjonizm jest destrukcyjny, więc jeśli zainfekował – pora podjąć z nim walkę.

Wystarczająco dobrzy

Jaki model działania powinni przyjąć rodzice, świadomi
spoczywającej na nich wielkiej odpowiedzialności i pełni
dobrych chęci, aby jak najlepiej wypełnić swoją rolę? Wydaje
się, że – jak w wielu innych dziedzinach życia – optymalnym
rozwiązaniem będzie zastosowanie zasady złotego środka.
Zasada ta zaleca umiar i wyklucza wszelkie skrajności, a taką
właśnie skrajnością jest irracjonalne dążenie do perfekcji.
Ci, którzy stają się rodzicami, a potem przez szereg lat
w tej funkcji występują, nie powinni wymagać doskonałości ani od siebie, ani od własnych dzieci. Jeśli zaczną to
robić, to zafundują całej rodzinie stres i groźną w skutkach frustrację. Dlatego znacznie lepszym posunięciem
będzie podjęcie świadomej decyzji, że wszyscy mamy być
tylko wystarczająco, a nie perfekcyjnie dobrzy. Właśnie
to zalecał Donald Winnicott – brytyjski psychoanalityk,
a z wykształcenia pediatra, który wiele lat poświęcił badaniom klinicznym i psychoterapii małych dzieci oraz ich
matek. Wiedza i doświadczenie doprowadziły go do wniosku,
że lepszą mamą od „matki idealnej” jest „matka wystarczająco dobra” – świadoma swoich ograniczeń, doznająca jako
rodzic mieszanych uczuć i pozwalająca sobie na popełnianie
błędów, a przy tym wszystkim wrażliwa na potrzeby dziecka.
Tak samo „tylko” wystarczająco dobrzy powinni być ojcowie.
To naprawdę rozsądna rada i recepta na ułatwienie życia
zarówno sobie, jak i innym. Naprawdę nie warto starać się
za bardzo kosztem zmęczenia i czerpania radości z życia.
Czasem „mniej” znaczy „więcej”.

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

SLOW20121256
Wystarczy wpisać ten kod w koszyku podczas realizacji zakupów,
a rabat zostanie naliczony automatycznie. Kod ważny do końca roku 2012.

RACZKUJĄCY

TEATR

Nigdy nie gasną tu światła, publiczność nie bije braw, aktorzy nie wypowiadają ani jednego
słowa. A jednak to teatr. Wyjątkowy, podobnie jak jego widownia. „Prawdopodobna
odpowiedź – między tysiącem możliwych odpowiedzi – na pełne troski i niepokoju pytanie:
„Co teatr oznacza dla dzieci?” może brzmieć: Oznacza zanurkowanie w rzece emocji.”
(Roberto Frabetti, Oczy i cisza).
Tekst: Agnieszka Czapla, zdjęcie: materiały archiwalne Teatr Małego Widza
Wszystko zaczęło się od pewnej spragnionej przygód kropli
wody, która – chcąc poznać świat – uciekła z kranu. Pomogła
jej w tym grupa artystyczna La Baracca-Testoni Ragazzi
z Bolonii. Perypetie kropli w 15-minutowym spektaklu Woda
śledzili najmniejsi widzowie (do 3 lat). Projekt Żłobek i teatr
zainicjowany w 1987 r. przez Roberta Frabettiego, dyrektora grupy La Baracca, był pod tym względem pionierski.
Przyświecała mu prosta idea – stworzenie teatru, który byłby
przestrzenią kontaktów dorosłych z kilkumiesięcznymi nawet
dziećmi. Narracja sprowadzona do minimum słów, efekty
dźwiękowe, delikatne obrazy, elementy codzienności, kameralna atmosfera – wszystko to będzie potem powtarzane przez
wiele teatrów w Europie, które, wzorując się na prekursorach,
stworzą własną ofertę dla maluchów. Twórcze poszukiwania
takich scen jak La Baracca, Giallo Mare z Turynu czy Tam
z Padwy, dekadę później zainicjowały nowy europejski ruch
w dziedzinie teatru dla najmłodszych, który od sześciu lat
rozwija się również w Polsce.
W naszym kraju pierwsze spektakle dla malutkich widzów
pokazało Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. To właśnie tutaj
zrodziło się określenie: teatr dla „najnajmłodszych”, czyli dzieci
do 3. roku życia. Zbigniew Rudziński, pierwszy polski promotor i entuzjasta tego rodzaju twórczości, zaprosił do stolicy
Wielkopolski najważniejsze światowe teatry, do których – poza
La Baracca – zalicza się m.in. austriacki Toihaus. To tutaj
powstał pierwszy w Polsce teatr tworzący wyłącznie dla „najnajmłodszych” – ATOFRI. Jego założycielkami są Beata Bąblińska
oraz Monika Kabacińska, które początkowo współpracowały
z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu przy spektaklach dla
dzieci do 3. roku życia. Po pewnym czasie postanowiły utworzyć
teatr specjalizujący się w sztukach wystawianych wyłącznie dla
„pampersowej publiczności”. Tak powstało ATOFRI. Pomysł
przyjął się także w innych miastach.
Obecnie spektakle „najnajowe” mają w swoich repertuarach zarówno sceny nieinstytucjonalne (poza ATOFRI,
także Studio Teatralne BLUM z Poznania czy białostocki Teatr Poddańczy), sceny lalkowe (np. warszawskie Baj
i Lalka, szczecińska Pleciuga, Białostocki Teatr Lalek,
łódzki Pinokio, Olsztyński Teatr Lalek), a nawet Teatr Polski
w Bydgoszczy. W Warszawie specjalnie z myślą o spektaklach
dla tych „najnajmłodszych” powstał Teatr Małego Widza.

To jedyny stacjonarny teatr w Polsce, który wystawia dla
maluchów ponad 30 spektakli miesięcznie. Przedstawienia
można oglądać także na festiwalach (m.in. Małe Warszawskie
Spotkania Teatralne czy Sztuka Szuka Malucha w Poznaniu).
Co tu kryć – przedstawienia dla „najnajmłodszych” spełniły
oczekiwania rodziców.

Uwolnić widza

Taki teatr, teatr dla maluśkich, wykrawa z otchłani świata
najciekawsze i najbardziej tajemnicze kawałki: iluzję i piękno.
(Zbigniew Rudziński, Teatr dla dzieci – getto czy enklawa?)
Teatr dla „najnajmłodszych”, różni się od tego dla dorosłych
przede wszystkim niekonwencjonalną publicznością. – Dzieci
nie biją braw, nie reagują kiedy należy, ale potrafią zaskoczyć swoim milczeniem, przesyłanymi całusami, nagłymi
wybuchami śmiechu, mocnym przytuleniem po spektaklu
– mówi Izabela Lamik, wiolonczelistka występująca w Teatrze
Małego Widza w Warszawie. – Maluchy są najwdzięczniejszą
widownią, bo najbardziej szczerą i otwartą, dają nam mnóstwo
energii – dodaje Lamik.
Ta wyjątkowa publiczność decyduje o specyfice reguł, które
rządzą tym „dziwnym” teatrem. Tu nigdy nie gasną światła,
nie ma wyraźnego podziału na scenę i widownię, ciężkie
fotele zastąpione są kolorowymi poduchami i matami.
Widzowie mogą gaworzyć, wiercić się i zanosić śmiechem.
Po spektaklu są zapraszani do wspólnej zabawy. Nikt ich
nie hamuje i nie ucisza. Stają się współtwórcami sztuki.
– Często nawet żywo komentują spektakl – westchnięciami,
okrzykami, bądź słowami, jeśli już potrafią mówić – zauważa Agnieszka Czekierda, założycielka, reżyserka i zarazem
aktorka TMW. Czasem dorośli na początku spektaklu
wydają się być zdziwieni, że nikt tu nie opowiada bajki,
nie recytuje wierszyków, ale w trakcie sztuki dzieci rozbrajają
ich swoimi reakcjami. – Na jednym z przedstawień, kiedy
zabarwiałam wodę w naczyniach na różne kolory, pewna
dziewczynka na każdy z nich reagowała radosnym okrzykiem:
„Zielony! ”. Był to prawdopodobnie pierwszy kolor, którego
nazwę zapamiętała. Cała widownia była rozbawiona. Znikło
gdzieś to napięcie, które towarzyszyło starszym – wspomina
Czekierda. O napięciu i pośpiechu w takim teatrze nie
może być mowy. Dziecko powinno czuć się tu bezpiecznie.
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Maluchy odbierają sztukę instynktownie, nie mają wyrobionego zmysłu krytycznego, nie analizują, ale chłoną obrazy
i dźwięki. Dlatego nie może być głośnej muzyki, potworów
i wyskakującej znienacka, chichoczącej Baby Jagi. Akcja toczy
się leniwie, a sama fabuła jest bardziej pretekstem do zabawy,
niż wielowątkową historią.
Wszystko musi być dostosowane do percepcji „odbiorców-pampersów”, dlatego trafienie do takiego widza to poważne
wyzwanie – zarówno dla twórców, jak i dla rodziców, którzy
powinni towarzyszyć dziecku w tym inicjacyjnym spotkaniu
ze światem sztuki.

Ten pierwszy raz

Dziecięce wpatrzone oczy i cisza, która temu towarzyszy,
otwierają czasami drzwi do ukrytych światów. (Roberto
Frabetti, Oczy i cisza).
Sztuka teatralna intensywnie oddziałuje na sferę psychiczną
i emocjonalną malucha, dlatego pierwsze spotkanie z teatrem
nie powinno być przypadkowe. Od tego, jak ono wypadnie,
może zależeć późniejsze nastawienie dziecka do teatru. Kiedy
najlepiej zabrać je tam po raz pierwszy? Im wcześniej, tym lepiej. Dzieci rozwijają się najbardziej właśnie do trzeciego roku
życia i naprawdę istotna jest w tym czasie integracja sensoryczna. Na zarzuty sceptyków, którzy nie wierzą, że dwulatek
może być odbiorcą sztuki, odpowiada psycholog Agnieszka
Pączkowska. – Dzieci w tym wieku są w stanie przeżywać
sztukę nawet pełniej niż starsze, ponieważ nie ma dla nich
tak wyraźnego rozgraniczenia między tym co realne, a tym,
co nierealne. Maluchy wchodzą w świat teatru całkowicie
– mówi Pączkowska.
Niekiedy przedstawienia stają się nie tylko pierwszym spotkaniem ze sceną, ale także pierwszym, wspólnym doświadczaniem świata z innymi dziećmi (Matejczuk), zarówno podczas
spektaklu, jak i podczas zabawy po nim. Wiele maluchów
jeszcze po powrocie do domu odgrywa fragmenty przedstawienia. – Piórka, kolorowa woda, kredki, wszystko dla małych
widzów – wspomina Kasia, mama trzyletniej Neli po wizycie
na Rozplataniu tęczy w TMW. – Zabawa po spektaklu nie
miała końca, córeczka mówiła: – Mamusiu, teraz piórka podleję
kredkami i urosną z nich duże kwiatki – wspomina Kasia.
– Trudno wyobrazić sobie lepszą formę sztuki dla tak małych
dzieci niż teatr – mówi Agnieszka Pączkowska. – Jest obraz,
dźwięk, ruch, doświadczenie, są emocje. Koncert czy wystawa nie dociera do dziecka tak licznymi kanałami – dodaje
psycholog.
Jak podkreśla Pączkowska, badania wskazują, że w naszych
mózgach zapisują się wszystkie doświadczenia od dnia
narodzin, a nawet i te wcześniejsze. – Kiedy matka mówi
koleżance przy maluchu, jakim tatuś jest idiotą, dziecku
to nie umknie. Ono rejestruje. Na szczęście dotyczy to też
dobrych doświadczeń, takich jak teatr – mówi Pączkowska.
– Każde pozytywne doświadczenie człowieka we wczesnym
dzieciństwie jest bezcenne – dodaje.
Wśród wymienianych korzyści, jakie niesie ze sobą wczesne obcowanie ze sztuką, często pojawia się opinia, że gdy dzieci dorosną, same będą chodziły do teatru i interesowały się sztuką.
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Wniosek dosyć oczywisty, ale czy prawdziwy? – W domach,
w których czyta się książki, dzieci częściej po nie sięgają.
W domach, gdzie pali się papierosy, dzieci częściej są palaczami – odpowiada na to Pączkowska. – Jeśli chcemy coś
zaszczepić synowi czy córce, powinniśmy zacząć to robić jak
najwcześniej i jak najwcześniej to coś uczynić doświadczeniem
przyjemnym. A teatr w tym wydaniu jest nie tylko przyjemny.
On jest również estetycznie wysmakowany, mamy więc szansę kształtować gust naszych pociech nie na jarmarcznych
przedstawieniach, ale poprzez obcowanie ze sztuką przez
duże S – dodaje Pączkowska.
Przyjście dziecka do teatru nie powinno być jednak traktowane czysto instrumentalnie. Korzyści edukacyjne powinny być raczej tłem dla doświadczenia magicznego świata.
Liczy się przeżycie, a nie „zainwestowanie” w rozwój dziecka. Nie bierzcie dzieci na spektakl, jeśli robicie to, „bo tak
wypada”, „bo inni byli”. Sztuka nie może być kolejnym torem wyścigu rodziców-coachów swoich dzieci. Pamiętajmy,
że maluchom teatr potrzebny jest przede wszystkim do zabawy,
w której ważniejszy jest sam proces niż cel.

Wiaderko na głowę!

W jaki więc sposób wprowadzić dziecko w ten magiczny
świat? O co zadbać? Na co zwrócić szczególną uwagę?
Na te pytania muszą odpowiadać sobie nie tylko twórcy teatru
dla najmłodszych, ale także rodzice, którzy są mediatorami
między światem sztuki i światem dziecka. Jak pisze Joanna
Matejczyk, w pierwszym okresie życia człowieka to właśnie
rodzic w największym stopniu odpowiada za rodzaj emocji
i jakość bodźców, z którymi obcuje potomek. Rodzic jest również pierwszą osobą wprowadzającą dziecko w świat kultury,
modelującą jego postawy wobec sztuki, dlatego powinien być
przygotowany do wspierania malucha w jego pierwszych
krokach, także w świecie teatru.
Rola rodzica rozpoczyna się już przed spektaklem, kiedy
mówiąc o tym, co się niedługo wydarzy, tworzy pewien
fundament wiedzy i emocji dotyczących rzeczywistości
teatralnej. Ważne jest, aby opowieść pokazywała dziecku,
że dla rodzica jest to coś znajomego, bezpiecznego i zrozumiałego. W trakcie spektaklu powinno się dać maluchowi
aktywne wsparcie, obserwować go, ale nie ograniczać,
a w momencie silnych przeżyć reagować – trzymać za
rękę, przytulać, wyjaśniać lub po prostu wyprowadzić
ze spektaklu.
Wizyta w teatrze to jednak nie tylko obowiązki dla rodzica, ale przede wszystkim ciekawa forma przebywania
z dzieckiem w zupełnie nowej sytuacji. – Płakałem ze szczęścia. Przedstawienie pozwoliło mi przeżyć z rodziną sen,
a nawet zanurzyć się całkowicie w świecie dziecka, którym
kiedyś byłem, a w którym teraz żyję poprzez moją córkę...
– tak o swoich wrażeniach po spektaklu Rozplatanie tęczy
w TMW wspominał Christoph, tata 17-miesięcznej Sophie.
Jak pisze Matejczyk, na początku kontaktu dziecka z teatrem aktywność rodzica jest decydująca. Z czasem jednak dziecko staje się bardziej niezależne i wymaga coraz
mniejszego wsparcia.

Praktyka pokazuje, że rodzice czasem nie zadają sobie trudu, aby odpowiednio wprowadzić dziecko w przestrzeń teatru.
– W trakcie spektaklu rozmawiają ze sobą rozpraszając dzieci,
wpychają w nie ciastka i lizaki – zwraca uwagę Agnieszka
Czekierda. – Najbardziej przykre jest to, że niektórzy nie potrafią przełamać swoich oporów i nie chcą bawić się z maluchami po przedstawieniu – mówi Czekierda. – Kiedy dzieci przychodzą do mnie na scenę, żeby wszystkiego dotknąć,
pociągnąć mnie za kokardę, rodzice tworzą na widowni
trzyrzędowy mur paparazzich – dodaje Izabela Lamik.
– Kiedyś dziewczynka trzy razy szła po mamę, a ona jak kamień, ani rusz – wspomina Lamik. – Ta przestrzeń jest fascynująca, ale też obca dla dziecka, dlatego potrzebuje dorosłego
– podkreśla Agnieszka Czekierda. – Na szczęście są też tacy
rodzice, którzy wykorzystują tę okazję do pobycia razem w nowych okolicznościach, nie wstydzą się wejść z maluchem w piach,
założą wiaderko na głowę i poturlają się z nim po dywanie.

Nie infantylnie, ale szczerze

Sądzę, że to bardzo ważne: teatr powinien najpierw rozpoznać swoją publiczność, by nie trafiać w pustkę. (Katarzyna
Grajewska, Dzieci i młodzież stanowią około 75% widowni
teatrów – z Raportu o stanie teatru dla dzieci).
Konstrukcja przedstawień, zwłaszcza tych dla „najnajmłodszych”,
powinna być przemyślana zarówno w odniesieniu do tematyki,
jak i form ekspresji. Musi uwzględniać potrzeby dziecka i jego
aktualny rozwój (Matejczuk). Po pierwsze, spektakl ma oddziaływać na maleńkich widzów polisensorycznie, czyli za pomocą
kolorów, świateł, dźwięków, ruchu. Bardzo ważna jest bliskość
tematyki sztuki z doświadczeniami malucha, jego codziennością.
Małym widzom zrozumienie przedstawienia ułatwia też pewna
powtarzalność i przewidywalność zachowań aktorów, które gwarantują mu poczucie bezpieczeństwa. Zrozumienie idei teatru dla
najmłodszych wymaga niestandardowego podejścia i nieustannego korygowania zapędów do rozumienia sztuki w „dorosły”
sposób. Jak mówi Agnieszka Czekierda: – Nie w tym rzecz,
aby tworzyć skomplikowane dekoracje i portrety psychologiczne.
Tu sensem jest nawiązanie komunikacji. Chcemy mówić do dzieci
ich językiem, nie infantylnie i w udawany sposób, ale szczerze.
Podstawą twórczości dla „najnajmłodszych” bywa teatralizowanie formy zabawy. Spektakle TMW, Studia Teatralnego Blum
czy Teatru ATOFRI z Poznania budowane są często w oparciu o zachowania dzieci podczas odkrywania przez nie świata.
I chociaż wiele z tych zachowań jest wspólnych dla wszystkich
maluchów, każde z nich robi to na swój sposób. Widać to także
podczas spektakli. U jednego dwulatka różowa piłka znikająca
za kurtyną może wywołać pełne grozy zdanie: Piłka, nie ma,
smutno!, a u innego znudzone ziewnięcie. Rodzic musi wybierać
przedstawienia przeznaczone dla grupy wiekowej, do której
zalicza się jego dziecko, nie należy jednak być rozczarowanym,
gdy dany spektakl po prostu do malucha nie trafi. Dzieci jak
dorośli, mają swoje upodobania i humory.
To, jakie będzie wejście dziecka w świat teatru, zależy w dużej
mierze także od aktorów. Kreowanie teatru dla trzylatków to
dla nich poszukiwanie dźwięku, gestu, podstawowego znaku – po to, aby przekaz stał się bardziej komunikatywny.

– Aktor musi w pewnym sensie znowu stać się dzieckiem, zrzucić
z siebie swoją dorosłą, poważną maskę – wyjaśnia Agnieszka
Czekierda. O aktorstwie dla „najnajmłodszych” trafnie mówi
też Roberto Frabetti: Ta publiczność oddycha własnym rytmem,
boi się lub nie, płacze z powodu zbyt głośnego dźwięku albo
wsiada na rowerek, gdy zaczyna się nudzić. A ty, jako aktor,
musisz na nią czekać, być cierpliwym, ale nie zbyt agresywnym,
wyważyć każdy gest i słowo, a dopiero potem dać się ponieść.

Walka z „Czarownicą Próchnicą”

Kropla z Bolonii dotarła do nas pięć lat temu. Dzisiaj już coraz
więcej rodziców wie o teatrze dla tych „najnajmłodszych”. Dużą
rolę odgrywa rozwój świadomego rodzicielstwa. W internecie
co chwilę pojawiają się nowe serwisy i blogi poświęcone najmłodszym, rozwija się oferta kulturalna dla maluchów. Możemy
mówić o pozytywnej modzie na kreatywne wykorzystywanie
czasu z dziećmi. Współcześni, świadomi rodzice chcą, by ich
maluchy rozwijały się jak najbardziej twórczo.
Kolejnym zadaniem, jaki stoi przed teatrem dla „najnajmłodszych”,
jest odklejenie od siebie łatki teatrzyku z klaunem, pacynką i kiczowatą „Czarownicą Próchnicą”. A takie właśnie przedstawienia
królują w żłobkach i przedszkolach. Niska jakościowo, niedopasowana do wieku odbiorców oferta jest po prostu tańsza i przez
to bardzo popularna w tych instytucjach. Spektakle „najnajowe”,
droższe od tych tandetnych, bywają odrzucane już na wstępie.
– Opiekunowie, rodzice muszą odejść od myślenia, że dla dziecka
wszystko powinno być za darmo. Myśląc w ten sposób sankcjonujemy rynek chałturnictwa – mówi Agnieszka Czekierda.
Łatka tandetnego teatrzyku prowadzi do tego, że także ten
nowy teatr dla „najnajmłodszych” jest postrzegany w Polsce,
nawet przez samo środowisko teatralne, jako niechciana wyspa (Rudziński). Za ważny, rewolucyjny i twórczy uważany jest powszechnie tylko teatr dla starszych. Niedojrzałości
i małemu rozumkowi przeciwstawia się powagę i dorosłość.
Duży znaczy lepszy. A przecież teatru w życiu dziecka jest
więcej niż w życiu dorosłych. – Jeszcze długa droga do tego,
żeby ludzie zaczęli rozgraniczać jarmarczne teatrzyki z rubasznym klownem od oferty takich teatrów jak Teatr Małego Widza
czy ATOFRI – mówi Agnieszka Czekierda. – Myślę, że i tak,
jak na pięć lat, udało się w Polsce zrobić sporo. Kiedy zakładałam TMW, moi znajomi-artyści pukali się czoło. Dzisiaj sami
przyprowadzają dzieci na nasze spektakle – mówi Czekierda.
Mogłoby się wydawać, że w czasach iPhone’ów, Play Station i filmów 3D, świat teatru jest dla dzieci mało atrakcyjną alternatywą
wirtualnej rzeczywistości. – Nic bardziej mylnego – uśmiecha się
Agnieszka Czekierda. – Przecież mądry teatr pokazuje dzieciom
najpiękniejszy możliwy świat, świat ich własnej wyobraźni!

Bibliografia:
• Świat w Teatrze tom 2; Praca zbiorowa pod redakcją Marty
Karasińskiej i Grzegorza Leszczyńskiego, Centrum Sztuki Dziecka
w Poznaniu, Poznań 2007;
• http://www.kidsculture.pl/: artykuł Teatr dla bobasów, Alicja
Morawska-Rubczak;
• http://www.smallsize.org: artykuł Oczy i cisza Roberto Frabettiego.
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P A R T N E R Z Y
Partnerzy to firmy i ludzie, bez których magazyn (SLOW) nie byłby tym, czym jest dziś.
Wkład wszystkich opisanych poniżej firm, ich profesjonalizm i zaangażowanie umożliwiły
nam efektywną i skuteczną pracę. Dziękujemy za wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość.
eMotion

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

Kancelaria Prawno-Patentowa KONDRAT

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

Teatr KWADRAT

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

FAAB

FAAB jest warszawskim biurem projektowym, założonym w 2002 roku przez Adama
Białobrzeskiego i Adama Figurskiego. Biuro zdobyło kilkanaście nagród i wyróżnień
w konkursach architektonicznych na terenie całego kraju. Do najważniejszych projektów
FAAB należy Centrum Krwiodawstwa w Raciborzu, biurowiec PGE w Bełchatowie
i siedziba FNP w Warszawie.
www.faab.waw.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

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

Re-Forma

Re-formujemy meble oraz odzież, które na pierwszy rzut oka są już bezwartościowe
i straciły swój blask, ale charakteryzują się ciekawym wzornictwem. Kreujemy nowe,
realizując swoje śmiałe i oryginalne pomysły. Tworzymy z myślą o naszych klientach,
słuchając ich cennych rad i wskazówek. Magazynowi (SLOW) pomagamy aranżować
i organizować sesje zdjęciowe.
www.re-forma.waw.pl

