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Szkoda czasu na pośpiech

Magazyn ludzi świadomych

Krwiopijcy
Nocny maraton
Poprawka z wolnego
Kreatywne zawody
Uwiedzeni

PRZEPROWADZKA.
GENERUJE STRATY

I OCZYSZCZA.

MOJA BABCIA MAWIAŁA,
ŻE SIEDEM PRZEPROWADZEK,
TO JAK JEDEN POŻAR.
(SLOW) SIĘ PRZEPROWADZA.
TO STAŁO SIĘ FAKTEM.

Choć przenosząc z miejsca na miejsce mniej lub bardzie potrzebne rzeczy
nie znalazłem nic magicznego, to myśli jakie towarzyszyły mi, gdy otwierałem kolejną szafę, pudło czy segregator, z pewnością standardowe nie były.
Odkryłem rzeczy, o których istnieniu już dawno zapomniałem, a których
istnienie prawdopodobnie nie miało i nie ma większego wpływu na cokolwiek.
Dopadła mnie refleksja, która podobnie jak owe rzeczy, wyjątkowa nie jest.
Po co nam to wszystko?
To chyba jest jedno z bardziej slow pytań, jakie można zadać w czasach,
gdy przedmioty zdominowały nasze życie.
Podobno wstępniak powinien zapowiadać to, o czym przeczytać można
na łamach magazynu. Ten nie zapowiada ani jednej jego strony. Jest jednak
zapowiedzią wielu wątków, jakie w kolejnych numerach (SLOW) będziemy
poruszać.

Rzeczy nie są złe. Są tylko czasami niepotrzebne.

Zapraszam do lektury (SLOW) No.6.

Uwierzcie:

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

SKANDYNAWOWIE ZAWSZE
POSIADALI TYLKO PRZEDMIOTY
NIEZBĘDNE. ICH DOMY SĄ
LUKSUSOWE, A WNĘTRZA
FUNKCJONALNE. PONAD ILOŚĆ
ZAWSZE STAWIAJĄ JAKOŚĆ.
Mieszkańcy europejskiej Północy w większości uważają się za szczęśliwych ludzi
– tak wynika z badań. Czy oznacza to, że właśnie nowoczesność dała im poczucie
szczęścia? Czy jego składniki to wieża Bang&Olufsena w salonie, komplet Electroluxa
w kuchni i kolejne Volvo w garażu drugiego domu na wsi? Wbrew pozorom – raczej nie.
To stereotyp, nasza projekcja życiowego sukcesu Skandynawów.
Tekst: Jan Kucza-Kuczyński
Kluczem do zrozumienia, dlaczego mieszkańcy
Północy czują się szczęśliwi, jest sposób, w jaki
tworzą i mieszkają. Pokazuje on wartości, jakim
hołdują oraz mentalność, która je ukształtowała.
Jest on oparty na kilku elementach. Pierwszy
i być może najważniejszy stanowi ich stosunek
do nowoczesności, która w XIX w. oznaczała zwrot
od prowincjonalnej izolacji do międzynarodowej
konkurencji, już wówczas wymagającej atrakcyjnych
produktów. Jako wspólnota cechująca się innowacyjnością wytwórczą i zmysłem estetycznym podjęli
oni wyzwanie, otwierając się na nową technikę
produkcji masowej. To wtedy właśnie powstały
(lub rozwinęły się utworzone wcześniej) tak znane
firmy i marki, jak: Ericsson (1876), Gustavsberg
(1825), Fiskars (1649) czy Husqvarna (1689).
Skandynawowie zauważyli jednak, że poprzez
powtarzalność produktu przemysł zubaża rzeczy
codziennego użytku, pozbawiając je rysu indywidualności, jaki miała dawna produkcja rzemieślnicza.
Było to dla nich tym bardziej niepokojące, że północ
Europy nigdy nie była cywilizacją przedmiotów
zbytku. Skandynawowie posiadali właściwie tylko
to, co było im niezbędne do życia, dlatego każdy
przedmiot miał znaczenie. Mówiąc krótko: posiadali
mało, ale to, co mieli, musiało mieć jakość.

Łączenie wody z ogniem

Z tych powodów, kiedy w XIX w. zaczął się nieuchronny
upadek tradycyjnego rzemiosła cechowego, mieszkańcy Północy zaczęli powoływać do życia liczne instytucje.

BIURO ARCHITEKTONICZNE: ARKITEKTSTUDIO WIDJEDAL RACKI BERGERHOFF AB, ZDJĘCIA: ÅKE E:SON LINDMAN.

Z jednej strony miały one chronić przed napływem
zagranicznych i gorszych jakościowo towarów, z drugiej zaś promować własne. W kwestii wytwarzania
Skandynawowie uznali, że najlepsze będzie połączenie
produkcji przemysłowej z techniką ręczną i tradycyjnym,
lokalnym wzornictwem ludowym i rzemieślniczym.
Był to swoisty fenomen, niezgodny z „dziejową koniecznością”. Nowoczesność obiecywała bowiem rozwój, ale pod warunkiem szybkiego uprzemysłowienia.
Łączenie starej i nowej techniki spowalniało ten proces,
odsuwając zyski w czasie. W praktyce przypominało
to łączenie wody z ogniem. Mieszkańcy Północy są
jednak cierpliwi i uparci. Z czasem okazało się, że mieli
rację. Było to korzystne, gdyż dawało pracę większej
liczbie ludzi, niż w przypadku produkcji wyłącznie
maszynowej i lepiej odpowiadało na potrzeby społeczeństwa, przywiązanego do tradycyjnych wzorów
przedmiotów codziennego użytku. Cały proces, mający
w sobie aspekty ekonomiczne, społeczne i kulturowe,
zajął Skandynawom kilkadziesiąt lat. Z uwagi na skalę
trudności wymagał wsparcia ze strony różnych podmiotów. Otrzymał je zarówno od wolnych stowarzyszeń,
jak i instytucji, w tym państwowych, np. Szwedzkiej
Rady Wzornictwa. Jej zadaniem było m.in. łączenie
uzdolnionych projektantów z firmami produkcyjnymi
i dokonywanie w ten sposób wzorniczych i technicznych
innowacji. Dzięki temu swoje metody działania zmienił
nie tylko produkujący ceramikę sanitarną i stołową
Gustavsberg, ale i znane dziś firmy ze Smålandii – Kosta
Boda i Orrefors, które zamieniły produkowane dotąd
szkło użytkowe w „szklaną biżuterię”.
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Poza tą organizacyjną innowacją Skandynawowie
przeszli również przez inny proces. Skrystalizował
on specyficzny design i architekturę, które odniosły
później liczne sukcesy. Polegał na następującym
schemacie: mieszkańcy Północy przefiltrowali
estetykę modernizmu przez swoją wrażliwość,
tworząc zupełnie nową jakość. Nie było to łatwe,
gdyż modernizm miał charakter rewolucyjny. Twórcy musieli jasno określić czy są „za”,
czy „przeciw”, ponadto postulaty ideowe tego
nurtu generowały radykalną stylistykę. Tymczasem
do początków XX w. we wzornictwie skandynawskim dominowały wzorce tradycyjne (tj. ludowe),
a w architekturze przeważał klasycyzm nordycki
– oszczędny i surowy w charakterze. Można powiedzieć, że Skandynawowie nie dali się sterroryzować
„duchowi czasu”. Wypracowywali swoją estetykę,
z której dziś słyną. Jest to umiejętne połączenie
współczesności z tradycją, dające użytkownikowi
poczucie obcowania z czymś bliskim, domowym,
a czego często nie daje światowy design, będący
w nieustannym wyścigu za awangardowymi trendami. Tak prezentują się produkty, np. szwedzkiej
ceramiki Rörstrand i Höganäs, fińskiej Arabii, duńskich Royal Copenhagen, Bing & Grøndahl oraz
Georg Jensen – producenta metalowych sztućców
i naczyń (dziś także biżuterii i zegarków). Nie można
jednak pominąć odważnego wzornictwa, pomimo
nowoczesnej stylistyki mającego ów „ludzki dotyk”.
Przykładami niech będą fińskie Arteku i IIttala,
duński BoConcept oraz wiele innych.

Odpowiedzialna funkcjonalność

Image nowoczesności najłatwiej zyskały firmy,
tworzące urządzenia mechaniczne lub maszyny:
Volvo, Saab, Electrolux oraz producenci oświetlenia: Louis Poulsen i Luxo. Cechował je dobry design, choć akurat nie o estetykę w nim chodziło…
Co zatem oznaczał on dla Skandynawów? Poza piękną formą, priorytetem była funkcjonalność i dostępność dla możliwie najszerszej grupy odbiorców.
Brzmi to jak truizm, ale – choć teoretycznie te hasła
były na sztandarach całego ruchu modernistycznego – to w praktyce bywało nieco inaczej. Europejski
funkcjonalizm, nawet jeśli podziwiany przez publiczność, bywał zbyt awangardowy, aby trafić pod
strzechy. Grzeszył nadmierną estetyzacją projektów
i doktrynerstwem. W rezultacie z krzesła Gerrita
Rietvelda nikt nie korzysta (choć siedzi się na nim
lepiej, niż wygląda to na pierwszy rzut oka), szezlong
Le Corbusiera pozostaje luksusowym gadżetem,
a jego willa w Poissy sypała się latami, bo nikt nie
chciał w niej mieszkać. Zamiast służyć użytkownikom,
meble i budynki trafiały do świata platońskich idei.
Skandynawscy projektanci nie są doktrynerami,
podchodzą do sprawy wnikliwie i pragmatycznie.

(8)

Traktują wszystkie tworzone przedmioty lub budynki w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić życie
temu, kto będzie z nich korzystał, analizując każdy
aspekt przygotowywanych rzeczy. Co ważne: nigdy
nie przedkładają formy nad treść. Przedmioty są
ładne, często wręcz piękne, ale forma jest idealnie sprzężona z ich użytecznością. Jeżeli forma
miałaby dominować, to koncentrują się raczej na
funkcji. Tak było w przypadku słynnej lampy L1
firmy Luxo. To ta klasyczna, znana większości lampa
kreślarska (jej wcielenie w IKEI ma nazwę Tertial),
której czyste aspekty funkcjonalne – pełna regulacja
wysięgu z możliwością obrotu i duży klosz dobrze
rozprowadzający światło – przesądziły o sukcesie.
Nie grzeszy urodą (mającą swój logiczny pierwowzór w konstrukcji dźwigu portowego), ale 25 mln
sprzedanych na świecie od 1937 roku egzemplarzy
mówi samo za siebie.
Takie myślenie wymaga dłuższego czasu w procesie
projektowym, o czym mało kto wie. W przypadku gotowych przedmiotów nie ma to znaczenia
– kupujemy je i nie musi nas obchodzić, ile czasu
trwało ich kreowanie. Jednak w architekturze, prawie zawsze „szytej na miarę”, to już robi różnicę.
W Skandynawii projekty budynków powstają dużo
wolniej niż u nas i z tego powodu są droższe. Klienci
jednak akceptują to wiedząc, że to czekanie i cena
przełoży się potem na jakość przestrzeni, w której
będą mieszkać. Tak było chociażby w przypadku
Muzeum Etnograficznego w Sztokholmie, stworzonego przez Gunnara Mattsona i Jana Gezeliusa.
Od fazy projektu do pozwolenia na budowę minęły
dwa lata, czyli 2-3 razy dłużej niż w Polsce. Efektem
był jednak budynek zręcznie łączący współczesność
z interpretacją tradycyjnej architektury Szwecji,
idealnie wpisując się w otaczający krajobraz.
Projektowanie w Skandynawii to odpowiedzialność społeczna – myślenie o ludziach starszych,
niepełnosprawnych, dzieciach oraz o środowisku
naturalnym, w czym zawsze wiedli prym, wyznaczając standardy. Każdy rodzic zna chyba serię zabezpieczeń z IKEI. Niewielkie, banalnie wyglądające
kawałki plastiku, zastosowane w odpowiednim kontekście chronią małego człowieka przed porażeniem
prądem, przytrzaśnięciem palców drzwiami czy
oparzeniem od gorącego garnka. To była praktyczna
odpowiedź projektantów na statystykę, wg której
do ok. 90% wypadków dzieci dochodzi w domu.
Szeroko rozumiane bezpieczeństwo – trygghet
– to jedno z kluczowych pojęć dla funkcjonowania i rozumienia szwedzkiego społeczeństwa.
We wzornictwie znane jest najbardziej z samochodów Volvo. Firma wdrożyła szereg patentów dla bezpieczeństwa pasażerów. Ostatnim
pomysłem są poduszki powietrzne w przednim
zderzaku, chroniące pieszego przy uderzeniu.

NOWOCZESNE POŁĄCZENIE SZKŁA I DREWNA NAWIĄZUJE DO SUROWEGO
KRAJOBRAZU ARCHIPELAGU. KAŻDY Z ELEMENTÓW DOMU WSPÓŁGRA Z OTOCZENIEM. DUŻE OKNA SKIEROWANE NA POŁUDNIE ORAZ ZACHÓD POZWALAJĄ
CIESZYĆ SIĘ SŁOŃCEM PRZEZ CAŁY DZIEŃ. CIEMNE PANELE ELEWACJI SWOJĄ BARWĄ NAWIĄZUJĄ DO OTACZAJĄCYCH DOM DRZEW, A DUŻE TAFLE SZKŁA TWORZĄ
LUSTRA, KTÓRE POPRZEZ ODBICIA JESZCZE BARDZIEJ WTAPIAJĄ DOM W OTOCZENIE. WNĘTRZE JEST JASNE I PRZESTRONNE, WYKONANE Z NATURALNYCH
SUROWCÓW – GŁÓWNIE DREWNA. PODŁOGI I SZAFY TO BIELONY DĄB, SUFITY POMALOWANO BIAŁĄ FARBĄ. WEWNĘTRZNE ŚCIANY DOMU TO PRZESZKLONE
PRZESUWNE PANELE DZIĘKI CZEMU PRZESTRZEŃ MOŻNA DOWOLNIE ARANŻOWAĆ, A ŚWIATŁO DOCIERA NIEMAL DO WSZYSTKICH ZAKĄTKÓW. BUDYNEK
USTAWIONY JEST NA PŁASKIEJ POWIERZCHNI MIĘDZY DWIEMA SKAŁAMI CO POZA WALORAMI ESTETYCZNYMI CHRONI TAKŻE DOM PRZED SILNYMI WIATRAMI.
BIURO ARCHITEKTONICZNE: THAM & VIDEGÅRD HANSSON ARKITEKTER, ZDJĘCIA: ÅKE E:SON LINDMAN.

To chyba najdobitniej pokazuje, jak daleko wychodzą oni poza etyczną odpowiedzialność projektanta, troszcząc się o bezpieczeństwo nawet
przypadkowych osób.

Zrób to sam

VILLA NILSSON TO CICHY BUDYNEK, KTÓRY WTAPIA SIĘ W OTOCZENIE.
TO NOWATORSKIE POŁĄCZENIE BETONU I DREWNA. KONSTRUKCJA SKŁADA SIĘ Z CIEKAWIE ŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW – ZEWNĘTRZNE WYKOŃCZENIE
BUDYNKU CZARNYMI, DREWNIANYMI LISTWAMI NIEZWYKLE KONTRASTUJE Z CHŁODNYM BETONEM. NA PARTERZE ZNAJDUJE SIĘ PRZESTRONNA
SYPIALNIA I ŁAZIENKA, ZAŚ NA PIĘTRZE JEST POKÓJ Z DUŻYM TARASEM, Z KTÓREGO MOŻNA PODZIWIAĆ ZACHÓD SŁOŃCA I MORZE.
BIURO ARCHITEKTONICZNE: FREDRIK ALMLÖF ARKITEKTER & FORM, PROJEKTANCI: MICHELLE NILSSON, FREDRIK ALMLÖF, ZDJĘCIA: ÅKE E:SON LINDMAN.
DOMEK LETNISKOWY POŁOŻONY POMIĘDZY DWOMA FIORDAMI NA SZWEDZKIM, PÓŁNOCNYM WYBRZEŻU OTOCZONY JEST PRZEZ PARK NARODOWY. BUDYNEK ZOSTAŁ
WZNIESIONY NA SPECJALNEJ KONSTRUKCJI, KTÓRA UTRZYMUJE GO NA SKAŁACH. ZAOKRĄGLONY DACH, PRZYPOMINA OTACZAJĄCE BUDYNEK GŁAZY. WNĘTRZE
WYKONANO CAŁKOWICIE Z JODŁY. CZĘŚĆ ZEWNĘTRZNEJ, DREWNIANEJ KONSTRUKCJI JEST LAKIEROWANA NA BIAŁO, ZGODNIE Z TRADYCJĄ, OBOWIĄZUJĄCĄ
NA WYBRZEŻU. BIURO ARCHITEKTONICZNE: FAHLANDER ARKITEKTER AB, PROJEKTANT: MATS FAHLANDER, ZDJĘCIA: ÅKE E:SON LINDMAN.

Powstanie IKEI jest z kolei klasycznym dowodem
na inny skandynawski imperatyw dobrego designu: dostępności dla każdego. Pomysł Ingmara
Kamprada pakowania mebli w płaskie paczki
– co już samo w sobie w 1955 roku było innowacją, gdyż taki mebel należy inaczej projektować
i produkować – miał umożliwić (niedrogie) dotarcie
mebla do każdego za pomocą poczty. Każdy kolejny
krok w rozwoju tej firmy był przykładem organizacyjnych innowacji, polegających na uważnym
obserwowaniu potrzeb klientów. Najważniejsza
była ta, która stworzyła IKEĘ: by mieć tańszy przedmiot, musimy go złożyć sami w domu. Pokazuje
to, że skandynawscy projektanci równie dobrze
myślą obrazowo, co procesowo. Pomysł montażu
mebla w domu jest bowiem niczym innym jak
włączeniem odbiorcy w proces produkcji, a ściślej w jego końcową fazę. Podobnie rzecz miała
się z Lego. Zamiast dać dziecku gotową zabawkę,
dostarcza się komponenty do jej „produkcji”. Ktoś
powie, że klasyczne drewniane klocki też to miały, ale różnica jest subtelna, choć istotna – Lego
operuje tzw. typoszeregami, co jest clou produkcji
przemysłowej, oddając tym samym istotę nowych
czasów. Ciągle nieduża liczba kilku różnych klocków pomnożona przez kilka kolorów daje dużo
więcej kombinacji, a dodane charakterystyczne
komponenty tworzą tym samym serie tematyczne,
indywidualizując produkt. Trzeba jednak zwrócić
uwagę, że dzisiaj niestety ta czysta idea została
zagubiona. Lego, wskutek spadku sprzedaży w latach 90., sięgnęło po skomplikowane technicznie
serie, składające się głównie z części charakterystycznych, a nie klocków bazowych.
Zasadniczą ideą skandynawskiego designu jest zatem odkrycie, iż zrównoważone połączenie estetyki,
ekonomii i aspektu społecznego jest na dłuższą metę
opłacalne. Co więcej – może być siłą napędową przemysłu opartego na wzornictwie. Na tle zalewającej
świat chińskiej tandety skandynawskie produkty
budzą zachwyt nad formą i tęsknotę za dawnymi
czasami, kiedy przedmioty towarzyszyły naszemu
życiu, a nawet były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dla Skandynawów tworzenie przedmiotów
nie ogranicza się tylko do ekonomii produkcji. Widzą
oni w tym narzędzie do utrzymania równowagi
społecznej (poprzez zapewnienie pracy), a ponieważ przeważnie prowadzi to również do podrożenia finalnego produktu, uznali, że klientów trzeba zachęcić do kupna bardzo dobrym designem.

W ten sposób skandynawska produkcja dóbr konsumpcyjnych oparta została z czasem o strategię
innowacji designerskiej, w przeciwieństwie do przeważającej na świecie innowacji technologicznej,
cechującej, np. wiodące pod tym względem i wszędzie naśladowane USA.

Tradycja i nowoczesność

Skandynawskie budynki zarówno w architekturze,
jak i we wnętrzach, odznaczają się przyjemną dla
oka prostotą. Mimo iż po wielu z nich widać piętno czasu, patyny użytkowania i korozji środowiska,
Skandynawowie się tym nie przejmują, uważając
że nadaje to architekturze szlachetności. Nie wymieniają starych okien na nowe, plastikowe, a deskowań
na sidingi z PCV. Cierpliwie je konserwują, malując
drewno, wymieniając uszkodzoną dachówkę czy
ubytek w ceglanej zaprawie. Jeśli już mają wymienić
jakiś indywidualny element, pilnują aby zachował
niezmieniony wygląd. Niechętnie używają nowych
technologii, słusznie wychodząc z założenia, że stare
sprawdzają się od stuleci. Przykład? Wiele okien mających dzielące je szprosy uszczelnionych jest kitem
(kto dziś pamięta co to jest?) – przeważnie nadal
stosowanym. Choć u nas uważany jest on za coś
przestarzałego, tam mało kto zastępuje go współczesnym silikonem. Podobnie tradycyjną farbę z Falun,
bazującą na naturalnych składnikach, sporadycznie wymienia się na jej syntetyczne odpowiedniki.
Skandynawowie wiedzą instynktownie, że jedynie
budynki zachowujące autentyzm materiału nadają
tożsamość zarówno swojemu miejscu, jak i jego właścicielowi. Nowe techniki rezerwują ewentualnie dla
nowych budynków, choć te okazują się równie proste
i bezpretensjonalne w swoim wyglądzie. Wynika
to z faktu, iż w społeczeństwach nordyckich nie ma
postaw roszczenia sobie jakichkolwiek pretensji
społecznych. Są one dość egalitarne, o powszechnie wiejskim pochodzeniu, którego jednak nikomu
nie przyjdzie do głowy się wstydzić. Architektura
nie stanowi więc pola dla manifestowania swojej
wyższości nad sąsiadami ani demonstrowania swojego bogactwa. Nawet nie celujący w nikogo ostentacyjny indywidualizm jest źle widziany. Podstawą
respektowania kultury przestrzeni jest raczej nawiązanie do sąsiada, a w zasadzie do charakteru
architektury danego regionu (co jest często tożsame). Naturalną ludzką potrzebę zaznaczenia swojej
indywidualności wyrażają w detalach i dodatkach
architektonicznych. Stosują oni wtedy ogólną zasadę zachowania lokalnego kodu architektonicznego,
polegającą na tym, iż zróżnicować można mniejszą
liczbę elementów stanowiących ten kod, a większą
liczbę elementów należy zostawić nie zmienionych.
Skrajnym tego przykładem są, np. niektóre zestawienia domów w Sandvig i Rønne na Bornholmie.
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Ich szokująca kolorystyka, nietypowa dla na ogół
stonowanych barw w krajach Północy, wydaje się
przy pierwszym wrażeniu estetycznym dysonansem.
Po chwili okazuje się jednak, że kolory współgrają między sobą, kryjąc dość jednostajne budynki.
Nie ma tam innego elementu różnicującego, więc całość mimo wszystko pozostaje w równowadze z otoczeniem. Ten przykład dowodzi, że Skandynawowie
posiadają nadzwyczajne wyczucie estetyczne, które
oddziałuje na widza dopiero z bliska. Wpływ z daleka – budujący ogólną harmonię krajobrazu – zależy
jednak od kultury społecznej.

Światło i przestrzeń

Wnętrza współgrają z architekturą co do zasady
ogólnej prostoty – zyskały już w tym względzie
wręcz legendarną sławę. Rządzą się jednak nieco
innymi regułami. Na ich wygląd i nastrój wpływa
przede wszystkim dążenie do maksymalnego wykorzystania deficytowego tam światła słonecznego.
Stąd wzięła się idea jasnych, przeważnie „białych”
wnętrz, które dzięki tej barwie umożliwiają wielokrotne odbicie światła. Dotyczy to przede wszystkim
podłogi, malowanej farbą kryjącą, ale nierzadko też
olejowanej bielonym olejem, zostawiającym lekki
koloryt drewna. Ściany także były pokryte jasnymi
lub pastelowymi barwami, co dotyczy zwłaszcza
deskowań stanowiących wykończenie od wewnątrz drewnianych domów. W przypadku nieco
zamożniejszych wersji zamiast malowania, ściany
pokrywano tapetami, czasem w delikatne wzory.
Płaszczyzną, dla której światło nie ma znaczenia,
jest sufit, dlatego pozostawiano go najczęściej
w naturalnym kolorze drewna. Charakterystyczną
cechą wnętrz nordyckich jest to, iż okna nie miewają praktycznie żadnej oprawy zasłon czy rolet.
Dążenie do „złapania” maksimum światła było tak
silne, iż to właśnie w Skandynawii rozpowszechniły się okna zespolone (zwane notabene u nas
„szwedzkimi”) – umożliwiają one przesunięcie ich
do zewnętrznego lica ściany, co pozwala na maksymalne wykorzystanie glifu okiennego we wnętrzu
do odbicia światła.
Drugą cechą wnętrz jest ich przestrzenność uzyskana dzięki odpowiedniemu umeblowaniu. Cechą
rzucającą się w oczy jest mała liczba mebli i sprzętów, co przy ich przeważnie jasnych barwach daje
efekt „powietrza”. Skandynawowie unikają też zagracania wnętrz drobnymi przedmiotami a jeśli już,
to grupowane są one kompozycyjnie. Ciekawy jest tu,
np. zwyczaj Duńczyków, którzy używają okien w parterach jako witryn do eksponowania kolekcji drobnych
przedmiotów. Trzecim motywem są materiały: jest to
przede wszystkim wszechobecne drewno, nadające
skandynawskim wnętrzom ciepły klimat – głównie
sosnowe i świerkowe, rzadziej brzozowe czy dębowe.
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Wsparte jest przez obicia i okrycia z bawełny, lnu czy
wełny w postaci, np. pledów. Uderza brak ceramiki,
z jedynym wyjątkiem pieców kaflowych z gładkimi
białymi płytkami, które są charakterystyczne dla zamożniejszych domów. Brak też kamienia, który kiedyś
bardziej obecny w postaci ciemnego granitu czy łupka
stopniowo zanikał, ograniczając się do wnętrz gospodarczych i „mokrych”. Współczesne wnętrza wracają
do jego użycia na podłogach, w tradycyjnym, łamanym ułożeniu interesująco kontrastującym z resztą.
Brak też jedwabnych tkanin czy droższych odmian
bawełny – batystu, aksamitu czy satyny. Bawełna
występuje w prostszych, bardziej naturalnych formach (filcu, flaneli), podobnie jak niemalowane
drewno – co jest generalną cechą użycia materiałów
w skandynawskich wnętrzach. Tkaniny (zarówno
ubraniowe, jak i te przeznaczone do wnętrz) kiedyś
będąc cenniejsze niż dziś, po zużyciu były przerabiane na charakterystyczne szmaciane chodniczki,
które wielobarwną paletą intensywnych kolorów
kontrastują z monochromatycznymi wnętrzami.
Dziś robione przemysłowo można je kupić w IKEI.
Ten recykling tkanin jest symptomatyczny dla ich filozofii życia. Skandynawowie, nie posiadając nigdy
zbyt wiele (albo zgoła mało), traktowali przedmioty
we wnętrzach jako zasób, którym należy rozsądnie
zarządzać. Dlatego ich wnętrza nie są zazwyczaj
popisem osiągniętego dobrobytu, tylko raczej swobodnym melanżem w stylu vintage. To połączenie współczesnego designu z domieszką skromnej
urody przedmiotów z czasów, kiedy nie byli jeszcze tak zamożni. Europejczycy przeważnie takie
rzeczy wyrzucają, ci z Północy zanoszą je na loppis
– pchli targ, aby sprzedać je czasem za kilka koron
– nie po to, by zarobić, ale by dać im „drugie życie”.
Sukces skandynawskiego zamieszkiwania polega
więc najbardziej na poczuciu nieskrępowania i swobody, które dają ich budynki i wnętrza – a to jest
właśnie istotą i warunkiem domu, jako swojego
miejsca na ziemi.
We wspomnianych na początku badaniach najszczęśliwszym narodem na świecie okazują się Duńczycy.
Na pytanie dlaczego tak jest, demograf je prowadzący – James Vaupel odpowiada: oczekiwania. Mają
oni niskie oczekiwania we wszystkim dookoła, wliczając w to własne szczęście. Mówią: Jesteśmy szczęśliwi
liege nu, co oznacza właśnie teraz, ale być może nie
na długo. Podobnie jak wszyscy Skandynawowie
instynktownie wiedzą, że oczekiwania zabijają szczęście. Nie spodziewają się więc zbyt wiele od życia.
Nordycki rozsądek i niespieszność w rozwiązywaniu
problemów łączą z nieeuropejskim, bo bardziej buddyjskim szacunkiem do drugiego człowieka i otaczającej przyrody. I trzeba przyznać – wychodzi im to
znakomicie. Warto przekonać się o tym samemu.

SOLBRINKEN ORDINARY HOUSE TO NIEZWYKŁY DOM. DREWNIANY BUDYNEK
ZLOKALIZOWANY JEST POMIĘDZY DAWNYM OGRODEM A LASEM, ŁĄCZY W SOBIE FUNKCJE DOMKU JEDNORODZINNEGO I STUDIA. HARMONIA POMIĘDZY NATURĄ,
A ”KAWAŁKIEM CYWILIZACJI” POZWALA WYKONYWAĆ PRACĘ W CISZY I SPOKOJU, A TAKŻE ZACHOWAĆ CIEPŁY KLIMAT DOMOWEGO OGNISKA. BIURO ARCHITEKTONICZNE:
IN PRAISE OF SHADOWS ARKITEKTUR AB, PROJEKTANTKA: KATARINA LUNDEBERG, ZDJĘCIA: ÅKE E:SON LINDMAN. ZDJĘCIA WSZYSTKICH PROJEKTÓW UDOSTĘPNIONE DZIĘKI
UPRZEJMOŚCI SWEDISH FOREST INDUSTRIES FEDERATION / SWEDISH WOOD, PRZYZNAJĄCEJ CO 4 LATA PRESTIŻOWĄ NAGRODĘ TIMBER. WYRÓŻNIENIE OTRZYMUJĄ WYŁĄCZNIE
KONSTRUKCJE, W KTÓRYCH KLUCZOWYM BUDULCEM JEST DREWNO. MISJĄ FEDERACJI JEST PROMOWANIE SZWEDZKIEJ ARCHITEKTURY, WKOMPONOWANEJ W NATURĘ.

KAŻDEGO ROKU NA ŚWIECIE
PRODUKOWANYCH JEST PONAD
300.000.000 TON PAPIERU.
PRZECIĘTNY AMERYKANIN
ZUŻYWA ROCZNIE ŚREDNIO
OKOŁO 330 KG PAPIERU.

NIEŚMIEĆ!

Wyrzucić stare, kupić nowe, ot filozofia większości ludzi. Tak na śmietniku lądują
między innymi odrapane meble, worki foliowe, taśmy filmowe, banery reklamowe
czy plandeki. Czyste marnotrawstwo! Projektanci wnętrz i designu znaleźli dla tego
rodzaju odpadów idealne zastosowanie. Zniszczonym rupieciom dali nowe życie!
Tekst: Anna Koszela
W świecie aranżacji wnętrz i designu to wielkie
marki kształtują społeczne gusta, mówiąc co jest
trendy, a co już passé. Często aura prestiżowej
marki osłabia ostrość widzenia i zaczynają nam
się podobać rzeczy, na które w świecie bez etykiet
nie zwrócilibyśmy uwagi. Nie doceniamy kunsztu
i dekoracyjności przedmiotów, które lata młodości
mają już za sobą, a ich wartość jest już symboliczna. Powszechne stało się mierzenie designu
ceną wyrażoną w tysiącach złotych. Wielu ludzi
zapomina, że jego prawdziwą istotą jest dobry
pomysł i kompozycja, a wartościowe artystycznie
przedmioty można znaleźć dosłownie wszędzie.

Twórczy odpad

Pojęcie upcyklingu stworzyli William McDonough,
projektant przemysłowy i zarazem były dziekan
Wydziału Architektury University of Virginia oraz
niemiecki chemik Michael Braungart. W swojej
wspólnej książce Cradle to Cradle: Remaking the
Way We Make Things wyjaśniają jego założenia,
które zakładają wtórne przetwarzanie odpadów,
w wyniku czego powstają produkty o wartości wyższej niż przerabiane surowce. Dzięki takim rozwiązaniom będzie można skoncentrować się na wytwarzaniu ekologicznego, a zarazem oryginalnego
designu. Autorzy obrazowo zwracają uwagę na
analogie pomiędzy naturą, a przemysłem: niewykorzystane plony z powrotem stają się harmonijną
częścią przyrody. Według podobnego schematu
powinien funkcjonować człowiek. Wytwory jego
działalności, które okażą się nieprzydatne, powinny
zostać ponownie wykorzystane. Tak rodzi się idea
kreowania nowych przedmiotów z użyciem starych,
przy jednoczesnym nadawaniu im nowego, często
zaskakującego zastosowania. Jest to kreatywna
zabawa, która perfekcyjnie wpisuje się w trend eko.

W opozycji do idei upcyklingu autorzy stawiają dzisiejszą formułę przetwarzania odpadów, którą określają
mianem downcyklingu. W jej rezultacie powstaje
produkt gorszy jakościowo od produktu pierwotnego.
Ciekawostkę stanowi fakt, że książka Cradle to Cradle:
Remaking the Way We Make Things, określana przez
wielu mianem manifestu upcyklingu, wydrukowana
została na papierze z żywicy syntetycznej. Papier ten
można przetwarzać w nieskończoność, podobnie
jak bezpieczną farbę drukarską, którą można odzyskać i ponownie wykorzystywać, bez wprowadzania
do środowiska chloru i dioksyn.

Upcykling społecznie
odpowiedzialny

Design w klimacie upcyklingu to idealna przestrzeń
do rozwoju biznesu o charakterze prospołecznym.
Efektownym przykładem jest wiedeński Gabarage
Upcycling Design – projekt, którego organizatorem
jest Instytut Anton Proksch (największa europejska
klinika odwykowa). W ramach przedsięwzięcia byli
pacjenci kliniki tworzą designerskie przedmioty
wnętrzarskie. Tworzywem dla projektów są plastik,
taśmy filmowe, brezent, opakowania. Celem projektu było założenie firmy, która zapewniłaby jednocześnie terapię, kreatywną aktywność i stopniowy
powrót na rynek pracy. W takich okolicznościach
powstają rzeczy niezwykłe, jak chociażby sofa long
ton z dawnych plastikowych pojemników wyściełanych plandekami z ciężarówek czy abażur racingball
big, którego stelaż stanowi opona rowerowa.

Gwiazdy upcyklingu

Niezwykle cenioną postacią w świecie upcyklingu jest
holenderski ekodesigner Piet Hein Eek. W budynku starej fabryki pod Eindhoven, należącej niegdyś do koncernu Philipsa, zapragnął otworzyć swoją pracownię.
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NEWSPAPERWOOD TO ARCHIWUM ZNAKÓW, LITER, ZDAŃ I HISTORII.
PRZECHOWYWANIE I DOKUMENTOWANIE INFORMACJI ZOSTAŁO UTRWALONE W DESIGNIE ZA POŚREDNICTWEM PRODUKTÓW STWORZONYCH
WŁAŚNIE Z NEWSPAPERWOOD. HISTORIE Z JEDNEJ GAZETY, Z JEDNEGO DNIA ZOSTAŁY PRZETWORZONE W JEDEN MATERIAŁ. OSADZONA
W MOSIĄDZU, MAŁA CZĘŚĆ ARCHIWUM STAŁA SIĘ BIŻUTERIĄ. PRZYJRZYJ SIĘ BLIŻEJ, LITERY, CZ ASEM NAWET SŁOWA, POJAWIAJĄ
SIĘ ZNIK ĄD. NASZYJNIK DOSTĘPNY JEST W PIĘCIU ROZMIAR ACH OD 30 MM DO 110 MM. PROJEKTANCI: RENS, VIJ5, MIEKE MEIJER.
GAZETA TO RAPORT Z WYDARZEŃ ORAZ FAKTÓW, KTÓRE MOŻNA ROZŁOŻYĆ NA POSZCZEGÓLNE OBRAZY I LITERY. GREETJE VAN TIEM POWIĘKSZYŁA
JE DO WŁAŚNIE TAKICH ZNAKÓW. PRZEANALIZOWAŁA ALFABET I UPROŚCIŁA GO DO WRĘCZ ABSTRAKCYJNYCH FORM. TERAZ JEGO FRAGMENTY STANOWIĄ
UCHWYTY SZUFLAD BIURKA, KTÓRE UŁATWIA PRACĘ NAD WŁASNĄ HISTORIĄ. FRONT BIURKA WYKONANO Z NAWOSKOWANEGO NEWSPAPERWOOD,
MATERIAŁU, KTÓRY WŁAŚCIWOŚCIAMI PRZYPOMINA DREWNO. JEST ON PRODUKTEM UPCYKLINGOWYM, WYTWORZONYM Z MAKULATURY.
PROJEKTANCI: GREETJE VAN TIEM, VIJ5, MIEKE MEIJER. ZDJĘCIA UDOSTĘPNIONE DZIĘKI UPRZEJMOŚCI FIRM VIJ5 I MIEKE MEIJER.

NEWSPAPERWOOD TO SUROWIEC POZWALAJĄCY NA PRODUKCJĘ
MEBLI I PRZEDMIOTÓW DEKORACYJNYM ORAZ NA PRZYKŁAD... WNĘTRZA SAMOCHODU. TO INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE ZASTOSOWANO RÓWNIEŻ PRZY
PROJEKCIE AUTA PEUGEOT ONYX. DESKA ROZDZIELCZA, PANELE PRZY DRZWIACH ORAZ ELEMENTY SIEDZEŃ ZOSTAŁY WYKONANE Z NEWSPAPERWOOD,
WEŁNIANEGO FILCU ORAZ WĘGLA. TEN FUTURYSTYCZNY DESIGN JEST EFEKTEM ODWAŻNEGO POŁĄCZENIA UPCYKLINGOWYCH MATERIAŁÓW.
PROJEKTANCI: VIJ5, MIEKE MEIJER ORAZ FIRMA PEUGEOT. ZDJĘCIA UDOSTĘPNIONE DZIĘKI UPRZEJMOŚCI FIRM VIJ5 I MIEKE MEIJER.

Powierzchnia obiektu jest tak duża, że poza warsztatem artysta stworzył w nim sklep, galerię i restaurację. Oferta sklepu to meble i dekoracje wnętrz
wykonane w duchu upcyklingu. Również wystrój
restauracji bazuje na unikatowych przedmiotach autorstwa właściciela. Na szczególną uwagę zasługuje
kolorowy bar wykonany ze starych stalowych rur.
Równie zadziwiającym rozwiązaniem jest nowoczesna, kubiczna w formie willa Welpeloo. Znajduje
się ona w Roombeek na przedmieściach holenderskiego miasta Enschede. Budynek w całości
został zbudowany z odpadów. Efekt jest niezwykły!
Elementy konstrukcyjne domu pochodzą z maszyny do produkcji tekstyliów z pobliskiej fabryki,
elewacja budynku powstała z drewna odzyskanego
ze szpul kablowych, a do izolacji ścian zewnętrznych wykorzystano ścinki polistyrenu, pozyskanego
od producenta przyczep kempingowych. Koncepcja
willi powstała w pracowni 2012Architecten.
Wschodzącą gwiazdą upcyklingu jest brytyjska
projektantka Zoe Murphy, która wpadła na pomysł,
aby zatapiać wykonane z resztek tkanin patchworki
w żywicy i pokrywać nimi blaty stołów czy drzwi
szaf, oczywiście również pochodzących z odzysku.
Są to zazwyczaj stare, nie przedstawiające wartości
kolekcjonerskiej meble z połowy XX w. Niezwykłe
wzory i kolory to efekt studiów (projektowanie
tkanin), jakie skończyła artystka. Wraz z udekorowanymi meblami całość kompozycji tworzą kolorowe
obrazy, wydrukowane przez Zoe na jedwabiu.

Na krajowym podwórku

Również wśród polskich projektantów nie brakuje
entuzjastów upcyklingu. Niewątpliwie warto przyjrzeć się pracom Katarzyny Okińczyc, absolwentki
Wydziału Projektowania Form Przemysłowych
University of Arts w Berlinie. Szczególną uwagę
zwraca jej lampa Bannerina, za którą otrzymała
główną nagrodę w kategorii Oświetlenie w organizowanym przez redakcję Elle Decoration konkursie
Prodeco. Lampa wykonana została ze starych bannerów reklamowych i cieszy się dużą popularnością
nie tylko w Polsce, ale i zagranicą.
Artystką tworzącą zarówno ubrania, biżuterię,
jak i wyposażenie wnętrz jest Patka Smirnow.
Projektantka znalazła genialny sposób na rozwiązanie problemu nadmiaru foliowych toreb w domu.
Wykorzystane zostały one podczas projektu PUFF-u.
Siedzisko ma średnicę 2,5 metra, jest miękkie
i wygodne. Można je myć, a gdy nam się znudzi,
wystarczy włożyć je do śmietnika przeznaczonego
na plastikowe odpady. Wstyd byłoby nie wspomnieć o poznańskim Studio DBWT.PL, za którym
stoją Daria Burlińska i Wojciech Traczyk. Z pianki,
którą zwykle stosuje się pod panele podłogowe,
tworzą lampy o swojsko brzmiącej nazwie Cebula.
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Odpady z tworzywa sztucznego posłużyły im do produkcji klosza Gumy balonowej, w innych projektach
używają, m.in. syntetycznego papieru, szklanych
półfabrykatów oraz tkanin wyprodukowanych
z przetworzonych butelek PET.
Twórczość polskich designerów cieszy się coraz większym uznaniem na świecie. W zeszłym
roku zdolny duet projektantów Malafor (Agata
Kulik Pomorska oraz Paweł Pomorski) został uhonorowany prestiżową nagrodą Red Dot Award
(międzynarodową nagrodą dla innowacyjnych
projektów) za kanapę Blow Sofa, wykonaną
z papierowych dmuchanych worków, w 100%
podlegających recyklingowi. Projektem stricte
upcyklingowym jest regał Pipe line, który skonstruowany został przez Malafor z rur PCV o dużej
średnicy spiętych pasami za pomocą klamry.
Liczba rur oraz ich konfiguracja może się zmieniać w zależności od upodobania użytkownika.
Regał może służyć do przechowywania książek,
magazynów czy butelek. Projekt opublikowany został pośród 30 najciekawszych koncepcji
w książce Do It Yourself Furniture autorstwa
Christophera Stuarta.

Pan Marceli i Pani Marcelina

Przed zapomnieniem została ocalona również para
powojennych foteli – Pani Marcelina i Pan Marceli.
Są przykładem na to, że warto dać drugą szansę
meblom, sprzętom i dekoracjom, które pozornie
lata świetności mają za sobą. Pan Marceli odziany
jest w ponadczasową czerń z siedziskiem wykonanym z eleganckiej tkaniny w finezyjne, kwiatowe
wzory. W projekcie została wykorzystana kolekcja tkanin żakardowych mało znanej w Polsce,
hiszpańskiej manufaktury VIVES Y MARÍ. Wypukły,
plastyczny wzór materiału przepięknie współgra z matową czernią stolarki Pana Marcelego.
To intrygujące połączenie faktur i kolorów przywodzi na myśl szlachetne, orientalne wzornictwo,
jak również wyrazisty ornament rodem z jubilerskich wyrobów rodziny Fabergé.
Pani Marcelina ma delikatnie półokrągłe, idealnie
wyprofilowane oparcie. Fotel sprawia wrażenie
niesłychanie zgrabnego i smukłego. W kontraście
do swojego „partnera” wystrojona jest cała na biało. Jej podstawa budzi skojarzenia z powojennymi
fotelami obrotowymi. Elementem, który łączy oba
meble, jest urzekający materiał obiciowy użyty
do wykończenia siedzisk. Feeria barw i bogactwo
motywów kwiatowych widowiskowo kontrastują
z monochromatycznym obliczem korpusu. Jest
to doskonały przykład upcyklingu, gdzie znajomy
mebel prezentuje się w zupełnie innej, szykownej
odsłonie. Dzięki przetworzeniu zyskuje nową wartość, niejako rodzi się na nowo.

NIEZW YKŁE LAMPY ZROBIONE Z OCYNKOWANYCH ŻELA ZNYCH RUR
HYDRAULICZNYCH. LAMPY KOZO TO NIE TYLKO PRODUKTY OŚWIETLENIOWE, ALE PRZEDE WSZYSTKIM DESIGNERSKIE, UPCYKLINGOWE ARCYDZIEŁA,
KTÓRE NADADZĄ K A ŻDEMU WNĘTRZU NIEPOWTARZALNEGO CHAR AKTERU. BY WŁĄCZYĆ LAMPKĘ NALEŻY PRZEKRĘCIĆ KUREK, JAK W KR ANIE
ODKRĘCAJĄC CZY TEŻ ZAKRĘCAJĄC WODĘ. PRODUKTY WYKONYWANE SĄ RĘCZNIE OD 2008 ROKU. GIGA TO IDEALNA LAMPK A STOŁOWA. MOŻE ZOSTAĆ
UMIESZCZONA W NIEMAL K AŻDYM ZAK ĄTKU DOMU, BY ROZŚWIETLIĆ POMIESZCZENIE DELIK ATNĄ ŁUNĄ. KOZO 11 TO MAŁA LAMPK A NA TRZECH NÓŻK ACH,
KTÓRA UTRZYMA SIĘ NAWET NA NIEZBYT RÓWNYCH POWIERZCHNIACH. JEJ PROPORCJE SPRAWIAJĄ, ŻE PASUJE DO WIĘKSZOŚCI PÓŁEK Z KSIĄŻK AMI.
PROJEKT: KOZO LAMP. ZDJĘCIA UDOSTĘPNIONE DZIĘKI UPRZEJMOŚCI KOZO LAMP.

PRENUMERATA
KOLEKCJONUJ (SLOW)

PISZCIE

PRENUMERATA@BESLOW.PL

CENY

3 KOLEJNE NUMERY 45 ZŁ

(DOSTAWA GRATIS)

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

9 KOLEJNYCH NUMERÓW 115 ZŁ

(-5 ZŁ ORAZ JEDEN NUMER I DOSTAWA GRATIS)

12 KOLEJNYCH NUMERÓW 150 ZŁ

(DWA NUMERY I DOSTAWA GRATIS)

NUMERY ARCHIWALNE 15 ZŁ
ZA SZTUKĘ + 5 ZŁ KOSZT PRZESYŁKI

YOSO SP. Z O.O.

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

Zalety kuchni w stylu slow

DIETA
100 MIL
Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, ile kilometrów musiała pokonać żywność, by znaleźć się
na Twoim stole? Okazuje się, że średnio nawet 2500. Krewetki i syrop klonowy przemierzają
15 000 kilometrów, zanim trafią do Polski. Jeszcze więcej spędza w podróży Sauvignon Blanc
z Nowej Zelandii – niemal 18 000 kilometrów. Czy można przeżyć, jedząc tylko te produkty,
które przebyły mniejszą odległość? A może warto skupić się na lokalnych specjałach?
Tekst: Laura Osęka, zdjęcie: Anna Jóskowiak
Dieta jako sposób na życie kojarzy się przeważnie z restrykcyjnym, odchudzającym lub nakazującym coś sposobem
odżywiania. Dlatego zazwyczaj mamy do czynienia ze zbitką słowną w rodzaju „dieta odchudzająca” i kojarzeniem
diety ze zrzucaniem zbędnych kilogramów. Zupełnie od innego rozumienia tego słowa wyszli zwolennicy diety 100
mil. Zalecenia są niezwykle proste. Należy jeść tylko to,
co zostało wyprodukowane w odległości nie większej niż 100 mil,
czyli 161 kilometrów, od naszego miejsca zamieszkania.
Odległość, jaką pokonuje żywność, by znaleźć się na stole
czy w lodówce, zadziwiła dwójkę Kanadyjczyków – Alisę
Smith i Jamesa MacKinnona. Zaszokowani tym, że przeciętny
produkt na ich stole przebył ponad 1500 mil, w 2004 roku
wymyślili dietę 100 mil. Postanowili przez rok żywić się tylko
tym, co wyrosło lub zostało wyhodowane w takim właśnie
promieniu. Ich decyzja miała przede wszystkim aspekt merkantylny – transport żywności sporo kosztuje, co automatycznie
ma wpływ na cenę produktów. Poza tym jest stratą czasu
i energii oraz zanieczyszcza środowisko. W 2005 roku podjęli
wyzwanie i zaczęli jeść i pić produkty pochodzące z okolic
Vancouver, w którym mieszkali, a swoje przeżycia opisywali na blogu. Następnie wydali książkę The 100-Mile Diet:
A Year of Local Eating, od której rozpoczęło się gigantyczne
zainteresowanie takim sposobem odżywiania się.
Dieta 100 mil ma wiele zalet. Te ekonomiczne obejmują przede
wszystkim mniejsze koszty transportu żywności, co w rezultacie
powoduje mniejszą emisję dwutlenku węgla do atmosfery.
Ponadto produkty są świeższe, a lokalny biznes otrzymuje
solidne wsparcie. Poza tym poszukiwanie żywności wyprodukowanej w odległości mniejszej niż 160 kilometrów prowadzi
do większej świadomości konsumenta, choć z drugiej strony
zajmuje dosyć dużo czasu i pochłania sporo energii. Może
zdarzyć się i tak, że kupno jakiegoś szczególnego produktu
lokalnego będzie się wiązać ze stukilometrową podróżą w jedną
stronę. Czy to ma sens?

W Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, gdzie ruch zwolenników lokalnej żywności zdobył niezwykłą popularność, powstały
kooperatywy kupieckie, zrzeszające osoby będące na diecie
100 mil, oraz targi rolników, produkujących swoje dobra
w okolicach danego miasta. Dzięki temu chętni do przejścia
na taką dietę mają więcej możliwości. W Europie jak na razie
ruch ten jeszcze się nie rozwinął, ale coraz więcej osób zwraca
uwagę na lokalne produkty.

Jedz lokalnie – Twój organizm będzie

ci wdzięczny
Dzięki przejściu na dietę opartą na produktach pochodzących z niedalekiej okolicy zwracamy większą uwagę na to,
co jemy. Sprawia to, że ze starannością komponujemy posiłki.
Jednak z drugiej strony, szczególnie jeśli mieszkamy w niezbyt
rolniczej okolicy, nasza dieta staje się mniej urozmaicona,
gdyż może okazać się niemalże niewykonalnym zdobycie
ciekawych produktów. Na szczęście żyjąc w Polsce mamy dostęp
do szerokiego wachlarza warzyw, ryb, owoców, mięsa, ziaren
i tłuszczy. Zatem przechodząc na dietę 100 mil i wprowadzając ją jako nowy sposób odżywiania, a także pilnując,
by spożywać produkty ze wszystkich grup, zaczniemy dostarczać swojemu organizmowi wszystkich niezbędnych składników
odżywczych. Taki sposób odżywiania zachęca do spożywania
większej ilości węglowodanów złożonych, ryb i tłuszczy pochodzenia roślinnego.

Co jeść?

Dieta 100 mil nie jest dietą w klasycznym rozumieniu tego
słowa, gdyż nie ma wymagań co trzeba, a czego nie można
jeść. Jedynym ograniczeniem jest odległość, która wynosi
161 kilometrów. Kupując mięso, musimy jednak pamiętać
by to, czym zwierzę było karmione, także nie pochodziło ze zbyt odległych miejsc. W tym wypadku wiele zależy
od uczciwości hodowcy.
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Jeśli na taką dietę przechodzi osoba żyjąca w Polsce, musi
sobie na początku uświadomić, co właściwie będzie jadła.
Przyjmując za podstawę zasięg 161 kilometrów, będzie miała
zarówno szeroki wybór produktów dozwolonych, jak i dosyć
sporo zakazanych. Wśród tych drugich m.in. rosnący wiele
tysięcy kilometrów od Polski ryż. Z kolei dozwolone są produkty
zbożowe bazujące na krajowej produkcji pszenicy, żyta, owsa
i prosa, a także wszelkiego rodzaju kasze, mąki, płatki i kiełki.
Należy jednak zwracać szczególną uwagę na miejsce pochodzenia, gdyż nierzadko pszenica jest importowana. Z kolei spośród
warzyw dozwolone są niemalże wszystkie. Można raczyć się
zarówno tymi bulwiastymi, korzeniowymi, jak i liściastymi.
Nie ma także zaleceń dotyczących ich gotowania i obróbki
termicznej. Gorzej jest w przypadku owoców. Niestety, trzeba
zrezygnować z wszelkiego rodzaju cytrusów, bananów, ananasów, mango i innych owoców pochodzących z odległych
zakątków ziemi, spędzających w ładowniach statków długie
tygodnie w drodze do kraju przeznaczenia. Zamiast tego na
talerzu powinny pojawić się jabłka, gruszki, śliwki, maliny,
truskawki, borówki i morele czy brzoskwinie. Można także
jeść orzechy laskowe i włoskie, a także pestki. Spory problem
pojawia się przy tłuszczach. Amatorzy królowej – oliwy z oliwek
– muszą zastąpić ją olejem rzepakowym, rydzowym i lnianym.
A co z mięsem? Tutaj trzeba uważać. Wspaniała polska gęś,
by trafić na polski stół, spędziła trochę czasu w niemieckich
chłodniach. Mięso kurcząt pochodzi z ferm naszych wschodnich sąsiadów, a wołowina nierzadko przemierza tysiące kilometrów z Ameryki Południowej. W większości wypadków
należy zrezygnować z wędlin, gdyż składniki użyte do ich
produkcji nie zawsze są wyszczególnione na opakowaniu
i mogą pochodzić nawet z Azji.
Do picia zostają nam tłoczone z lokalnych owoców soki,
a także woda, herbaty ziołowe i owocowe. Amatorzy kawy
i herbaty czarnej, zielonej, białej i wszelkich rooibosów
muszą obejść się smakiem. Ich ulubione produkty nie są
dozwolone, chyba że przeprowadzą się w rejon plantacji
i miejsc przetwórstwa.
Problemem w gotowaniu według zaleceń diety 100 mil są też
przyprawy. O pieprzu, imbirze, cynamonie, liściu laurowym,
większości papryczek chili, wielu ziołach i soli morskiej czy
himalajskiej trzeba zapomnieć. Zamiast tego należy używać
lokalnych ziół, przeprosić się z tymiankiem, miętą, rozmarynem oraz powszechnie rosnącym krwawnikiem i mniszkiem.
Taki sposób odżywiania nie będzie stanowił większego problemu w lecie i wczesnej jesieni, gdy dostępność świeżych
owoców i warzyw jest przeogromna. Do zimy natomiast należy
się przygotować i samodzielnie zrobić przetwory.

Dla kogo dieta?

Dieta 100 mil, będąca właściwie tylko nowym spojrzeniem
na prawidłowy sposób odżywiania, jest jedną z niewielu,
które nie mają żadnych przeciwwskazań, chyba że mowa
o zasobach finansowych, bo funkcjonowanie według jej zasad jest dosyć drogie, głównie ze względu na koszty ponoszone na poszukiwania prawdziwie lokalnych produktów.
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Wiele zależy od podejścia do obszaru, z jakiego mogą
pochodzić produkty. Jeśli jest to rzeczywiście 161 kilometrów, to zdobycie zróżnicowanego jedzenia i napojów może
stanowić spory problem. Od niedawna w Polsce powstają
na szczęście projekty zrzeszające rolników (www.odrolnika.
pl, www.produkty-tradycyjne.pl, http://www.foodconnect.
pl/wspolnakuchnia) i organizacje, które ułatwiają zrobienie
zakupów. Część z nich wyspecjalizowała się w produktach
pochodzących od lokalnych wytwórców. Kupując w takich
miejscach mamy pewność, skąd pochodzi żywność. Ponadto
rolnicy często deklarują metody, jakimi zabezpieczają swoje
plony, więc mamy świadomość tego, co jemy.
W przypadku wielu diet pojawiają się obostrzenia dotyczące
dozwolonego czasu ich stosowania. Przy diecie 100 mil tego
problemu nie ma, gdyż jedząc w zbilansowany sposób i dostarczając wszystkich niezbędnych mikro- i makroskładników,
można doskonale funkcjonować przez całe życie, modyfikując tylko nieco sposób odżywiania w zależności od wieku,
zwiększając na przykład spożycie ryb i nabiału.
Zdecydowanie najłatwiej będzie rozpocząć taki sposób odżywiania na wiosnę, gdy na targowiskach i w sklepach pojawią
się pierwsze świeże, lokalne warzywa. Już wówczas należy
część z nich konserwować w słoikach i mrozić, by mieć co jeść
w zimie, kiedy zakup miejscowych warzyw i owoców może
stanowić problem.

Kontrowersje

Okazuje się, że mimo niesamowitej różnorodności produktów, z których można przygotowywać posiłki, trudno jest
wytrwać na diecie 100 mil. Dzieje się tak głównie za sprawą przyzwyczajeń. Pijący codziennie kawę i herbatę nie
są w stanie wyobrazić sobie poranku bez ulubionego napoju. Fani azjatyckiej kuchni mają problem w postaci braku
przypraw. Fakt, że należy zapomnieć o czekoladzie, też nie
ułatwia życia.
Mimo skupienia się na produktach lokalnych może się okazać, że podróżując po niektóre z nich w odległe zakątki
dozwolonego limitu kilometrów wytwarza się więcej dwutlenku węgla niż w przypadku dostaw zbliżonych produktów
z innych kontynentów do krajowych sklepów. Z największą
liczbą takich podróży ma się do czynienia na początku swojej przygody z dietą, gdy nie ma jeszcze pewności, gdzie
i co można kupić. Bywa też tak, że produkty od rolników
są znacznie droższe, niż te pochodzące z wielkich, przemysłowych upraw. Jednak kupując od lokalnych wytwórców wspiera
się rozwój małych rodzinnych firm, niemalże sąsiadujących
z naszym miejscem zamieszkania.
Wydaje się, że mimo pewnych niedogodności i przejściowo
wyższych kosztów warto jednak spróbować tej formy odżywiania się. Większa świadomość w wyborze konsumowanych
produktów przyniesie korzyści wynikające z poprawy funkcjonowania organizmu. Wsparcie ekonomiczne okolicznych
przedsiębiorców poprawi sytuację gospodarczą lokalnej społeczności, a namówienie przyjaciół do wspólnej diety zacieśni
więzi lokalnej społeczności.

BOUILLABAISSE
Zupa, której rodzinnym miastem jest Marsylia. Kiedyś przygotowywana na bazie
pozostałości z rybackich połowów, dziś wykwintne danie, sporządzane z najlepszych
gatunków ryb, krewetek, kalmarów i małż.
Tekst, przepis i zdjęcie: Paweł Paszek (www.eperfetto.pl)

Użyty przeze mnie bulion rybny został przygotowany z wyfiletowanych resztek Łososia z głową i ogonem. Ilość mięsa
jaka pozostała jest absolutnie wystarczająca do ugotowania
doskonałego bulionu. Usuwamy skrzela i oczy. W skrzelach
jest krew, która po wygotowaniu może dać nieprzyjemny
posmak, zwłaszcza u tak dużych ryb, jak Łosoś.
Bazowałem na przepisie Szefa Kuchni Adama Chrząstkowskiego,

który został opublikowany w magazynie Kuchnia, wprowadzając do niego drobne modyfikacje produktowe. Zupa
aromatyczna i bardzo sycąca. Są różne wersje.
Niektórzy podają filety na talerzu wraz z zupą, inny serwują
całe kawałki ryb. Należy pamiętać o pieczywie, może nim być
kawałek bagietki lub wiejskiego chleba, i oczywiście o sosie
Rouille. W przepisie podaję składniki porcji dla 6 osób.

Zupa
2 l bulionu rybnego, 1 kg nieobranych krewetek, 1 kg muli (np. norweskich), 1 kg kalmarów całych – tuba,
80 dag dorada, 80 dag okoń morski, 80 dag karmazyn, 2 posiekane cebule, ½ szklanki oliwy extra vergine,
4 obrane ze skórki i rozgniecione pomidory, 1 bouquet garni (tymianek, pietruszka natka, liść laurowy),
skórka otarta z 1/2 sparzonej pomarańczy, 4 ząbki czosnku rozgniecione,
2 szczypty szafranu, (wcześniej namoczonego w 50 ml ciepłej wody),
sól morska i świeżo mielony czarny pieprz, 40 ml likieru Pernod Ricard,
6 kromek wiejskiego chleba lub bagietki, (opieczonych w tosterze lub w piekarniku)
Sos Rouille
2 ząbki czosnku drobno starte na masę, 2 chilli (oczyszczone z pestek i posiekane),
szczypta chilli i szafranu w proszku, sól morska, ½ bagietki namoczonej w mleku, 150 ml oliwy
Sposób przygotowania:
Ryby i owoce morza czyścimy (usuwamy wnętrzności, skrzela
oraz oczy). Należy pamiętać, że ryby gotują się dłużej niż
małże, kalmary i krewetki. W dużym garnku na połowie
oliwy podsmażamy cebulę. Dodajemy pomidory, bouquet
garni, skórkę pomarańczową, czosnek i szafran. Następnie
wlewamy chochlę bulionu, resztę oliwy oraz ryby.
Całość dusimy 10 minut. Potem dodajemy resztę bulionu tak,
aby zakrył ryby. Doprowadzamy do wrzenia i gotujemy 5 minut.

Wrzucamy pozostałe składniki małże, kalmary, krewetki
i gotujemy zaledwie kilka minut. Gotową zupę doprawiamy
do smaku solą oraz pieprzem. Wlewamy Pernod.
Sos: ucieramy czosnek, chilli, przyprawy i odciśniętą bułkę.
Wkręcamy w to oliwę (podobnie jak przy robieniu majonezu),
aż powstanie sos przypominający musztardę. Zupę podajemy
z kawałkami ryb, krewetkami, małżami, kalmarami. Dodajemy
grzanki. Sos do zupy stanowi dodatek smakowy.

CHLEBA NASZEGO
POWSZEDNIEGO

Dar bogów, bez którego nie może istnieć życie. Otaczany wielką czcią chleb jest podstawą
pożywienia w wielu krajach o różnych kulturach. Bez niego nie wyobrażamy sobie pożywnego
śniadania czy dobrej biesiady. Towarzyszący ludzkości od zarania dziejów, przeżywa dziś
renesans, stając się królem na stołach licznych kawiarni.
Tekst: Małgorzata Kowalewska
Umiejętność siania zboża uznawana jest za jedną z głównych
przyczyn, które doprowadziły człowieka do osiadłego trybu
życia. Może dlatego to właśnie chleb stał się swoistym sacrum,
które odgrywa znaczącą rolę w kulturze i religii.

Historia chleba

Początki wytwarzania chleba szacuje się na około 6000 lat temu,
kiedy to rozgryzano surowe ziarna zboża, a następnie przypiekano je na ogniu lub gotowano w wodzie. Dopiero później
odkryto, że zmiażdżone na drobną kaszę ziarno daje większe
możliwości przyrządzenia pożywnego posiłku, którym wówczas
była tzw. bryja. W Grecji i Rzymie pojawiła się natomiast
popularna maza. Początkowo oba „specjały” były gotowane
ze słoniną, później zaś z warzywami i mięsem. Do dziś znajdują
się one w jadłospisie polskiej, wiejskiej kuchni. Pozostawiona
w garze bryja, zmieniwszy zapach, konsystencję i – co najważniejsze – objętość, doprowadziła człowieka do odkrycia zaczynu.
Na terenach obecnych ziem polskich stosowano zakwas już
w okresie wpływów rzymskich (I-V w n.e.), a upowszechnił się
on około X wieku. Początkowo chleby były wypiekane w domowych warunkach, nieco później w ogólnodostępnych piecach.
Wieki średnie przyniosły ze sobą zawód piekarza, a wraz z nim
wiele gatunków pieczywa, m.in. delikatny biały chleb, przyrządzony z wielokrotnie przesianej mąki.
Biały chleb nie jest bowiem współczesnym wynalazkiem.
Już dla Greków i Rzymian kolor był jednym z głównych testów
jakości pieczywa. W 70 wieku n. e. Rzymianin Pliniusz Starszy
napisał: Pszenica z Cypru jest śniada i daje ciemny chleb, z tego
powodu zwykle miesza się ją z białą pszenicą z Aleksandrii.
Rzymianie słynęli z kilku rodzajów ciekawie nazywanego pieczywa, np. chleba oyster (polecanego do ostryg). Wśród ludzi
bogatych i uprzywilejowanych popularne było pieczywo zrobione z mleka, jaj i masła. Żyjący w III wieku filozof Athenaeus
pisał, że najlepsze piekarnie znajdowały się w Fenicji i Lydii,
a najlepsi piekarze pochodzili z Kapadocji. Wypiekano wówczas chleby nie tylko z najlepszej mąki pszennej, ale także
z kaszy, żyta czy prosa. W starożytnej Grecji również toczyła
się zacięta rywalizacja między miastami o to, które z nich
produkuje najlepszy chleb. Oprócz stolicy, wiele dobrych
piekarni znajdowało się w wyspiarskiej części kraju. Dobrą
reputacją cieszyły się Rodos i Cypr. Według pisarza Eubulusa
przyciągały jak magnes głodnych pasażerów.
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Głód był zaspokajany chlebem także w czasach średniowiecznej
Anglii, kiedy to podczas powracających okresów nieurodzaju
(suszy lub zbyt ulewnych deszczy) klasa panująca dokładała
wszelkich starań, by utrzymać cenę bochenka na stałym poziomie. Miała ona zapobiegać buntom i korupcji, ale też gwarantować dobrą jakość. Samo rzemiosło piekarskie wymagało
wówczas wtajemniczenia. Młody człowiek, który chciał zostać
piekarzem, musiał odbyć siedmioletnią praktykę. Regulacje
prawne dotyczyły także wagi chleba, a ich naruszenie wiązało
się z surowymi karami. Byli jednak tacy, którzy umieszczali
w cieście miedziane monety...
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba...
Tęskno mi Panie...!
– Cyprian Kamil Norwid

W Polsce od dawien dawna podchodzono do chleba z wyjątkową czcią. Słowiańskie i chrześcijańskie tradycje spowodowały, że odgrywa on do dziś wyjątkową rolę w obrzędowości. Jesteśmy jedynym narodem, który przeniósł do domów
starochrześcijański zwyczaj „łamania się chlebem” w postaci
dzielenia się opłatkiem, który symbolizuje życzliwość, ale też
słowiańską gościnność. Dawni Polacy rozumieli tę tradycję
dosłownie, stąd nie pozwalano sobie na krojenie chleba żadnym
narzędziem. Wynikało to również z myślenia, wedle którego
zawarte w ostrzu żelazo miało zniszczyć sakralną moc wypieku.
Do dziś w wielu zakątkach kraju przed wbiciem noża czyni się
nań znak krzyża, by nie dopuścić się grzechu. Dbano również,
by nie zmarnować ani krzty, więc po posiłku zbierano pieczołowicie okruszki i zostawiano na później. W środowiskach
dworskich stosowano nawet specjalne szufelki, na które zamiatano resztki pieczywa i rozdawano je ubogim. Chleb był pewnego rodzaju sacrum, symbolem bogactwa, a także środkiem
magicznej ochrony. Wierzono w jego specjalne właściwości,
na przykład zmieszany ze śliną i pajęczyną był stosowany jako
antybiotyk, a narzędzia do wyrabiania pieczywa miały szczególną moc uzdrawiania. Wiara w owe działanie była na tyle silna, że niejednokrotnie doprowadzała do tragedii, o czym można
się przekonać podczas lektury Antka, w której to mała Rozalka była wkładana na trzy zdrowaśki do chlebowego pieca.

Chleb miał obłaskawiać demony, więc pełnił ważną rolę w czasie budowy domu i był pierwszą rzeczą, którą doń wnoszono.
Towarzyszył chłopom w czasie prac na roli, dodając sił witalnych
i zapewniając żyzną ziemię. Sprzyjał również płodności.
Współcześnie obwinia się pieczywo i zawarte w nim węglowodany
za przyczynę otyłości, kiedyś odgrywało ono znaczącą rolę w grze
miłosnej. Niewiasty wałkowały chleb gołymi udami, a po upieczeniu podrzucały go ukradkiem lubemu, którego miała trafić strzała
Amora. Te mniej odważne, w myśl porzekadła kto zjada ostatki
ten piękny i gładki, jadły piętki, wierząc, że przyniosą im one
większe powodzenie u płci przeciwnej. Obecnie spożycie chleba
w Polsce stale spada, podobnie jak liczba urodzonych dzieci...

Wyrób chleba kiedyś i dziś

Wyrób chleba był też rodzajem egzaminu dla młodych dam
szukających kawalera. Także mężatki musiały znać tę sztukę,
w innym przypadku groziło im wygnanie z domu. Jak widać
sam wypiek również odcisnął swoje piętno w polskiej kulturze.
Procesowi towarzyszył bogaty ceremoniał i liczne nakazy
– nie każdy mógł się podjąć tego zadania. Osoby nieczyste,
kobiety w trakcie menstruacji czy ludzie mający kontakt
z krwią nie mogli piec chleba. Zaczyn przygotowywano w piątek – dzień męki Chrystusa, kiedy to pieczenie,
podobnie jak w święta, było zakazane. Pieczono najczęściej
w soboty, ucierając ciasto z lewej strony na prawą, co miało
gwarantować jego odpowiednie wyrośnięcie. Gospodynie
za pomocą magicznych czynności panowały nad tym, by ciasto
przybrało odpowiednią konsystencję. Bochenki traktowano
z namaszczeniem: chroniono przed wiatrem, umieszczano
na liściach chrzanu i rysowano na nich znak krzyża. Podczas
pieczenia trzeba było zachować czujność, nie wolno było siadać, wykrzywiać twarzy i ziewać, bo groziło to odchodzeniem
skórki, a co gorsza wyłysieniem. Wypieku można było spróbować jeszcze przed zachodem słońca lub w następnym dniu
– pod warunkiem, że poprzedni bochenek będzie już zjedzony.
Coraz więcej osób odkrywa tajemnice powstawania chrupiącej
skórki w zaciszu własnej kuchni. Domowe piekarnie są popularne
zarówno wśród fanów gotowania, jak i laików, bo z pomocą
specjalnych narzędzi każdy może zrobić własny wypiek. Jednym
z najważniejszych jego etapów jest zagniatanie ciasta, w trakcie
którego rozprowadzamy siatkę glutenową, stymulując tym
samym drożdże. Obserwujemy, jak z mąki, drożdży, wody i soli
powstaje jednolita masa, która wymaga szybkiego zagniatania.
Pod naszymi palcami zmienia ona strukturę, nadajemy jej
ostateczny kształt. Po zaledwie kilku minutach gotowe ciasto
odkładamy do wyrośnięcia. Pieczenie chleba to bardzo relaksująca czynność, która daje dużą satysfakcję zarówno dzieciom,
jak i dorosłym. Przy odrobinie fantazji możemy uformować
niepowtarzalne pieczywo o nietuzinkowym smaku.

Chleb nasz powszedni?

Pieczywo pod różnymi postaciami jest jedzone niemalże
w każdym zakątku świata. Trudno jednoznacznie sklasyfikować jego rodzaje. Najłatwiejszym podziałem jest rozgraniczenie gatunków wedle sposobu ich przyrządzania.
Pierwsze chleby były płaskie, pozbawione spulchniaczy.

Zajadali się nimi, m.in. Wikingowie, którzy cenili sobie długi okres przydatności do spożycia, bo chrupkie pieczywo nie
pleśniało. Mimo upływu setek lat, wciąż w wielu miejscach
spożywa się je w podobnej formie, np. w Indiach (chapati)
czy Afganistanie, gdzie fragmenty placków macza się w sosie.
Podobnie z meksykańskimi tortillami czy greckimi pitami,
które są integralną częścią dania i również pełnią funkcję
„jadalnej zastawy”. Wśród płaskich gatunków na uwagę zasługuje
jeszcze maca, przyrządzana bez użycia zakwasu, którego spożycie
jest zakazane w trakcie żydowskiej paschy. Najbardziej popularne
są jednak chleby spulchnione. Kiedyś za pomocą zakwasu, dziś coraz częściej z dodatkiem sody (np. irlandzki chleb na sodzie) czy
proszku do pieczenia. W USA powstał nawet tzw. quick bread,
który za pomocą chemicznych dodatków natychmiast wyrasta.
Dłuższy i łagodniejszy proces przyrządzania pieczywa to popularne,
np. w północnych Chinach, gotowanie na parze. Przykładem mogą
być bułeczki mantou, ale też popularne w Europie pampuchy.
Dużo bardziej kaloryczne jest pieczywo smażone. Kiedyś,
gdy tłuszcz był drogi i trudny do zdobycia, było ono utożsamiane z czasem świąt. Dzisiaj, chociażby na Liwie, chleb smażony
jest rodzajem snacka, który zamawia się do piwa czy kwasu
chlebowego. Wśród smażonych słodkości królują karnawałowe
pączki i faworki, ale też racuchy.

Etapy chlebowej transformacji

Można uznać, że przełomowym okresem dla chleba był moment,
w którym to Frederick Rohwedder opatentował automatyczną
maszynę do jego krojenia. Dwadzieścia lat później, w 1933 roku,
już prawie 80% bochenków sprzedawano w takiej formie. Pomysł
okazał się zarówno sukcesem biznesowym, jak i kulturowym.
W czasie II wojny światowej obowiązywał sparafrazowany
slogan reklamowy – najlepsza rzecz od czasu, gdy wynaleziono
krojony chleb. Ostatnio pieczywo przeszło kolejną transformację – z dodatku do potraw, stało się podstawowym składnikiem
dania. Powstaje coraz więcej miejsc, w których menu opiera się
na różnego rodzaju zestawach śniadaniowych i wyszukanych
kanapkach. Tego typu format gastronomiczny popularny był
do tej pory głównie w Paryżu, Brukseli, Nowym Jorku czy
Berlinie. Dzisiaj znajduje swoich zwolenników w większości
krajów Europy, w tym oczywiście w Polsce. Nasi rodacy, szczególnie ci zamieszkujący duże miasta, lubują się we wspólnych
śniadaniach, które – choć mało wykwintne – uznane zostały
za najmodniejsze. W tych miejscach centralnym punktem jest
tzw. common table, przy którym zasiadają niekoniecznie znający się goście kawiarni. Minimalistyczny design i przytulna
atmosfera sprzyjają zarówno wspólnemu kontemplowaniu
słodkiego śniadania, jak i wieczornym rozmowom przy winie
i pajdzie pachnącego, świeżego chleba.
Gandhi mówił: Kiedy zapyta cię ktoś, gdzie jest Bóg, daj mu chleb
i powiedz: tu. Jeszcze w połowie XX wieku chleb był uważany za
„dar boży”, do którego podchodzono z wyjątkową czcią. Mimo
że utracił on trochę swojej świętości, nadal jest wyjątkowym
elementem zarówno polskiej, jak i światowej kuchni. Zaczynamy
się z nim oswajać w domu, próbując własnoręcznego wypieku,
bo pamiętny z dzieciństwa smak świeżej pajdy chleba z masłem
jest tym, co coraz częściej sprowadza nas na tory slow life.
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CHOCHLĄ PO ŁAPKACH
Chipsy, cola, ewentualnie pączek – to wręcz idealny przepis na wyhodowanie pacjenta
szpitalnych oddziałów kardiologii i endokrynologii, a w najlepszym przypadku wyszydzanego
przez rówieśników „pulpecika”. Jak wygląda żywienie dzieci w Polsce? Czy mamy już do
czynienia z epidemią otyłości? Jakie działania zapobiegawcze podejmują instytucje państwowe,
media i sami rodzice? Oto słów kilka o doskonałej teorii i fatalnej praktyce.
Tekst: Alicja Zielińska, ilustracja: Krzysztof Rogalski
Dzieci mają specyficzne podejście do jedzenia. Pewien chłopiec
w pierwszej klasie szkoły podstawowej uparł się, że nie zje
niczego w kolorze zielonym. Dlaczego? Ot tak i tyle. Przegapił
mnóstwo pyszności, między innymi: serwowaną niemal
codziennie (roz)gotowaną marchewkę z groszkiem, podawany
od święta rozwodniony szpinak czy rozrzedzony kisiel jabłkowy. Delicje! Nie ominęła go natomiast przyjemność związana
ze słuchaniem ciągłego utyskiwania rodziców. Przeważnie
przybierało ono formę standardowej wyliczanki: że jak nie będzie jadł to nie urośnie, zaczną mu wypadać zęby i rosnąć
włosy w uszach, że ma szlaban na słodycze, rower i kolegów,
nie wspominając o innych przyjemnościach. Koronny argument dotyczył wizyty „cioci Basi”. Każde dziecko posiada
chociaż jedną demoniczną osobę wśród krewnych, jakąś
stryjenkę z wąsami, która non stop chce buziaka, wujaszka
z soczystą wymową czy zrzędzącą seniorkę. No cóż, rodziny się nie wybiera. Tak czy inaczej biedak nie miał łatwo.
Co kilka dni wychowawczyni wzywała rodziców chłopca
do szkoły, ponieważ oczywiście nie spożywał wykwintnych
obiadów. Zabawa w zielone trwała dwa tygodnie, potem
zmieniła się w polowanie na białe...

Druga grupa dzieci w podstawówce – tych szczęśliwców – topiła
się w morzu kanapek: z żółtym serem, szynką, salami, pasztetem,
pomidorkiem w sezonie. Buntownik, który przynosił je z powrotem do domu, od razu był pacyfikowany przez gderających
rodziców: Jedz kanapki, bo zapiszemy Cię na obiady. Po takiej
groźbie załamywała się nawet najbardziej wytrzymała linia oporu. I tak dla wygłodniałego dziesięciolatka po kilku godzinach
lekcji, spania na nudnej historii czy dokuczania koleżankom na
irytującej matematyce, kanapka z rozgrzanym, nieświeżym już
żółtym serem stawała się prawdziwą ambrozją.
W szkole średniej bez dwóch zdań królowały drożdżówki,
pączki oraz cola. Każdy piętnastolatek zastanowił się kilka razy, zanim przyniósł do szkoły przygotowane w domu
jedzenie. Komentarze w stylu mamusia robi Ci kanapeczki
do szkoły wystarczały, by definitywnie powiedzieć kanapkom
basta! Etap studiów dołożył do tego topione serki, kajzerki z parówkami oraz chińskie zupki robione w Radomiu.
I tak człowiek dorastał w przekonaniu, że jedzenie stanowi
przede wszystkim zapychacz, który zapobiega krępującemu burczeniu w brzuchu. Kto by tam myślał o wartościach
odżywczych. Jadło się to, co było i tyle.

PRL pełną gębą

Sigma i Pi z Matplanety

Konsumpcja w podstawówce przebiegała dwutorowo. Bardziej
sadystyczni rodzice zapisywali dzieci na obiady, mniej okrutni wciskali kanapki. Stołówka niewiele różniła się od baru
mlecznego z Misia Stanisława Barei. Jedynie talerze nie były
przykręcane do blatu, a sztućcami można się było swobodnie posługiwać, bo o dziwo nie przykuto ich łańcuchami
do stołu. Co do posiłków – bywało różnie. Tuż przed obiadem
można było zorientować się czy w kuchni nastąpiła klęska
urodzaju. Otrzymując bliżej niezidentyfikowaną substancję
rozpoczynał się konkurs: zgaduj zgadula... I tak mały smakosz po kilkukrotnym dźgnięciu pożywienia i sprawdzeniu
czy się nie rusza, przystępował do oceny dania. Czuję nutkę
mięty, oregano i szczyptę bazylii, być może jeszcze arbuz...
Nie, nie, to groch z kapustą i grzybami, ze śladową ilością
tych ostatnich. Tak czy inaczej ocena pozytywna: nadające się do spożycia. Gotowanie w wielu szkołach polegało
na tak zwanym kreatywnym kucharzeniu. Wrzucasz wszystkie
posiadane składniki do kotła, mieszasz do pierwszego blum,
czekasz do drugiego bulg i gotowe.

W wielu szkołach czas się zatrzymał. Przynajmniej jeżeli chodzi
o żywienie dzieci. Uczniowie nadal dostają zielono-pomarańczową breję i rozgotowane ziemniaki. Rodzice wpychają pociechom
do plecaka kilka kanapek. Jedyna różnica pomiędzy stołówką
szkolną z lat PRL-u a współczesnym systemem to opcja – sklepik,
z której opiekunowie często korzystają. Wręczają dzieciom kilka
monet, mówiąc Kup sobie coś. Doszło do tego, że rzadko który
uczeń chce zapisywać się na obiady. Pajda chleba z masłem
i żółtym serem również nie jest już w modzie. Najlepiej wziąć
pięć złotych i w automacie lub sklepiku kupić chipsy, batona,
colę itd. Dołóżmy do tego brak aktywności fizycznej oraz ciągłe
siedzenie przed komputerem i mamy idealny przepis na pulpeciki.
Mniejsza o zdrowie, co z tego, że dziecko dostanie zawału w wieku 30 lat. Zastrzyki z insuliny też nie są takie straszne. Choroby
cywilizacyjne – też mi coś! Polaków nie przekona takie gadanie.
Przecież jak sąsiad będzie miał tłustego bachora, to przynajmniej
pośmiać się z czego będzie albo chociaż naubliżać dzieciakowi,
jak niemrawo się rusza. Szkoła czy praca nie odbiega od tego
schematu. Jak gruby, to niech nie żre tyle! Ot co.
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Problem w tym, że kluchy leniwe, które dorośli obywatele
hodują obecnie z wybitną troską, w 2030 roku będą pochłaniać
100 miliardów złotych rocznie! Dla porównania – jest to ośmioletni budżet na szkolnictwo wyższe lub roczne koszty utrzymania i wyżywienia ośmiu milionów dzieci w żłobkach. Obecnie
koszty na opiekę zdrowotną osób z cukrzycą i chorobami serca
wynoszą 47 mld zł (18 mld zł to bezpośrednie wydatki na
leczenie chorych, zaś 29 mld to koszty utraconej produktywności). Każdy podatnik przeznacza 2500 złotych rocznie na
choroby cywilizacyjne. Natomiast do czasu, aż dzisiejsze niemowlęta osiągną pełnoletność, kwota ta się podwoi. Warto
zaznaczyć, że głównymi przyczynami chorób serca i cukrzycy
są: złe odżywianie się, palenie tytoniu, zbyt mała aktywność fizyczna oraz nadwaga i otyłość. Rachunek jest prosty.
Przeciętnego Polaka nie stać na to, by wychowywać ludzika
Michelin. Gwoli wyjaśnienia, nie chodzi tutaj o nadwagę,
wynikającą z różnego rodzaju chorób, np. hormonalnych,
a jedynie o otyłość spowodowaną złym żywieniem czy wręcz
tuczeniem dzieci. Problem ten urośnie niebawem do rozmiarów epidemii i to w ciągu zaledwie 18 lat! W tej kwestii może
warto NIE naśladować Stanów Zjednoczonych…

Polska specjalność

Polacy nigdy nie byli orłami w postępowaniu zapobiegawczym.
Problemy zauważają dopiero wtedy, gdy urastają one do rozmiarów XXXXXL. Wówczas zamiast niszczyć ich źródło,
zamiatają porażki pod dywan i idą dalej, jak koń z klapkami.
W przypadku otyłości dzieci nie jest to takie łatwe – nie starczy
miejsca pod dywanem, no chyba że ktoś porządnie go potem
udepcze, by ukryć fałdy.
Gdzie znajduje się źródło problemu? Według Najwyższej Izby
Kontroli działania Ministerstwa Zdrowia czy Instytutu Żywności
i Żywienia nie prezentują się zbyt okazale. NIK podaje, że środki
finansowe przeznaczone na realizację „Programu zapobiegania
nadwadze i otyłości…” w latach 2007-2011 szacowano początkowo na 12 mln zł, faktycznie zaplanowano kwotę o połowę
mniejszą – 5,9 mln zł, a w rzeczywistości wydatkowano (w latach
2007-2010) niespełna 2,4 mln zł.
Oczywiście politycy nie widzą w swoim postępowaniu żadnych
nieprawidłowości. Za jeden z kluczowych powodów nadwagi
i otyłości niepełnoletnich podają uczenie dzieci złych nawyków żywieniowych, czym obwiniają rodziców. Według badań,
przeprowadzonych przez Centrum Zdrowia Dziecka oraz Instytut
Matki i Dziecka, u ponad połowy pociech w wieku od jednego
do trzech lat rodzice źle bilansują dietę, co skutkuje nieprawidłową masą ciała. W tym czasie „programujemy” organizm
metabolicznie. Przyzwyczajenie niemowlęcia do nieodpowiednich
posiłków, zarówno pod kątem wartości odżywczych, jak i ilości
pożywienia oraz częstotliwości jego podawania, zwiększa prawdopodobieństwo złego odżywiania się w dorosłym życiu. Zaledwie
7% badanych matek stosuje się do zaleceń, prawidłowych dla danej
grupy wiekowej. Kolejne dane też nie są krzepiące. Okazuje się,
że 90% dzieci spożywa zbyt wiele soli, zaś 80% za dużo cukru!
Eksperci podkreślają, że profilaktyka w kwestii nadwagi i otyłości jest kluczowa. Problem polega jednak na tym, że pediatrzy
nie informują rodziców, jakie posiłki powinni przygotowywać.
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Idąc krok dalej. Nawet jeżeli dziecko jest uczone prawidłowych
nawyków żywieniowych, cała praca opiekunów idzie na marne w momencie oddania brzdąca do przedszkola, a później
szkoły. Bardzo rzadko zdarza się, że stołówki przestrzegają
norm żywieniowych. W dalszych latach rozwoju pociechy
tak czy inaczej zaopatrują się w jedzenie z automatów i sklepików, nie mając dostępu do pełnowartościowego pożywienia
na terenie szkoły. Placówki oświaty tłumaczą, że cała sytuacja
spowodowana jest problemami finansowymi tychże instytucji.
Dlatego też są zmuszane do instalowania automatów, stanowiących dodatkowe źródło dochodu dla szkoły. Stołówki są likwidowane ze względu na kryzys. Ich utrzymanie wykracza bowiem poza możliwości placówek. Częstym argumentem jest to,
że rodzice płacą wyłącznie za „wsad do kotła”, czyli koszt
zakupu produktów, z których wykonywany jest posiłek. Zgodnie
z art. 67a ust. 4 u.s.o. jest to maksymalna kwota, jaką opiekun
zobowiązany jest uiścić. Do opłaty za obiady nie wlicza się
pozostałych kosztów, takich jak: wynagrodzenie pracowników,
utrzymanie w odpowiednim stanie pomieszczeń gospodarczych i jadalni czy opłat eksploatacyjne typu woda, prąd,
ścieki, odbiór odpadów. Wszystkie wydatki poza nabyciem
produktów finansowane są z budżetu szkoły.
Dalsze narzekania dotyczą uczestnictwa w ogólnopolskich
projektach prozdrowotnych, jak np. Szklanka mleka, Owoce
w szkole czy Trzymaj formę. Tym razem piłeczka odbijana
jest w stronę mediów, że za mało informują opinię publiczną
o takich inicjatywach, dlatego też ich rezultaty są wręcz niezauważalne. Tym oto sposobem wszyscy możemy rozpocząć
zabawę w kółko graniaste. Koniec końców każdy każdego
obrzuca resztkami rzeczowych argumentów, zdań wyrywanych
z kontekstu, zwalając winę na drugą stronę i nie podejmując
żadnych działań, a przecież problem sam się nie rozwiąże.
Jedynym logicznym rozwiązaniem jest połączenie sił przeciwko
wspólnemu wrogowi. Jednak działania muszą być prowadzone równolegle przez wszystkich, na każdym etapie rozwoju
dziecka. Są to ogromne koszty, chociaż i tak jest to zaledwie kropla w morzu w porównaniu z prognozowanymi na
2030 rok wydatkami na leczenie cukrzycy i chorób serca. Niestety,
każda ze stron ma swoje racje, by niczego konkretnego nie
czynić. Rząd – bo są pilniejsze wydatki, placówki oświaty
– bo są pilniejsze wydatki, rodzice – bo są pilniejsze wydatki, media – bo są pilniejsze wydatki. Niczym katarynka.
Fakt, żywienie dzieci nie jest lataniem z szabelką i ośmieszaniem
innych ludzi, zatem czemu miałoby to interesować Polaków.
Zapobieganie problemom to przecież nie ich specjalność.

Bibliografia:
1) Konferencja z dnia 14.11.2012r. pt. Żywienie dzieci w Polsce.
Czy stać nas na złe żywienie dzieci?, pod red. Jolanty Szymańczak,
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012.
2) www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-otylosci-u-uczniow.html

Modowe laboratorium

Wprawdzie

to przemysł wart miliardy, ale moda

to przecież nie tylko pociąg pełen komercji.

Może

i wagony tłoczne są od wielkich, opływających
luksusem nazwisk osób, zajadających truskawki
popijane Dom Pérignon. Jednak to solidna lokomotywa

ciągnie cały ten światek splendoru, a przy okazji udaje
jej się osiągać prędkość umożliwiającą pokazanie tego,
co w modzie prawdziwe, piękne i urzekające.

Tekst: Anna Radke, zdjęcia: Paweł Grabowski

Zaprezentowanie pełnej kolekcji przez projektantów to nie lada wyzwanie. Kreatorzy tak naprawdę ciągle muszą szukać inspiracji. Wysyłają
modelki na wybieg przynajmniej dwa razy do roku. Nie ma czasu
na zawahanie. Zawsze punktualnie zjawia się Anna Wintour, przychodzą celebryci oraz ważne osoby z branży. Wszyscy oni mogą zamówić
rzeczy tuż po ich premierze. Pokaz relacjonują media. Tak naprawdę
to każdy tydzień mody, obojętnie – londyński czy też mediolański,
nowojorski, czy nawet paryski, pełni w rozgrywce tylko rolę pionka.
Warto zaznaczyć, że cała ta gra nie posiada do końca ustalonych reguł.
Przemysł „modowy” jest ściśle połączony z innymi dziedzinami, takimi
jak: włókiennictwo, krawiectwo, dziennikarstwo, reklama i marketing,
a ostatnio nawet prawo. Ktoś w końcu musiał zadbać o wszelkie formy
własności intelektualnej projektów. To właśnie ci gracze w rzeczywistości pociągają za sznurki i decydują o tym, kto zostanie zwycięzcą
w tym biznesie.
Dziś nie liczy się już tylko sam geniusz i kreatywność projektanta, ale to,
jak umie się sprzedać. Trwa walka między tym, co twórcze, a tym,
co odtwórcze. W końcu przemysł mody ma przynosić zyski i to nie tylko
samej marce, ale i wszystkim, którzy angażowali się w dany projekt.
Dlatego pasjonat mody nie musi być drugą Miuccią Pradą. Równie dobrze
może zostać redaktorem Vogue’a, blogerem „modowym”, szukać zbytu
dla najnowszych kolekcji jako specjalista do spraw sprzedaży, tworzyć
wystawy jako visual merchandiser, realizować się jako buyer czy dyrektor
kreatywny, fotograf, stylista, a nawet prawnik. Opcji jest wiele. Ważne,
by robić to, co się kocha oraz być wielkim zwolennikiem mody, z głową
pełną pomysłów i nerwami na wodzy. Przy odpowiedniej motywacji można osiągnąć ogromny sukces, jak na przykład Felicja Milewicz, szefowa
działu urody amerykańskiego Glamour czy Alicja Borzyszkowska, która
do niedawna na najwyższym szczeblu zarządzała w Londynie PR-em
amerykańskiej marki Gap.

Spektakl wielkiej sceny

Oprócz popularnych tygodni mody warto wspomnieć o trade shows,
targach skierowanych do ludzi z branży, tak zwanych B2B (ang. Business
to Business). W trakcie tego rodzaju wydarzeń można zobaczyć,
jak wygląda prawdziwe rzemiosło, poznać tęgie głowy, trzymające
ten biznes w ryzach oraz zapoznać się z tendencjami na kolejne sezony.
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To tam rozgrywa się spektakl wielkiej sceny, podczas którego ustala się kto
wchodzi na dany rynek i z jakimi produktami. Głównymi aktorami są tutaj
buyerzy (tłum. kupcy) odpowiedzialni za dobieranie kolekcji dla swoich
sklepów. Godne polecenia są: D&A Trade Show, organizowany w Paryżu,
Los Angeles i Nowym Jorku, promujący głównie odzież ekologiczną czy
słynny MAGIC w Las Vegas, sponsorowany przez chyba najgorętszą gazetę w tym biznesie Women’s Wear Daily. Warto wymienić także White
Trade Show, odbywający się w Mediolanie i Nowym Jorku, londyński
Pure oraz znane targi tkanin Première Vision. Przeważnie wydarzenia te
odbywają się tuż przed lub tuż po słynnych fashion weeks. Często zdarza
się, że kupcy, reprezentujący wielkich kreatorów, przyjeżdżają głównie
na trade shows, a tydzień mody traktują jako dodatek, chwilę oddechu,
wręcz rozrywkę.
Polska niedawno zaczęła tworzyć swój alfabet mody, organizując zaledwie od siedmiu sezonów FashionPhilosophy Fashion Week Poland
w Łodzi. Jest to nieco ponad trzy lata, przynajmniej jeżeli chodzi o kolejne odsłony tygodnia mody. Na razie nasz kraj może tylko pomarzyć
o wieloletnich tradycjach, jakie posiadają w tej kwestii Włosi, Francuzi
czy nawet Amerykanie, choć na światowych salonach mamy swoich
przedstawicieli. Nie mamy się czego wstydzić. Godnie reprezentuje nas
chociażby Krzysztof Stróżyna.

Money, money, money...

Przemysł mody w Polsce prężnie się rozwija i nie chodzi tu tylko o coraz
bardziej profesjonalnie organizowany w Łodzi tydzień mody, ale również
zawodowe podejście pracowników w tej dziedzinie oraz liczbę zagranicznych
firm, wchodzących na rynek. Warto jednak pamiętać, że obecnie większość
sklepów słynnych marek otwiera się w ramach umów licencyjnych i franczyz.
W latach 70. XX wieku licencje stały się dla projektantów popularnym
sposobem, by rozwinąć swoją markę bez dodatkowego nakładu finansowego
czy ryzyka utracenia głównego produktu. Dlatego największe firmy konsekwentnie zaczęły rozszerzać swoją działalność przez dodawanie linii: perfum,
kosmetyków, kostiumów kąpielowych, obuwia, bielizny, torebek, okularów
przeciwsłonecznych, zegarków i innych akcesoriów. W późniejszym czasie rozpoczęto rozbudowywać daną firmę o: kolekcje dla domu, farby, meble, rowery
czy nawet papierosy. Swego czasu najbardziej ekstremalnym przypadkiem był
włoski dom mody Gucci, który w jednym momencie licencjonował aż 22.000
produktów (łącznie z… latarkami i karmą dla psów). Z kolei licencje Pierre’a
Cardina generowały 90% jego sprzedaży, co przynosiło mu zysk w wysokości
1,5 miliarda dolarów i czyniło go jednym z najbogatszych Francuzów.
Licencje stały się jeszcze powszechniejsze, gdy projektanci przestawali
być jedynymi właścicielami biznesu i żyli pod presją uzyskiwania coraz większych dochodów, szczególnie na arenie międzynarodowej.
Często uciekali się wtedy do kreowania tzw. diffusion lines, które czyniły
ich kolekcje bardziej dostępnymi dla klientów klasy średniej. W 2000 roku
Jones Apparel Group uzyskała dochód w wysokości 4,2 miliardów dolarów,
z czego 75% pochodziło z bycia licencjobiorcą Polo Jeans, Lauren by Ralph
Lauren, Nine West i Evan Picone. Warto wspomnieć również o Warnaco
współpracującej z Calvinem Kleinem, Estee Lauder dominującej w branży
kosmetycznej oraz Luxottica czy Safilo produkujących oprawki do okularów.
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Tropem tego, co czynili zagraniczni projektanci trzy dekady temu, polski
duet posiadający markę Bohoboco zdecydował się wypromować własną
linię perfum.
Inną, bardzo powszechną na rodzimym rynku formą biznesową jest franczyza. Paradise Group wprowadziła do Polski brytyjską markę Burberry,
natomiast korporacja Alshaya obsługuje w naszym kraju franczyzę Victoria’s
Secret. Podczas pierwszych lat franczyza wprowadza pewne ograniczenia,
np. w Victoria’s Secret w warszawskich Złotych Tarasach sprzedawane są tylko
kosmetyki, akcesoria oraz... majtki. Te pierwsze to sprawa oczywista, bowiem
na produkty do pielęgnacji nałożona jest największa marża. Może jednak
dziwić polityka firmy, że klientka nie może kupić pasującego biustonosza
do wybranej przez siebie pary bielizny. Cała kolekcja będzie pojawiała się
pewnie stopniowo, w zależności od wielkości sprzedaży, zaznaczonej w kontrakcie. Rzadko kiedy dana marka decyduje się wejść na nieznany rynek, jakim
nadal jest Polska i otworzyć flagship store, który jest zarządzany bezpośrednio
przez daną jednostkę oraz posiada pełen asortyment. Dla korporacji ważne
jest, by poznać potencjalnego klienta, a także jego demografię, psychografię
oraz gust. Warto zauważyć, że rzeczy sprzedawane na przykład w hiszpańskiej Zarze różnią się od tych, które są dostępne w Szwecji. Oczywistym
zadaniem kupców jest rozprowadzać kolekcję w taki sposób, by w danym
państwie osiągnęła możliwie największą sprzedaż. Zatem to, jakie marki
staną się dostępne w Polsce, nie zależy tylko od zasobności naszych portfeli,
ale i od naszego podejścia, wrażliwości na modę i stylu życia. Podobno
luksus w czasach kryzysu najlepiej się sprzedaje, jednak byłoby znakomicie,
gdyby „wysoka moda” nie była postrzegana w kategorii snobizmu, a reszta
społeczeństwa nie ubierała się tylko w sieciówkach.

Przyszłość w modzie

Ubranie stało się formą wyrażania własnego „ja”. W Polsce mamy wielu
świetnych, utalentowanych i młodych kreatorów mody, których projekty
kosztują mniej więcej tyle, co odzież w H&M, a są o wiele lepszej jakości. Cieszy rosnąca liczba butików internetowych, takich jak Full of Style
czy Mostrami z rzeczami, gdzie podziwiać można metkę z napisem made
in Poland. Idąc ulicą widać, że nasi rodacy również wyglądają coraz lepiej
i to niekoniecznie wyłącznie dzięki wielkim markom, ale właśnie za sprawą
takich kreatorów i magazynów, które starają się propagować modę. Nie ma co
ukrywać, polski rynek w tej sferze dopiero raczkuje. Powinniśmy jednak docenić to, że do kraju ściąga coraz więcej zagranicznych marek, to również kształtuje naszą świadomość stylu. Trzeba jednak zrozumieć, że ten biznes nie składa
się tylko z aroganckich kobiet, które walczą o ostatnią parę szpilek Louboutina.
Wśród osób działających w branży „modowej” są mądrzy i wykształceni ludzie,
próbujący sprostać naszym estetycznym oczekiwaniom. W każdym sezonie
proponują oni rzeczy, w których nie tylko można dobrze się czuć, ale które
po prostu zachwycają. Dopiero, gdy uświadomimy sobie ten fakt, będziemy
mogli stać się całkowicie dojrzałym „modowo” narodem. Nie każdy pokocha
modę i zaakceptuje ją jako zjawisko, ale ci, którzy choć trochę zgadzają się z tą
opinią powinni przyczynić się do tego, by polski przemysł mody rósł w siłę.
Burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg sukcesywnie wspiera tamtejszy Garment District i uczelnie kształcące w tym kierunku, między innymi
Fashion Institute of Technology oraz Parsons The New School for Design.
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Posiada bowiem świadomość, że moda przynosi temu miastu olbrzymie
zyski. Sprawia również, że Nowy Jork jest jeszcze bardziej czarujący,
umacniając się w swojej pozycji królestwa ready-to-wear.
Zmiana ustroju w Polsce po 1989 roku spowodowała liczne przeobrażenia gospodarcze. Nagle staliśmy się społeczeństwem kapitalistycznym,
przeobraziliśmy się w naród konsumentów, zaczęliśmy pożądać marek
luksusowych. Polacy przestali być przywiązani do mody dyktowanej
przez Barbarę Hoff, do Peweksów i własnej kreatywności. Zapragnęli
zagranicznych sklepów, które stopniowo zaczęły wchodzić na polski
rynek. Konsekwencją tego był wzmożony popyt na profesjonalnych pracowników w dziedzinie mody. Początki nie należały do najłatwiejszych,
bo w Polsce takich ludzi brakowało. Niektórzy wyjeżdżali, by zdobywać
wiedzę w innych państwach Europy. Z czasem jednak można było
kształcić się w tym kierunku również w Warszawie. Swoją działalność
rozpoczął VIAMODA Polsko-Włoski Instytut Designu i Managementu,
będący przedstawicielstwem włoskiej uczelni Polimoda International
Institute of Design & Marketing na Europę Środkowo-Wschodnią.
Pomysłodawcą uczelni był właściciel polskiej marki Caterina. Warto
zauważyć, że przepustką do kariery w sferze mody są nie tylko studia
kierunkowe. By realizować się na tym polu należy poszerzać swoją
wiedzę również z zakresu socjologii, ekonomii, zarządzania, prawa
czy historii sztuki. W Polsce cały czas rośnie liczba specjalistów „modowych”. Kraj rozwija się ekonomicznie, dzięki czemu na rynek wchodzą
marki wcześniej wręcz nieosiągalne, jak np.: Gap, Victoria’s Secret,
COS czy od niedawna Hollister. Jednak nie ma co ukrywać, największą
barierą do osiągnięcia wysokiego poziomu w tym biznesie są... pieniądze. Średnie zarobki Polaków nadal odbiegają od mediany płac w Unii
Europejskiej. Drugi problem to kwestia podejścia. Nie wszyscy rodacy
są otwarci na modę. Wielu ludzi traktuje ją nadal jako błahą i materialną
zachciankę. Warto zadbać o to, by i w tym pięknym, rozwijającym się
kraju stworzyć kanon świadomej i zaangażowanej mody, wykształcić
wręcz „modową” kulturę.

Sesja:

zdjęcia: Paweł Grabowski | wowpictures.tv
modele: Klaudia Kozik | Specto
Sebastian Ciesielski | Fashion Color
stylizacja: Joanna Bojanek
makeUp: Michał Sadowski
włosy: Tymoteusz Pięta
postprodukcja: Nicholas Harding
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UBIERAM SIĘ,
WIĘC JESTEM

Fartuszek pierwszoklasisty. Pierwszy garnitur. Sukienka na studniówkę. Nauka wiązania
krawata. Biel sukni ślubnej. Ludzkie życie utkane jest ze wspomnień, także tych związanych
z ubraniami. Niezależnie od tego czy traktujemy modę jako niepotrzebną zabawę fatałaszkami,
czy też lubimy ubierać się zgodnie z najnowszymi trendami, jedno jest pewne – nasze stroje
mówią o nas i za nas.
Tekst: Joanna Lompart-Chlaściak, zdjęcie: Paulina Wydrzyńska
Kto pierwszy wpadł na pomysł ubrania się? Adam i Ewa, gdy
spletli (...) gałązki figowe i zrobili sobie przepaski (Rdz 3,7),
a za tą nową modą podążyli nasi dwunożni praprzodkowie?
Część naukowców łączy pojawienie się odzieży ze zrzuceniem
przez nas futra. Podobno tak dokuczały nam prehistoryczne
pchły, wszy i przenoszone przez nie choroby, że ewolucja
rozprawiła się z tym problemem, zmniejszając liczbę włosów
na naszym ciele do niezbędnego minimum. Wtedy też prawdopodobnie skóra naszych afrykańskich prababć i pradziadków
zaczęła ciemnieć, by zabezpieczyć ich przez piekącym słońcem.
A to dzięki eumelaninie, brązowo-czarnemu pigmentowi,
który chroni skórę przed promieniowaniem UV. Inni badacze
wskazują jednak na to, że nie od razu zaczęliśmy się ubierać.
Nadzy, bez sierści i ciemnoskórzy, żyliśmy być może i z milion
lat. Wskazują na to badania DNA... wszy. Pasożyty te rozdzieliły
się bowiem na dwie linie: głowową (żyjącą we włosach głowy)
i odzieżową (mieszkającą w ubraniach). Stało się to stosunkowo
niedawno – między 170 tys. a 83 tys. lat temu. Można więc
zaryzykować stwierdzenie, że wtedy to właśnie homo sapiens
zaczął się regularnie odziewać.
Dlaczego, będąc jeszcze w Afryce, anatomicznie w pełni już
ukształtowany człowiek wymyślił ubranie? Z braku archeologicznych dowodów można jedynie spekulować. Naukowcy są
zgodni w jednym: emigrantom do Europy i Azji odzież dała
przewagę nad ich nagimi kuzynami, którzy wcześniej zasiedlili
te kontynenty. Futra i skóry zwierząt, które najprawdopodobniej
były naszym pierwszym strojem, okazały się bezcenne, gdy
około 100 tys. lat temu zaczęła się ostatnia epoka lodowcowa.
Najstarsza odnaleziona igła krawiecka ma około 40 tys. lat.
To dowód na to, że okręcanie się w zwierzęcą skórę i przewiązanie sznurkiem splecionym z roślin już nam nie wystarczało.
Właśnie wtedy wynaleźliśmy krawiectwo i modę.

Dla profesjonalistów

Pierwsza i podstawowa funkcja stroju to ochrona przed środowiskiem, czyli deszczem, słońcem, mrozem, ostrymi powierzchniami, insektami i podrażniającymi skórę roślinami. Ma to
praktyczne znaczenie nie tylko w ubraniach przeznaczonych dla
osób zajmujących się szeroko rozumianą aktywnością sportową.
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Taką rolę spełnia przede wszystkim specjalistyczna odzież,
zaprojektowana do wykonywania konkretnych zawodów.
By dać lepszą ochronę i komfort pracy, ciągle ulepszane są tkaniny, fasony i ściegi służbowych ubrań strażaków, żołnierzy,
policjantów, pszczelarzy, personelu medycznego i laboratoryjnego, płetwonurków czy też astronautów.
Jednak konfekcja kojarzona z danym zawodem wykracza daleko
poza funkcje osłaniające. Sędzia przywdzieje togę, ksiądz sutannę,
kucharz biały kitel, a pani z banku służbowy garnitur. Nasze oczekiwania dotyczące tego, jak powinien być ubrany przedstawiciel
danej profesji, mają zwykle wpływ na to, czy odbieramy daną
osobę jako kompetentną. Jednak oczekiwania te mogą ewoluować
i różnić się w zależności od naszych poglądów. Cóż bowiem
miał oznaczać sportowy strój Franciszka Smudy w czasie meczów reprezentacji Polski podczas ubiegłorocznych mistrzostw
Europy w piłce nożnej? Czy trener identyfikował się z zawodnikami i zagrzewał ich w ten sposób do walki, czy też pokazał
brak wyczucia obecnych trendów w „modzie selekcjonerskiej”,
gdzie większość szkoleniowców ubiera się, jeśli nie w pełne
garnitury, to chociaż w koszule i ciemne spodnie?

Strojna edukacja

Już jako dzieci uczymy się, że ubiór ma niezwykłe znaczenie w naszych relacjach z otoczeniem. Chodzi tu nie tylko
o odbiór estetyczny naszego wyglądu – o to, jak zestawiamy
kolory, wzory i tkaniny – ale przede wszystkim o symboliczne
znaczenie stroju w kontaktach społecznych. Trzeba pamiętać,
że nasz wygląd może wyrażać szacunek, bądź odwrotnie
– kogoś obrazić. Strój powinien być także dostosowany
do okazji i pogody. Maluchy zaczynają więc od poznania
prostych zasad, np.: jak pada to kaloszki, jak zimno to czapka.
Idąc do szkoły, wiemy już co to strój galowy. Dziecko ma świadomość, że sukienka zakładana na niedzielny obiad u babci
nie do końca nadaje się do zabawy na podwórku. Doroślejąc
zaczynamy zdawać sobie sprawę z bardziej złożonych powiązań między strojem a społecznymi sytuacjami, w których się
znajdujemy. Krąg kulturowy i narodowość zdają się tu grać
pierwsze skrzypce. I tak, np. w Wielkiej Brytanii wyrazem
elegancji jest założenie przez panie kapelusza bądź toczka.

W Polsce nie jest to rozpowszechnione, a wręcz może być
odebrane jako forma snobizmu. Inny przykład: na ślubach
w krajach Zachodu kolor biały zarezerwowany jest dla panny
młodej jako symbol czystości, dobra i harmonii. Natomiast
w Chinach jest to barwa żałoby noszona na pogrzebach,
zaś panna młoda przywdziewa suknię w barwie czerwieni,
oznaczającej tam szczęście, lojalność i płodność. Społeczna
umiejętność (bądź jej brak) dostosowania stroju do okoliczności
jest na tyle ważna, że może decydować o naszych losach.
Zwłaszcza tam, gdzie istotne jest pierwsze wrażenie – na
randce, rozmowie o pracę czy egzaminie ustnym.

Bitwa o welon

Normy kulturowe dyktują odmienny sposób ubierania się
kobiet i mężczyzn. Choć w społeczeństwach zachodnich
granica między garderobą zarezerwowaną dla pań i panów
staje się coraz bardziej płynna, to ciągle sukienka i szpilki
są atrybutem płci pięknej, a krawat i spinki do mankietów
znajdą się w szafie każdego mężczyzny. W innych kręgach
cywilizacyjnych, zwłaszcza tych, gdzie istnieje duży wpływ
religii na życie codzienne, zasady ubioru kobiet i mężczyzn
ciągle są jednak rygorystycznie przestrzegane. Tyczy się to,
np. społeczeństw muzułmańskich, uznających, że przedstawiciele obu płci powinni nosić się skromnie. Bardzo szczegółowo
ustalane są zasady dotyczące wierzchnich okryć pań, a zwłaszcza zakrywania (bądź nie) włosów i twarzy. Na styku kultur
rodzi to konflikty. W kwietniu 2011 roku weszło we Francji
prawo zakazujące zakrywania twarzy w miejscach publicznych.
Przez zwolenników przepis ten został uznany jako uwolnienie
muzułmanek od swoistego więzienia, jakim jest noszenie
burki czy nikabu (rodzaje welonów i chust osłaniających
twarz). Mężczyzna zmuszający kobietę do ich zakładania może
być ukarany grzywną w wysokości 30 tys. euro. Przeciwnicy
nowego prawa twierdzą z kolei, że jest ono zaprzeczeniem
wolności osobistej i religijnej, a jego przestrzeganie powoduje,
że muzułmanki zostają skazane na swego rodzaju areszt domowy, gdyż każde opuszczenie prywatnego mieszkania będzie
łamaniem prawa. Wiele kobiet ryzykuje grzywnę i z własnego
wyboru, mimo szykan – odmowy bycia obsłużoną w sklepie
czy utraty pracy – nie rezygnuje ze swego stylu ubierania się.
Ich strój staje się więc nie tylko wyrazem płci, przynależności
do kręgu kulturowego i wyznawanych przekonań religijnych,
ale również sprzeciwem wobec – według nich niesprawiedliwej
– ustawy i sposobem walki o swe prawa.

Dziel i rządź

Garderoba nie zawsze jest sprawą indywidualnego wyboru.
W wielu narodach różne grupy społeczne zwyczajowo nosiły
się w charakterystyczny dla siebie sposób. Po stroju, często
ze stuprocentową pewnością, można było określić czyjś społeczny status i zamożność. Przykładowo w Chinach tylko cesarz
miał prawo ubierać się na żółto. Na Hawajach płaszcze z piór
były zarezerwowane dla królewskich rodów i arystokracji.
Natomiast w starożytnym Rzymie kandydaci do urzędów
publicznych nosili białe togi, cesarz purpurową, a zwykli obywatele w kolorze naturalnym z niefarbowanej, białawej wełny.
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W historii częste są przypadki narzucania sposobu ubierania się przez rządzących. Tak zwana ustawowa regulacja
obyczajów (łac. leges sumptuariae), wymierzona przeciw
nadmiernemu obnoszeniu się z bogactwem, bardzo często
dotyczyła strojów obywateli. W praktyce była też wyrazem
podkreślenia różnic między klasami społecznymi i próbą
utrzymania istniejącej hierarchii.
W starożytnym Rzymie, w czasie drugiej wojny punickiej
z Hannibalem, w 217 r. p.n.e. ze względów ekonomicznych
i politycznych wprowadzono zakaz stosowania wyjątkowo drogiej
i luksusowej kredy umbryjskiej do nadawania tkaninom śnieżnobiałego koloru. Dwa lata wcześniej wprowadzono natomiast
ograniczenia w strojach kobiet – zabroniono noszenia kolorowych,
kosztownych sukien oraz złotej biżuterii ponad dozwolony wymiar.
Zniesienie tej ostatniej ustawy wzbudziło wiele kontrowersji.
Podobno stało się to jedynie dzięki protestom w 195 r. p.n.e.
Jak pisze Anna Pikulska-Robaszkiewicz w pracy Ustawowa regulacja obyczajów w prawie rzymskim panie: obsiadły wszystkie
ulice prowadzące na forum i prosiły mężów idących na obrady,
aby pozwolili kobietom stroić się po dawnemu, skoro zagrożenie
minęło i z dnia na dzień rośnie dobrobyt państwa.
Regulacja obyczajów odrodziła się w Europie w średniowieczu i do XVIII wieku miała się dobrze, podtrzymując
różnice między grupami społecznymi. W Polsce na przykład
szlachta, obawiając się rosnącej roli i zamożności mieszczan,
wprowadziła prawo zabraniające noszenia tym drugim futer
i luksusowych tkanin.
Dziś w społeczeństwach zachodnich trudno o podobne prawne zakazy. Czy oznacza to, że garderoba nas już nie dzieli?
Nic bardziej mylnego. Zamiast przepisów mamy teraz bowiem
prestiżowe domy mody i światowej sławy projektantów, których
propozycje zarezerwowane są tylko dla najbogatszych. Tanie
podróbki i kolekcje tzw. „sieciówek” dostępne są natomiast
dla masowego konsumenta o najmniej zasobnej kieszeni.

W grupie raźniej

Strojem podkreślamy przynależność do grupy. Może to być
naród, mniejszość etniczna, subkultura czy nawet klub sportowy. Ubraniem potrafimy zamanifestować nasze patriotyczne
uczucia. Przykładowo, po upadku powstania styczniowego
na znak żałoby Polki przywdziały czarne suknie i zaczęły
używać czarnych wachlarzy. Popularna stała się ciemna,
skromna biżuteria z farbowanej kości rogowej, czarnego dębu
i ciemnych kamieni. Trend ten utrzymywał się aż do 1918 roku
Stroje ludowe natomiast świadczą o identyfikacji z regionem.
Ich użycie jest dziś co prawda ograniczone do obchodów lokalnych dożynek, uroczystości szkolnych i przyciągania turystów,
jednak motywy z nich zaczerpnięte – jak kwieciste chusty
czy duże okrągłe korale – przenikają do mody codziennej.
Najjaskrawiej pokazujemy narodową przynależność
w czasie imprez sportowych. Stroje polskiej reprezentacji
na letniej olimpiadzie w Londynie – maki na sukienkach
pań i czerwone buty panów – miały chyba tyle samo
zwolenników, co przeciwników. Do stworzenia ubrań dla
wyspiarskich sportowców Wielka Brytania zatrudniła jedną ze swych czołowych projektantek, Stellę McCartney.

Jej propozycje też rozbudziły narodową dyskusję – część osób
uznała kolekcję za zbyt szkocką (dominowały biały i niebieski
– kolory szkockiej flagi). Natomiast kibiców kadry narodowej
(czy też klubu sportowego) można rozpoznać bez mrugnięcia
okiem – zawsze na meczach ubrani w koszulki, szaliki, czapki
w „swoich” barwach. Dotyczy to również członków subkultur.
Gotów poznamy po czarnych strojach z aksamitu, koronek
i skóry, często nawiązujących do mody XIX w., a hippisów
po kwiecistych, luźnych bluzkach z szerokimi rękawami, wytartych dzwonach oraz sznurach paciorków, pacyfkach i rzemykach.

Psychologia ubioru

Czy nasz ubiór zależy tylko od kultury, statusu czy przynależności do grupy? Psychologowie ubioru twierdzą, że nie.
Dobór garderoby może wiele powiedzieć o naszym wnętrzu. Zwolennik tej teorii, dr Dariusz Tarczyński, w książce
Zrozumieć człowieka z wyglądu opisuje, co z psychologicznego punktu widzenia może oznaczać nasz styl ubierania
się. Liczy się wszystko: kolor, fason, rodzaj tkaniny, a nawet
jak wysoko na naszej sylwetce występują dane kolory i akcesoria. To, w jaki sposób ozdabiamy głowę i szyję, świadczy
o sferze tzw. nadświadomości – intelekcie, ambicjach, marzeniach. Okolice tułowia odzwierciedlają z kolei świadomość
– to, co dzieje się tu i teraz. Nogi zaś świadczą o naszej podświadomości, doświadczeniach z przeszłości, o korzeniach
i dzieciństwie. I tak, np. kolor czerwony symbolizuje głębokie
emocje, temperament, agresję, seks i krew. Jednak jego interpretacja pod kątem osobowości danej osoby powinna zależeć
od tego, jakie elementy garderoby najczęściej w tej barwie
występują. Zamiłowanie do rubinowych spódnic i spodni może
świadczyć o potrzebie aktywności seksualnej, o zawodzie miłosnym lub pretensjach do rodziców. Częste noszenie karmazynowych bluzek wskazuje natomiast na człowieka dynamicznego,
lubiącego działanie, nawet w sposób agresywny, a pąsowa
apaszka czy kapelusz to chęć pokazania swej dominacji intelektualnej; tego, że zawsze mamy rację.
Według dr Tarczyńskiego te indywidualne cechy i doświadczenia można przenieść w strefę makro. Wówczas okazuje
się, że to nastroje społeczne dyktują modzie kierunek. Sukces
odnoszą ci projektanci, którzy potrafią wyczuć nasze zbiorowe
samopoczucie i zaproponować ubrania do niego pasujące.
Legginsy są popularne, gdyż spodnie „blisko ciała” symbolizują problemy współczesnej kobiety w sferze intymnej i jej
walkę o niezależność. Buty z ostrymi czubkami były modne,
gdyż świadczą o dominującej roli matki w społeczeństwach,
gdzie coraz więcej dzieci dorasta w rodzinach po rozwodach. To nie my ślepo podążamy za najnowszymi trendami.
To trendy odzwierciedlają, co gra w naszej duszy.

Co w sercu, to na koszulce

A gdyby potraktować strój jako wyraz naszych politycznych
i społecznych poglądów? Niezastąpiony staje się wówczas tzw.
slogan t-shirt. Pierwsze koszulki z hasłami pojawiły się w latach
60. Dekadę później Vivienne Westwood z powodzeniem sprzedawała punkowe t-shirty o politycznym wydźwięku, z których
najbardziej znana przedstawiała swastykę i słowo DESTROY.

Lata 80. należały natomiast do Katharine Hamnett. Jej pomysł
na białe t-shirty z dużymi czarnymi napisami powielany jest
do dziś. Zaczęło się od tego, że w 1984 roku została zaproszona na spotkanie projektantów mody z Margaret Thatcher.
Katherine uznała, że będzie to świetna okazja do zaprotestowania przeciw rozlokowaniu amerykańskich pocisków rakietowych na terytorium Wielkiej Brytanii (sprzeciwiała się temu
większość opinii publicznej) i do zdjęcia z panią premier ubrała
się w bluzę ze zdaniem: 58% Don’t Want Pershing (tłum. 58%
nie chce pershinga).
Dziś coraz częściej hasła na koszulkach wyrażają troskę
o środowisko naturalne. Westwood przygotowała kolekcję dla
organizacji Cool Earth, starającej się o ocalenie lasów amazońskich, ze sloganami: Act Fast (tłum. Działaj szybko) i No Fun
Being Extinct (tłum. Wyginąć nie jest zabawnie). Natomiast
Katherine Hamnett wspiera brytyjską Environmental Justice
Foundation, projektując dla niej koszulkę z napisem Save
the Future (tłum. Ocal przyszłość). W ten prosty sposób
strój staje się sposobem na bezpośrednie pokazanie światu
– bez konieczności psychologicznej analizy – co nam leży
na sercu.

Czym jest strój dla człowieka

Ubiór dla ciała jest jak edukacja dla umysłu. Strój każdego
składa się z podobnych elementów, a jednak różni się podług
gustu, nastawienia, porządku, troski, elegancji i urozmaicenia,
które każdy z nas z sobą wnosi. Tak ponoć twierdziła pewna
paryżanka, hrabina de Bassanville, w połowie XIX wieku.
Ubranie już dawno przestało tylko chronić przed zimnem.
Stopniowo, stulecie po stuleciu, zaczęło ozdabiać, wskazywać na status, zamożność, rolę społeczną i zawód, pełnić
rolę w ceremoniach i rytuałach, wyznaczać przynależność
do grupy i kręgu kulturowego, wreszcie – stało się wyrazem
indywidualnego stylu i osobowości.
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W modzie zawsze jest czas na eksperymenty. Idealny krój podkreśla
wysoki standard jedwabiu i atlasu. Organicznych kształtów
i wzorów z eko skóry lub dzianiny dopełniają nasycone
kolory w chłodnej odsłonie.

WIZJE UTKANE

Bartosz Malewicz

Mulholland Life

Vzoor

Łucja Wojtala

Projektant, który w swojej twórczości stawia przede wszystkim na wysoki
standard i rozwój w każdej płaszczyźnie. Dzięki wierności tym zasadom jego
markę doceniają świadomi siebie klienci, dla których istotne są jakość, gatunek
materiałów i idealny krój. Takie podejście pozwala na zaspokojenie potrzeb
nawet najbardziej wymagającej grupy odbiorców.

Najnowsza kolekcja inspiruje do podróży, spontanicznych przygód i życia bez
ograniczeń. Zabieramy was w magiczne, tętniące życiem miejsca, piękne wybrzeża pełne interesujących ludzi i ciekawych wydarzeń. Projekty wykonane są
w odcieniach szarości, bieli, czerni i nasyconych kolorów, wszystko sporządzone
za pomocą techniki barwienia tkanin. Oto kolekcja inspirowana twórczością
Andy'ego Warhola i niebywałą charyzmą ikony pop kultury Marilyn Monroe!

Kolekcja idealna zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje. Uniwersalna,
wszechstronna, onesize. Krótkie serie szyte ze świetnej jakości dzianin wyróżniają się minimalizmem i surowym wykończeniem. Twórczynie marki kochają
asymetrie i ciekawe detale. Inspiracją są podróże, stare filmy, sama dzianina
jako tworzywo i… potrzeby własne. Kolekcje zachowują ciągłość stylistyczną
przez cały rok, nowe projekty powstają w zasadzie non stop.

www.mulhollandlife.com

www.vzoor.pl

Najnowsza kolekcja charakteryzuje się arabskimi freskami, które rysowane
przy użyciu nowoczesnych technik tworzą bogatą estetykę. Małe elementy
zainspirowane wschodnimi kulturami układają się w pajęczyny kalejdoskopowych kompozycji, oplatających sylwetkę. W kolekcji do wschodniej mieszanki
przenikają elementy fraktali, co daje eklektyczne zderzenie tradycji i przeszłości
sztuki z nowoczesnością. Kolekcja wykonana jest z najwyższej jakości przędzy
sprowadzanej z Włoch.

www.bartoszmalewicz.com

www.lucja.com

Dominika Cybulska

Yuliya Babich

Risk made in Warsaw

Magda Hasiak

Kolekcja zainspirowana została organicznymi kształtami architektury
po II wojnie światowej, m.in. F.O'Gehry czy Zaha Hadid. Jest połączeniem
sztywnych tkanin typu eco, skóra, flausz z delikatnymi szyfonami i frędzlami. Całość kolekcji oparta jest głównie na bieli i czerni. Projekty można
znaleźć na www.showroom.pl

Kobieta symetrycznie podzielona, czarno-biała, staje się nieoczywista, nieodgadniona, intrygująca. Te dwuznaczności Babich wycisza odcieniami szarości,
dodając nutkę poetyzmu. Klasyka stylu układa się w matematyczne wzory na
pole trapezu i trójkąta. Artystyczna geometria na piątkę z plusem. Piątka za
luźne romantyczne fasony o lekko sportowym charakterze i plus za dopasowane sukienki wykorzystujące efekt złudzenia optycznego.
www.yuliyababich.eu

Myślisz glam dresy, mówisz RISK. made in warsaw. Założycielki marki
-̶ Antonina Samecka i Klara Kowtun twierdzą, że szyją dla pokolenia szarej
bluzy z kapturem. Ludzi, którzy lubią świetnie wyglądać, wiedzą co to dobry
krój, ale przede wszystkim chcą, żeby było im wygodnie -̶ jak w dresie, tylko
szykownie. Z szarej dresówki dziewczyny szyją Małą Szarą, trencze, szmizjerki,
smokingowe spodnie, a nawet męskie marynarki.

Opatuloną seksapilem, nową linię wyróżnia duża ilość dzianin bawełnianych,
ale również satyna, ortalion czy skóra. Wszystko co, co pod koniec lat osiemdziesiątych dominowało w modzie. Eleganckie spódnice, wyjątkowe płaszcze
z ortalionu czy proste minimalistyczne kurtki oraz paski. Na uwagę też zasługują
batikowe modele długich spódnic oraz sukienki z połączonej dzianiny wiskozowej
z nylonowymi tkaninami, które świetnie odpowiadają ówczesnym ortalionom.

www.riskmadeinwarsaw.com

www.magdahasiak.com

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

KREATYWNE
ZAWODY
Z PRĄDEM CZY POD PRĄD?
Kreatywność to od pewnego czasu słowo-klucz. Odpowiednio użyte ma otwierać drzwi
do sukcesu w sferze edukacji, kariery na rynku pracy czy powodzenia w biznesie. Kiedyś pojawiało
się w kontekście niesławnych przypadków, tzw. kreatywnej księgowości. Dzisiaj częściej
dotyczy innowacyjnych przemysłów, a przedstawiciele kreatywnych zawodów traktowani
są w kategoriach awangardy zatrudnienia.
Tekst: Krzysztof Nowak, ilustracje: Paweł Kuczyński
Przez długi czas kreatywność stanowiła zapomniany wymiar ludzkiej aktywności. Zawsze bowiem otaczała ją aura
tajemniczości, czegoś nieuchwytnego, przynależnego tylko
i wyłącznie niepowtarzalnym umysłom. Postrzegano ją w kategoriach wrodzonego talentu, wręcz daru, który posiadają
wyłącznie przełomowi odkrywcy czy wybitni artyści. Dopiero
w XX wieku kreatywność zaczęto pojmować jako umiejętność,
którą w różnym stopniu posiadają wszyscy ludzie. Co więcej,
uznano, że można ją w sobie pielęgnować i rozwijać na zasadzie analogicznej do inwestowania w wykształcenie.
U progu XXI wieku kreatywność zaczęto definiować
w kategoriach wypracowywanego kapitału, czyli kompetencji w zakresie wymyślania i wytwarzania nowych rzeczy
(materialnych i niematerialnych) , które są kosztowne,
użyteczne i posiadają wartość. Kosztowne, gdyż ich wytworzenie wymagało poniesienia pewnych nakładów, nawet
jeśli były one niematerialne. Użyteczne, ponieważ ich efekt
wychodzi na przeciw oczekiwaniom klientów. Wartościowe,
gdyż posiadają wartość ekonomiczną, nawet jeśli nie mają
ceny. Kreatywność zaczęto też łączyć ze skłonnością do ryzyka
i innowacyjną działalnością gospodarczą, które postrzegano
odtąd jako znaczący atut w biznesie i ważny czynnik przewagi
konkurencyjnej.

Kreatywność: korzyści dla gospodarki
bez emisji CO2

Jak widać, pojęcie kreatywności nie jest jednoznaczne i można je
wielorako interpretować. Podobnych problemów nastręcza zdefiniowanie tzw. przemysłów kreatywnych oraz określenie ich roli
w gospodarce. Terminu przemysły kreatywne zaczęto powszechnie używać zaledwie kilkanaście lat temu, jednak już w latach
40. XX wieku niemieccy filozofowie Max Horkheimer i Theodor
Adorno ukuli termin „przemysł kulturalny”, który odnosił się
do zestandaryzowanych wytworów kultury masowej. Adorno
i Horkheimer używali tego pojęcia w ściśle pejoratywnym znaczeniu, przypisując przemysłowi kulturalnemu odpowiedzialność
za uniformizację potrzeb odbiorców, która krępuje ich rzeczywistą kreatywność. W większości współczesnych definicji po tym
pejoratywnym aspekcie nie pozostał nawet ślad.

Na najbardziej ogólnym poziomie przemysły kreatywne
to sektory na skrzyżowaniu sztuki, kultury, biznesu i technologii, które łączy to, że ich głównym nakładem jest kapitał intelektualny. Konferencja Narodów Zjednoczonych
ds. Handlu i Rozwoju UNCTAD wśród przemysłów kreatywnych wymienia: muzykę, architekturę, film, wideo,
fotografię, modę, programowanie, grafikę i gry komputerowe,
publikacje elektroniczne, informację, prasę i książki, radio,
reklamę, design czy wreszcie rzemiosło artystyczne. Większość
z tych sektorów nie jest oczywiście nowych w gospodarce, jednak
to rozwój technologii, w szczególności komunikacyjnych
i informatycznych, nadał im nową jakość i stworzył warunki
do ekspansji, a zarazem sprawił, że zaczęły odgrywać większą
rolę w rozwoju gospodarczym.
Produkty i usługi powstające w ramach przemysłów kreatywnych mają – poza wartością wymienną (ceną) i wartością
użytkową – również wartość związaną z ekspresją kulturową,
która niekoniecznie koresponduje z dwiema pierwszymi.
Dlatego też przemysły kreatywne nie dają się łatwo ubrać
w statystyki. Możliwe są jednak pewne szacunki, jeśli chodzi
o ich wpływ na gospodarkę. Ostatnimi laty w krajach OECD
przemysły kreatywne rozwijają się ponad dwa razy szybciej
niż sektory usługowe oraz ponad czterokrotnie szybciej niż
tradycyjne gałęzie przemysłu (dane OECD). Wg. raportu
UNCTAD z 2010 roku na temat przemysłów kreatywnych,
w 2003 roku w Europie zawody do nich należące wygenerowały 654 miliardy euro obrotów, rosnąc 12% szybciej niż
cała gospodarka. Odpowiadały one za 2,6% PKB całej Unii
Europejskiej. Taki wzrost znaczenia pociąga za sobą również
wzrost liczby miejsc pracy w tych sektorach, które zatrudniają
około 5 milionów ludzi w UE.
W Polsce, wartość dodana przemysłów kreatywnych
w 2008 roku przekroczyła 27 mld zł, a zatrudnionych
w nich było 375 tysięcy osób, co przekłada się odpowiednio
na 2,5% PKB i 2,7% ogółu zatrudnionych w gospodarce (obliczenia Instytutu Badań Strukturalnych, Raport o znaczeniu
gospodarczym sektora kultury z 2010 roku). Często statystyki dotyczące przemysłów kreatywnych zestawia się z wydatkami publicznymi, jakie ponosi się na badania i rozwój.
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W Polsce ten wskaźnik wypada dużo słabiej niż średnia unijna: 0,77% PKB
w 2011 w porównaniu do średniej wynoszącej 2,03%. Zatem przy zwiększeniu tych wydatków możliwe jest zwiększenie potencjału rozwojowego
Polski, jeśli chodzi o przemysły kreatywne.

Zawody kreatywne: nowa klasa, nowy styl życia

Bujny rozwój przemysłów kreatywnych skupia się przede wszystkim w dużych miastach i obszarach metropolitarnych. Powstają tam tzw. klastry
kreatywności, które dla współtworzących je aktorów stają się platformami
wymiany myśli i informacji, a także dają możliwość współpracy. Składają
się na nie zarówno prywatne przedsiębiorstwa, jak i instytucje kultury
czy pojedynczy przedstawiciele kreatywnych zawodów. Klastry funkcjonują
w oparciu o założenie, że sprawny obieg pomysłów pomiędzy przedstawicielami wielu kreatywnych zawodów prowadzi do „rozlewania się” korzyści
na uczestników oraz inne gałęzie gospodarki.
Amerykański badacz Richard Florida określa grupę społeczną, powstałą
w wyniku narodzin tej nowej gałęzi gospodarki, mianem klasy kreatywnej.
Jej podstawowym wyróżnikiem ma być znacznie większy poziom autonomii
i elastyczności w pracy. W przeciwieństwie do robotników i przedstawicieli usług, członkowie klasy kreatywnej zarabiają głównie na podstawie
tego, co tworzą, a nie tego czy wykonują zadania zgodnie z narzuconym planem. Koncepcja Floridy spotkała się z krytyką. Zarzucano mu,
że zawody, które uważa on za wchodzące w skład nowej klasy, niekoniecznie
korespondują z kreatywnością. Studzono także jego entuzjazm, jeśli chodzi
o rolę klasy kreatywnej w generowaniu wzrostu gospodarczego.
Poza twórczym charakterem pracy, przedstawicieli nowej klasy łączą także
pewne wspólne cechy trybu życia, w którym zaciera się sztywny podział
pomiędzy pracą a czasem wolnym, gdyż w wielu przypadkach ich aktywność
zawodowa jest tożsama z hobby. Ponadto, zdaniem Floridy cechą wspólną
klasy kreatywnej jest poszukiwanie nowych doznań, najlepiej „intensywnych
i wielowymiarowych”, których źródłem stają się podróże do ciekawych miejsc,
aktywny wypoczynek czy zaangażowanie w lokalne życie kulturalne ulicy.
Wybierając miejsce do życia, przedstawiciele kreatywnych zawodów mają
kierować się zasadą 3xT. Poszukują bowiem talentu (innych osób, które tak
jak oni mają wysoki poziom kapitału twórczego), tolerancji (otwartych
środowisk i miejsc, które przyciągają ludzi z różnorodnych grup, co sprzyja
generowaniu pomysłów) i technologii (miejsc wysoce innowacyjnych technicznie, z gałęziami przemysłu stosującymi najnowocześniejsze technologie).
Mogłoby się zatem wydawać, że bycie członkiem klasy kreatywnej to los
wygrany na loterii – twórcza praca, ciekawe otoczenie i niezależność.

Kreatywni: katalizator innowacyjności
czy niepewności?

Okazuje się, że część osób, które według Floridy należą do klasy kreatywnej,
staje się raczej przedstawicielami tzw. kognitariatu, dla którego niezależność i brak regularnego zatrudnienia to nie tyle wybór, ile konieczność.
Z jednej strony przedstawiciele zawodów kreatywnych wyznaczają trendy
rozwoju społeczno-gospodarczego i upowszechniają nowe standardy zatrudnienia. Z drugiej często pracują w warunkach wymuszonej elastyczności
i narzuconej autonomii, która kiedyś była wyborem artystów, a dziś coraz
częściej staje się obowiązującą normą. Co innego, kiedy elastyczna forma
zatrudnienia jest wyborem, który daje swobodę tworzenia, gwarantuje
niezależność i możliwość realizowania się w formule projektowej,
a co innego, gdy stwarza sytuację niepewności, w której życie zawodowe
biegnie od zlecenia do zlecenia, przypominając łudząco pracę etatową,
choć nie gwarantuje tego samego zabezpieczenia.

Dużo mówi się o tym, że rozwój przemysłów kreatywnych to gospodarcza
recepta na świat, w którym firmy, tnąc koszty, delokalizują produkcję
do najdalszych zakątków świata. Jednak nawet w tych branżach pracownicy
mogą paść ofiarą outsourcingu, o czym świadczy istnienie takich firm,
jak chociażby indyjski Mindworks Global Media Services. Oferuje ona
swoim zagranicznym klientom takie usługi jak edycja tekstów, projektowanie stron czy przygotowywanie layoutów. Swoją drogą, jak zakwalifikować pracowników przedsiębiorstwa, które działa siedem dni w tygodniu,
dwie lub trzy zmiany na dobę? Członkowie klasy kreatywnej czy raczej
robotnicy kreatywni?
W 2012 roku w Polsce temat klasy kreatywnej pojawiał się w mediach
co najmniej przy dwóch okazjach. Pierwsza związana była z dyskusją dotyczącą zmian podatkowych, które weszły w życie od 1 stycznia 2013 roku
Rząd wprowadził bowiem limit na odliczanie 50% kosztów uzyskania
przychodów na poziomie około 43 tys. zł. Dotąd osoby pracujące w oparciu
o umowy o dzieło lub system honorariów nie podlegały żadnemu limitowi,
jeśli chodzi o odliczenie kosztów uzyskania przychodu.
Drugim tematem, który wywołał w Polsce gorącą dyskusję, była wolność
twórców i użytkowników kultury w kontekście międzynarodowej umowy
ACTA. Deklaracja ratyfikowania przez Polskę tej kontrowersyjnej umowy
wywołała falę protestów w wielu polskich miastach. Uczestnicy przestrzegali
przed ograniczaniem dostępu do treści publikowanych w sieci oraz wolności
słowa w internecie, czego konsekwencją miałoby być m.in. zahamowanie
rozwoju w zakresie wielu innowacyjnych rozwiązań. Ta ostatnia kwestia
wpisuje się w szerszą dyskusję na temat praw autorskich i własności intelektualnej. Część twórców uważa, że innowacyjność jest najlepiej chroniona
w ramach formuły copyright. Opiera się ona na założeniu, że zapewnienie
ochrony prawnej prywatnej własności intelektualnej zachęci autorów
do generowania nowych treści. Druga część środowiska opowiada się
natomiast za formułą copyleft. Uznają oni, że wystarczającą motywacją
do kreowania nowej wiedzy może być uznanie otoczenia. Udostępniając
swoje osiągnięcia artysta wystawia się na konstruktywną krytykę i sygnalizuje
swoje pierwszeństwo w zakresie stworzonych treści. Trudno w tej chwili
rozstrzygnąć, która strona ma większe szanse na przekonanie decydentów
do swoich racji.
Bez wątpienia kreatywne przemysły to ważny składnik współczesnego
rozwoju gospodarczego. Unia Europejska doskonale zdaje sobie sprawę
ze znaczenia tych sektorów. W strategii rozwoju UE do 2020 roku wskazała
je jako ważną siłę napędową dla całej gospodarki, oferującą relatywnie
dobrze płatne miejsca pracy dla wykształconych obywateli UE, a jednocześnie zgodną z polityką zrównoważonego rozwoju. Przyszłość sektorów
kreatywnych nie rysuje się jednak tylko w jasnych barwach. W miarę
jak przybywa osób aspirujących do klasy kreatywnej, problemy nękające
ją już teraz mogą przybrać na sile. Bycie awangardą zatrudnienia oznacza
również narażenie się na nieznane rodzaje ryzyka i pułapki. Kreatywność
nie jest lekarstwem na wszystkie bolączki nękające gospodarkę i spożywanie
jej w ilościach nieograniczonych nie jest wskazane. Dla równowagi zaleca
się czasem małą dawkę rutyny.

Krzysztof Nowak – filozof i ekonomista,
pracuje w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu

UWIEDZENI...
Aromamarketing

to manipulowanie za pomocą zapachu.

Wbrew

pozorom nie jest to

jednak sztuczka wymyślona przez współczesnych fachowców od sprzedawania wszystkiego
wszystkim.

Woni olejków eterycznych do osiągania konkretnych celów używano od
To pomysł zaczerpnięty z przyrody – na lep pachnących substancji łapią
się przecież owady i rośliny.
zarania dziejów.

Tekst: Katarzyna Kochańska (www.herbathea.pl/warsztaty.html), zdjęcia: Aleksander Silvertone
O aromamarketingu słyszymy od niedawna, a przecież tworzenie
zapachowych kompozycji to odwieczna metoda zdobywania
miłości, przywoływania wspomnień, przywiązywania klientów, wyznawców, bywalców, zachwycania gości, mamienia
i olśnienia. Sześć tysięcy lat temu człowiek odkrył, że zapachem
buduje nastrój, wpływa na duszę. Aromaterapia i aromachologia
to dziedziny nauki podszyte przyjemnością obcowania z aromatami. Z nich wywodzi się właśnie aromamarketing. Nie taki on
straszny, jak go malują. To nie jest tworzenie zapachu, mającego
na celu wyciąganie pieniędzy z portfeli klientów. To nie mikstury
obezwładniające delikwenta i ułatwiające manipulatorom dostęp
do jego wypchanych banknotami kieszeni. Metody i cele używania zapachów są bardziej skomplikowane, niż nam się to wydaje.

Skąd ten zapach?

Nikt jeszcze nie widział drzewka eterycznego ani perfumowego,
na którym rosną gotowe produkty pakowane w szkło. Zapach
trzeba roślinie skraść i dopiero potem zapakować w buteleczki.
Dziś nie używa się już zapachów pochodzących bezpośrednio
od zwierząt. Żadna szanująca się firma perfumeryjna nie przyznałaby się, że męczy braci mniejszych w celu uzyskania drażniących i rozbudzających zmysły woni, typu cybet czy piżmo.
W zamian tworzy się syntetyczne kompozycje albo korzysta
z roślinnych olejków. Choćby ślaz piżmowy, zwany też hibiskusem (nie chodzi tu o dodawaną do herbat owocowych malwę
sudańską), daje olejek ambretowy, którego zapach przypomina
piżmo – słodkawe, mocne, stymulujące erotycznie.
Nie każdy zapach roślinny jest olejkiem eterycznym. Mogą to być
rezynoidy, absoluty, tinktury. W zależności od metody uzyskania.
Prawo do nazywania się olejkami eterycznymi mają tylko produkty
destylacji z parą wodną lub tłoczenia na zimno. Przykładowo
– znany nam wszystkim olejek jaśminowy nie jest olejkiem eterycznym, lecz absolutem. W aromaterapii używa się go do pobudzania.
Badania elektroencefalografem wykazały, że działa jak kofeina.
Co ciekawe, na początku wdychania zaobserwowano jego działanie
uspokajające. Dopiero dalsza inhalacja powoduje pobudzenie.
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Czy to tylko złudzenie?

Niektórzy sądzą, że zapach działa jako efekt skojarzeń,
odwoływania się do przeżyć. Tym zajmuje się aromachologia. Aromaterapia to natomiast wpływ substancji zapachowych wprowadzanych do układu krążenia poprzez wdychanie
lub przez skórę. Obie dziedziny nauki mają swoje metody
badania reakcji na zapach. W aromaterapii znane są pomiary
za pomocą elektroencefalografu, tomografii, doświadczeń
na żywych organizmach, przede wszystkim ochotnikach,
a także pomiaru potencjału skóry, częstotliwości skurczów
serca, ciśnienia, obecności w wydychanym powietrzu, zmiany
źrenicy itd. Naukowo udowodniono, że zapachami możemy regulować nastroje, stany emocjonalne, zdrowie, poziom energii.
Warto wspomnieć, że aromaterapia zajmuje się tylko naturalnymi substancjami roślinnymi, a aromachologia bada również
wpływ tych uzyskanych sztucznie.
Kolejnym dowodem obiektywizmu w odbiorze zapachu może
być allelopatia. Olejki eteryczne jednych roślin oddziałują na
inne rośliny lub owady. Roślina potrafi utrudnić egzystencję innej w swoim sąsiedztwie, jeśli są dla siebie nawzajem
szkodliwe. Dlatego np. na wrzosowiskach nie rosną drzewa. Korzenie wrzosu wydzielają bowiem do gleby wonne
substancje, które szkodzą grzybom niezbędnym do wzrostu
drzew – jak pisze Joanna Knaflewska w książce Ekologia
i ochrona środowiska.

Kieruję twoją wolą

Mając potwierdzenie skuteczności działania zapachu, można
ulec pokusie sterowania ludźmi. Manipulacja może być
różnie rozumiana. Kapłani, używając kadzideł chroniących
przed chorobami i ułatwiających wejście w stan medytacji,
modlitwy, też kierują reakcjami. Zatem nie powinniśmy
oceniać zjawiska tworzenia nastrojów za pomocą zapachów
jako z gruntu negatywnego. Patrick Süskind w Pachnidle
napisał: Kto ma władzę nad zapachami, ten ma władzę
nad sercami ludzi.

Czasem to samo zastosowanie olejków ma różny wydźwięk.
Jeśli chcemy pobudzić apetyt niejadka olejkiem oregano, to dbamy
o jego zdrowie. W restauracji ten olejek pobudza również wydawanie pieniędzy. Większa konsumpcja, większe wydatki. Z kolei
szef kupujący do firmy choinkę pachnącą wiecznie zielonym igliwiem chce, żebyśmy przed świętami czuli nastrój radości i zgody.
Jeśli nie jest zawodowym perfumiarzem czy specjalistą od aromamarketingu, może nie zdawać sobie sprawy, że jednocześnie
oswaja biuro, udomawia je, powodując, że pracownicy dzięki iglakom będą pracować wydajniej, bo ze świeżym umysłem. Trudno
oddzielić więc niewinne intencje od zamierzeń marketingowych.

Jak to działa?

Zapach najpierw czujemy świadomie, ale szybko zapominamy
o jego istnieniu, przyzwyczajamy się. Dlatego trudno nam się
oprzeć czemuś, czego – wydaje się – nie ma. Nawet najbystrzejsze mózgi ulegają mocy zapachu, bo węchomózgowie to najstarsza część naszego mózgowia, odpowiedzialna za odbieranie
i przetwarzanie bodźców zapachowych. Zapach dymu ostrzega
przed zaczadzeniem lub pożarem. Zanim nazwiemy zapach,
ocenimy go, organizm spręży się do ucieczki.
Reagujemy głównie na zapachy skomponowane z naturalnych
składników, bo mózg odbiera bodźce dość pierwotnie. Podczas gdy
sztuczne zapachy osadzają się w śluzówce i są trudne do usunięcia,
naturalne wnikają do organizmu, dostają się do krwiobiegu albo
przez rzęski węchowe w nosie wędrują do opuszki węchowej,
która jest czymś w rodzaju przetwornika składu chemicznego
na informację dla mózgu. A mózg rozsyła polecenia.
O tym, jak ważny jest dla nas węch, niech świadczy to, że aż
1-2 % ludzkiego genomu jest oddelegowane do produkcji
receptorów nabłonka węchowego.

Zaklęcia na grubszy portfel

Czy można wzbogacić się w pachnąco-kwitnący sposób? Jak najbardziej. Jeśli ktoś dla nas ma śmiało otworzyć swój portfel,
musi poczuć się bezpiecznie. Temu służą zapachy kojarzone
z dzieciństwem, kuchnią, świętami, rodzinnymi spotkaniami
i beztroską. To dobre narzędzia do zapachowego manipulowania. Żywice przypominają drewno palące się w kominku. Aromat
cynamonu, wanilii, goździków i innych przypraw korzennych
daje radość i spokój jak w czasach, gdy w domu pieczono ciasta i gotowano kompoty z suszonych owoców. Do tego opary
gorącego mleka, chleba, kawy i zupy. Dlatego nieprzypadkowo
tak łatwo sprzedaje się mieszkania, w których pachnie świeżo zaparzoną kawą, chlebem z piekarnika i ciastem. Zapach
kawy i ciasteczek w kawiarniach lub chleba w supermarketach
wyzwala chęć nadmiernej konsumpcji. Zapach bułek i spieczonej skórki chleba na liściu tataraku powoduje, że czujemy się,
jakby sprzedawca był członkiem naszej rodziny.
Woń, przywodząca na myśl ukochaną osobę, skłoni do zakupienia najmodniejszych perfum. Nuty znane z perfum babci
i wody kolońskiej dziadka namawiają do zakupu produktów
tradycyjnych. Z kolei zapach siana przywołuje myśl o beztroskich wakacjach lub świątecznym sianku pod obrusem.
Tak pachnący produkt daje nam iluzję ciepła, młodzieńczości
i połączenia z tradycją.
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Aromat szlachetnego cedru lub innych drzew w sklepie meblowym sprawi zaś, że będziemy skłonni zapłacić niemal każdą
sumę za cenne w naszym mniemaniu towary, nawet jeśli
większość z nich jest ze sklejki. Czujemy drzewo różane,
myślimy drzewo różane. Zapach luksusowej skóry w sklepie
ze skajowymi paskami i torebkami powoduje, że klient jest
skłonny do wydania dużo wyższej sumy, niż w rzeczywistości
te produkty są warte. W winiarni możemy poczuć pieprz,
wanilię, czekoladę, ciemne owoce i już myślimy, że lepszych
win nigdzie nie znajdziemy. Kosmetyczka, psycholog, a nawet
stomatolog dadzą nam poczucie bezpieczeństwa, jeśli nawonią
gabinet olejkami cynamonowym, goździkowym i pomarańczowym. Chętnie będziemy do nich wracać.
Poprzez zapach możemy być manipulowani, ale przecież
to broń obosieczna – my też mamy wpływ na otoczenie.
Kosztowne ingrediencje, unoszące się wokół nas w powietrzu,
powiedzą o naszym prestiżu, stąd nazwa zapach luksusu.
Wtedy jest zdecydowanie większa szansa na to, że wiele osób
nam zaufa i udostępni swoje oszczędności lub będzie chciało
u nas pracować. To jak pokazanie swojego miejsca w stadzie,
w społeczności. Zapachem można wyznaczyć krąg towarzyski,
zrobić sobie dobry PR i wzbudzać pożądanie.

To się bierze z powietrza

Urządzenia do rozpylania zapachów w powietrzu stwarzają
problem kompozytorom zapachów do wnętrz. Jeśli nie ma
instalacji klimatyzacyjnej zdolnej rozprzestrzenić zapach
w pomieszczeniu, to pozostają mało efektywne kominki
aromaterapeutyczne. Wprawdzie zapachy kwiatowe dość
skutecznie nawaniają spore kubatury, lecz np. cytrusowe
są już dużo mniej wydajne. Przy komponowaniu perfum
do wnętrz trzeba brać pod uwagę wszystkie nuty zapachów
– górną, środkową i bazową. Poza tym podgrzewanie olejków
zmniejsza ich terapeutyczną moc, a wręcz potrafi zmienić
skład na szkodliwy. Podgrzewamy więc olejki do maksimum 50 stopni Celsjusza. Ceramiczne nawilżacze wieszane
na kaloryferach lekko podgrzewają wodę, dlatego można
do nich wkraplać wybrane olejki eteryczne. Jednak ta metoda
ma rację bytu tylko w sezonie grzewczym.
Pozostają jeszcze metody na zimno. Nawilżacze powietrza,
kawałki drewna, a nawet trociny i kwiaty w mieszankach
pot-pourri skropione olejkami są w stanie nawonić niewielkie
pomieszczenia. Dyfuzory ultradźwiękowe uwalniają zapach
olejków, gdy chcemy upiększyć zapachem gabinet, pokój,
małą salę. Niewielkie fontanny, gliniane ozdoby, spraye
do wnętrz to kolejne sposoby na rozprzestrzenienie aromatów.

Moc zapachu jest nieoceniona. Może działać kojąco na
zszargane nerwy, pobudzająco, gdy w pobliżu jest ukochana
osoba, czy też wpływać na decyzję dotyczącą zakupu towaru,
wejścia do sklepu, a nawet czasu przebywania w restauracji.
Dlatego też warto pamiętać o tym, że za pośrednictwem
przyjemnych wonności można z łatwością manipulować
ludźmi.

KRWIOPIJCY
Jak to możliwe, że w XXI wieku wampiry istnieją nie tylko na kartach powieści, ale i w ludzkich
umysłach? Kim jest wampir emocjonalny? Jak przebiega jego atak? Co czuje ofiara? A przede
wszystkim: jak się przed nim bronić? O fatalnych związkach, smutnych konsekwencjach,
możliwościach oraz co na to wszystko psychologia.
Tekst: Tomasz Waleczko, ilustracja: Małgorzata Wysocka
Instytut Witelon przeprowadził sondę na temat wampiryzmu emocjonalnego. Wśród 50 osób w wieku od 23-45 lat,
niezależnie od wykształcenia i miejsca zamieszkania, nikt nie
miał problemu z określeniem, kim jest wampir emocjonalny.
Co zaskakujące, wszyscy pytani potrafili wskazać konkretne
przykłady takich osób. Opowiadali także o tym, jak się czują
będąc w relacjach z nimi oraz jak potrafią oni wykorzystywać
innych. Według ankietowanych istnieją dwa rodzaje wampirów emocjonalnych. Są to osoby agresywne, dominujące
i poniżające innych albo smutne, męczące, skarżące się na
wszystko i wszystkich. To, co łączy wszystkie wypowiedzi,
to ogromne zmęczenie, brak energii i złe samopoczucie
po takim spotkaniu.
Wyniki są fascynujące o tyle, że choć nauka nie zna pojęcia
typu osobowości wampirycznej, to jednak nazwa ta powszechnie funkcjonuje w społeczeństwie. Wampir energetyczny,
psychiczny (psi-wampir), emocjonalny to synonimy. Używamy
ich na co dzień, opisują innych rzeczywistych ludzi. Takie typy
osobowości (zaburzenia osobowości) w psychologii to odrębne
kategorie: psychopatia, osobowości makiaweliczne, narcystyczne, stany depresyjne. W popularnonaukowych poradnikach
są nazywani ludźmi toksycznymi czy też ludźmi bluszczami
lub manipulantami, ale nie wampirami. Niegdyś wampir
był próbą wyjaśnienia dziwnych zachowań chorych na porfirię, m.in. drgawki, bladość, unikanie światła. W ten sposób
tłumaczono dziwne zaginięcia ludzi, usprawiedliwiano lęk
przed śmiercią czy chorobami. Dzisiaj w czasach, kiedy życie,
zdrowie i bezpieczeństwo fizyczne nie jest już tak niepewne,
gdy ważna jest indywidualność, dobre samopoczucie, wysoka
samoocena i rozwój osobisty, istnieje potrzeba wyjaśnienia
innego zjawiska. Mianowicie, co się ze mną dzieje w kontakcie
z pewnym rodzajem osób. Stąd upowszechnia się etykieta
wampira emocjonalnego.
Kontakt z nim jest dla ofiary trudnym przeżyciem. Jego skutki
objawiają się fizycznym zmęczeniem, wyczerpaniem. Tak jakby
oddało się komuś całą swoją energię. Boli głowa, ciśnienie szaleje, krew szumi w uszach, drżą nogi i dłonie. Człowiek czuje
się mało wartościowy, winny, beznadziejny. Towarzyszy mu
ogromna frustracja i bezsilność, złość na siebie. Nie widzi żadnej możliwości wpływu na sytuację. Czasami czuje wręcz
nienawiść do rozmówcy, chce „udusić, zabić”. Z jednej strony przepełnia go niechęć lub strach przed kolejnym spotkaniem, z drugiej zaś ma wrażenie jego nieuchronności.

Jakby jakaś niewidzialna, silna nić wiązała go z tamtym człowiekiem – swego rodzaju powinność, poczucie obowiązku
czy współczucie. Nierozstrzygnięty dylemat: czy to on czy
to ja – kto jest przyczyną problemu, jest jedną z pułapek
takiej relacji. Wampir to wykorzystuje, powoli uzależniając
od siebie. Taka sytuacja jest dużo bardziej niebezpieczna
niż zmęczenie po pojedynczej rozmowie. Jest to groźny
związek, w którym tylko jedna strona daje, a druga strona
wyłącznie bierze. Sanguiniści twierdzą, że wampir (osoba
pijąca ludzką krew) ma swoich dawców, którzy niegdyś byli
podporządkowani i pogardzani przez krwiopijcę. Obecnie
„szanują” one dawców, bo trudno ich znaleźć. Traktują ich
na równi ze sobą – nagradzają, uczestniczą we wspólnych
imprezach, utrzymują zażyłe relacje. Podobnie sytuacja
wygląda w toksycznych emocjonalnie związkach. Wampir
utrzymuje ofiarę przy sobie. Nieregularnie daje nagrody.
Obdarza łaskawym uśmiechem, pochwałą, wdzięcznością,
zaprasza na urodziny, daje podwyżkę. Poczucie kontroli nad kimś jest celem samym w sobie. Widzieć błagalne
spojrzenie ofiary, czuć jego oddanie – to jest to, co daje
siłę, co pozwala czuć się kimś lepszym. Jest to forma uzależnienia od partnera, przełożonego, mistrza, przyjaciółki,
gdzie mimo negatywnych skutków wydaje się, że jest się
skazanym na tę relację. Takie związki mogą prowadzić
do wypalenia zawodowego, depresji, obniżenia samooceny. Czasami skutkują utratą środków materialnych, czasu,
zaangażowania, poświęceniem innych relacji, własnych
wartości i zatraceniem samego siebie.
Kim są osoby określane jako wampiry? Co czują? Jak działają? Metaforycznie można powiedzieć, że ze względu na
różne typy ich osobowości różna będzie forma ukąszenia,
choć niektóre zachowania, efekty spotkań czy działań będą
podobne. Skoncentrujemy się na dwóch rodzajach, które pojawiały się w sondzie. Osoby silnie manipulujące, poszukujące
kontroli nad ofiarą. Uzyskują to przez zastraszanie, grożenie,
krzyk lub wyzwiska. Z drugiej strony mają coś w zanadrzu,
co stanowi wartość dla ofiary: pieniądze, awans, pochwałę,
możliwości. Dla nich najważniejsza jest władza. Lubią widzieć
swój wpływ na wszystko i wszystkich. Często są to osoby zimne,
pozornie logicznie argumentujące, ale które trudno zrozumieć,
ponieważ widać w nich mnóstwo sprzeczności. Drugi typ
to osoby smutne, poszukujące wsparcia i pomocy, posiadające niskie poczucie własnej wartości, wiecznie się obwiniające.
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Mimo starań wielu osób, nie udaje im się znaleźć rozwiązań
czy pomysłów na to, jak zmienić sytuację „ofiar”. Z kolei
odmówienie pomocy skutkuje atakiem agresji, wpędzaniem
w poczucie winy. Mimo odsyłania do specjalistów, nigdy nie
korzystają z ich pomocy. Wydaje się, że wspólnym źródłem
mocy obu typów jest poczucie chwili satysfakcji z współzależności czy wręcz kontroli nad kimś.
Kiedy jesteśmy pod wpływem wampira emocjonalnego?
Jak to poznać? Pierwszym sygnałem są własne odczucia.
Nieustanne osłabienie, złe samopoczucie, które towarzyszy
nawet wtedy, kiedy spotkanie odbyło się już dawno temu.
Powracają myśli o osobie, z którą się rozmawiało, wzrasta
zdenerwowanie przy przywołaniu wspomnienia spotkania.
Trudno się pozbyć myśli-intruzów. Odmawia się sobie prawa
do własnego życia, wartości i opinii. Postępuje się wbrew sobie,
w dziwnym zakleszczeniu między sprzecznościami. Nie żyje
się swoimi sprawami, nieustannie poświęca się temu komuś
(bez wewnętrznej zgody). Drugim ważnym sygnałem jest
przebieg spotkania z taką osobą – od samego początku dziwny.
Niby atmosfera jest miła, ale coś jest nie tak. Może być tak,
że rozmówca przekracza granice, zadając dziwne, prowokujące
pytania; wyśmiewa nasze opinie; zagaduje; stawia sprzeczne
ze sobą tezy; nie wiadomo do czego dąży. Uogólnia, ocenia,
plotkuje, przesadza i kręci. Kolejny scenariusz to rozmowa
z osobą, która od samego początku użala się nad swym ciężkim
losem, przybiera posępny wyraz twarzy, przygarbi się i czeka,
aż zapytamy: Hej, co się dzieje?. Daje dwuznaczne sygnały:
przyciąga i odtrąca. Potrzebuje wsparcia i odrzuca wszystkie
możliwości pomocy. Wszystkie pomysły są złe, niedostosowane
do rzeczywistości, kosztowne, niemożliwe itd. Spotkanie nie
może się skończyć, strasznie się dłuży i przeciąga. Jest nudno,
smętnie i depresyjnie. Godzinę po spotkaniu można spodziewać się smsa: Dzięki za spotkanie. Jesteś wspaniałym przyjacielem. Chętnie spotkam się z Tobą znowu. O nie, znowu...
Zdarza się, że zgadzamy się na coś, czego nie chcemy, czego
wcześniej byśmy nigdy nie wybrali. Czasami są to poważne
decyzje finansowe, zawodowe, międzyludzkie. Brakuje nam
odwagi, by się powstrzymać czy odwołać podjętą decyzję.
Warto słuchać ludzi, którzy ostrzegają. Przyjaciół, którzy już
nie chcą z nami rozmawiać o danej osobie. Bliskich, którzy się
dziwią, jakie to nowe wartości odkryliśmy, że teraz już wiemy,
na czym życie polega. Można zauważyć, że poszerza się krąg
ludzi, którzy za nami tęsknią, chcą nas takich jak dawniej,
nie rozumieją naszych stanów. Ponadto o tym, że jest się stale
pod czyimś złym wpływem świadczy to, że źle się żyje. Że traci
się pieniądze, uzależnia się od różnych substancji, na wszystko
brakuje czasu. Robi się to, czego się nie chce. W najgorszych
sytuacjach traci się bliskich, rodzinę, pracę, majątek.
Jak się bronić? Jak wyjść z takiego związku? Najważniejsze,
że jest to możliwe, choć trudno w to uwierzyć, kiedy tkwi się
w takiej relacji. Czasami ofiary próbując wydostać się z matni,
same z bezsilności uciekają się do metod wampirycznych.
Chcą zdobyć sympatię, posługują się osobami trzecimi, stosują
przemoc fizyczną, oszukują, biorą na siebie wszystkie konsekwencje. Idealna obrona to taka, gdzie można czuć się dumnym, że w zgodzie z sobą wyznaczyło się drugiej stronie granice.
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W takich sytuacjach możemy odwołać się do drugiego prawa
Fensterheima: Masz prawo wyrażać swoje uczucia, pragnienia
i opinie nawet wtedy, gdy rani to drugą osobę, pod warunkiem,
że twoje intencje nie są agresywne, lecz asertywne. Właśnie
po to, by się chronić, by żyć po swojemu. Istnieją różne techniki radzenia sobie w sytuacji toksycznego spotkania. Kiedy
nie zależy nam na relacji, pomoże: rozładowanie napięcia
komentarzem, prześmianie, narobienie krzyku, ucieczka
w fantazję, pomijanie uwag, milczenie. W sytuacji, kiedy
czujemy, że trzeba poważnie zadziałać, coś zmienić, zawsze
przygotujmy się na spotkanie z osobą wampira emocjonalnego. Określmy, co chcemy osiągnąć, jaki jest cel rozmowy,
na co możemy się zgodzić. Za wszelką cenę należy dążyć
do realizacji zamiaru: Ja po prostu chcę dwóch dni wolnego,
niezależnie od zbaczania z tematu, zwodzenia, mącenia.
Możemy zawsze mieć przygotowane pytania rozbrajające,
aluzje, ironię, dwuznaczność: „Nie do końca rozumiem
intencję.”; „Może Pani wyjaśnić?”; „Do czego dąży?”. Dobrym
sposobem jest ujawnienie mechanizmu manipulacji, odzwierciedlenie tego, co się dzieje: Przez to, że wymieniasz tyle moich
negatywnych cech, chcesz mnie zranić.
Niektóre sytuacje w życiu nie pozwalają reagować jedynie
technikami komunikacji. Zawsze jedną z możliwości jest
rezygnacja z relacji, odejście. Jest inna praca, są inni ludzie
i inne obszary działań. Trzeba tylko spostrzec, że jest to nasza
decyzja. Niełatwa, trudna, kosztowna, ale nasza. W sytuacji
tak trudnej, że nie można znaleźć rozwiązania, a każdy kolejny
dzień jest istną szarpaniną, warto zaangażować inne osoby
w problem. Kogoś, kto też ma taki kłopot i wejdzie z nami
w koalicję; kogoś, kto nas zrozumie lub fachowca (np. coacha,
terapeutę), który pokaże inne perspektywy.
Nie bądź czyjąś ofiarą. Zdecyduj się na pełne życie. Nie musisz
tłumić swoich uczuć. Możesz realizować swoje pragnienia.
Masz prawo do realizacji swoich celów i marzeń. Jeśli w jakiejś
relacji ciągle rozpamiętujesz, co robisz źle, musisz uważać
na każdy krok. Jeśli każde postępowanie jest złe i czujesz się
coraz gorzej, robisz to, czego nie chcesz. Dlatego przemyśl.
Zmień. Zadziałaj.

TOMASZ WALECZKO
Psycholog, trener, ewaluator trener II st. rekomendowany
przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, trener w biznesie.
Prowadzi treningi interpersonalne, zwiększające umiejętności komunikacji, rozumienia
i wyrażania emocji, budowania lepszych relacji z ludźmi,
a także zajęcia przygotowujące trenerów do pracy metodami aktywnymi. Prowadzi
Instytut Witelon zajmujący
się ewaluacją programów
szkoleniowych i społecznych.
www.instytut-witelon.pl

(szkoda czasu na pośpiech)

www.facebook.com/SzkodaCzasuNaPospiech

NOCNA ZMIANA
Sen jest podstawową, biologiczną potrzebą człowieka, jak jedzenie i picie. Regularny sen
pozwala nam dobrze funkcjonować zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Jest niezbędny do
„naładowania akumulatorów” i eliminacji zmęczenia. Wydaje się zatem oczywiste, że każde jego
zaburzenie będzie istotnie wpływać na jakość naszego życia. Mimo to wiele osób – świadomie
lub nie – pozbawia się tego dobrodziejstwa. Dlaczego? Czym jest bezsenność i kiedy staje się
poważnym problemem?
Tekst: Irena Musiałkiewicz, zdjęcie: Monika Ekiert Jezusek
Chociaż wiele już wiemy o jego naturze, sen nadal pozostaje
niezgłębiony. Pewne jest, że mózg żyjącej osoby nigdy nie
wyłącza się zupełnie – w nocy komórki mózgowe, intensywnie pracujące w ciągu dnia, odpoczywają, natomiast te,
które do tej pory pozostawały w stanie wyciszenia, przejmują
nocną zmianę.
Sen można podzielić na pięć faz. Pierwsza z nich zaczyna się,
kiedy wzrasta senność, a „nocne” komórki pomału zaczynają
swoją pracę. Aktywność mózgu zaczyna wtedy gwałtownie
spadać. W ciągu godziny przechodzimy przez dwa kolejne
poziomy do czwartej, najgłębszej fazy, tzw. snu wolnofalowego. To moment, kiedy nasz mózg działa najwolniej. Następnie
aktywność mózgu znowu się zwiększa i przechodzimy
do kolejnego stanu, zwanego REM, który charakteryzuje się
szybkim ruchem gałek ocznych. Jeśli zbudzimy się w tym
czasie, opowiemy o wyrazistych snach. Po fazie REM mózg
znowu zwalnia tempo, przechodząc w głębszy sen. Ten cykl
powtarza się przez całą noc.
W czasie snu mózg cały czas zarządza organizmem, kontrolując wydzielanie hormonów. Hormon stresu – adrenalina – spada do najniższego poziomu. Natomiast hormony,
które ułatwiają naprawę tkanek, takie jak hormon wzrostu,
prolaktyna i testosteron, wzrastają do najwyższego poziomu. Efektem prawidłowego wzorca snu jest wstawanie rano
z uczuciem odświeżenia, wypoczęcia i zrelaksowania. Wejście
w ponowną, dzienną aktywność po przebudzeniu powinno
trwać mniej więcej pół godziny. Tyle czasu zabiera to naszemu mózgowi.
Większość dorosłych osób potrzebuje od siedmiu do dziewięciu godzin snu. Zmienia się to wraz z wiekiem: noworodki
śpią nawet szesnaście godzin na dobę, a pięcioletnie dzieci
około dwunastu godzin. Z kolei ludzie starsi, ze względu na
często pojawiającą się bezsenność, sypiają krócej, ale nadrabiają to drzemkami w ciągu dnia. Zresztą zapotrzebowanie na
sen jest bardzo indywidualne. Niektórzy są w stanie dobrze
funkcjonować po pięciu godzinach snu, a inni, by czuć się
wypoczętym, potrzebują na to przynajmniej dwukrotnie
więcej czasu. Najważniejsze to słuchać swojego organizmu. Jeśli wstajesz świeży i wypoczęty, czujesz się dobrze,
gotowy do działania, to znaczy, że spałeś tyle, ile trzeba.
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Co ciekawe, mimo że raz śpimy krócej, a raz dłużej, to średnia łączna liczba godzin przespanych w tygodniu jest mniej
więcej stała.

Krótka historia bezsenności

Na bezsenność cierpi wiele osób. Można przyjąć, że każdemu z nas przynajmniej raz w życiu zdarzyło się źle
spać. Historia tej przypadłości jest tak długa, jak historia
ludzkości. O sen błagali już poeci rzymscy z II wieku.
A ponad moją głowę bezsenną już siedem razy wschodziła
luna i siedem razy zapalał się blask – czytamy u Hypnosa
Stacjusza, zmęczonego bezsennością rzymskiego poety.
Według mitologii greckiej noc demiosoneiron (kraina
snów) znajdowała się tuż przed Okeanosem, na krańcach
świata. Bogiem marzeń sennych był Morfeusz. Naukową
teorię, zwieńczającą tradycję antyczną, przedstawił grecki
filozof Arystoteles, według którego sen jest zdrętwieniem
organu zmysłowego pierwszego, pozbawiając go zdolności
działania. Za naukowymi i mitologicznymi próbami wyjaśnienia natury snu stoją jeszcze bardziej mistyczne teorie,
np. Pitagorasa czy Platona. Sądzili, że sen jest okresem
wyzwolenia się ludzkiej duszy, która szybuje ku wyższym
bytom, na chwilę z nimi obcując.
W tradycji biblijnej marzenia senne i bezsenność odgrywały
doniosłą rolę. To Bóg wynalazł sen dla człowieka, a odpoczywając siódmego dnia po akcie stworzenia, sam też
się zdrzemnął. Od niepamiętnych czasów wielcy prorocy i mistycy Izraela mieli wizje senne. Sen odgrywał taką
rolę również w tradycji chrześcijańskiej – miał charakter
mistyczny, niezgłębiony i proroczy. Podobnie jest w wielu
innych religiach, np. muzułmańskiej czy wśród wyznawców
buddyzmu. Sen od początku istnienia ludzkości był traktowany jako dar, którego człowiek doświadcza w ciągu całego
życia, a bezsenność uważano z kolei za jedną z najbardziej
dokuczliwych kar.

Czym jest bezsenność?

Człowiek, cierpiący na bezsenność, jest samotny. Szuka pomocy, jednak trudno mu znaleźć leczenie, które niczym czarodziejska różdżka zdejmie koszmar oczekiwania na sen.

Co gorsza, poczucie osamotnienia i frustracja ogarniają
właśnie w środku nocy, kiedy inni spokojnie śpią. Ale czym
właściwie jest bezsenność? Dolegliwość ta definiowana jest
jako trudność w zainicjowaniu lub podtrzymaniu snu. Istnieją
różne rodzaje bezsenności. Najczęściej spotykana jest niemożność zaśnięcia. Wtedy co wieczór boimy się ułożyć
do snu. Mamy potok myśli, godzinami męczymy się w łóżku,
patrząc na zegarek i nieubłaganie mijające minuty, a sen
nie przychodzi. Drugi rodzaj tej przypadłości to niemożność utrzymania snu. Udaje nam się zasnąć, ale po kilku
godzinach zaczynamy odczuwać niepokój i budzimy się.
Od tego momentu nasz sen jest płytki, co nie pozwala nam
odpowiednio wypocząć. Kolejny rodzaj bezsenności to wczesne pobudki. Spotyka to tych, którzy budzą się o czwartej
rano i właściwie mogą już rozpocząć dzień.
Ludziom cierpiącym na niemożność zaśnięcia towarzyszą
niepokój oraz dręczące i natrętne myśli, czasem nawet napady lęku. Budzenie się we wczesnych godzinach rannych może
być z kolei związane z depresją, stresem i nadużywaniem
alkoholu. Często jednak wyżej opisanych typów bezsenności
nie można od siebie oddzielić.
Bezsenność może być przemijająca lub przewlekła. Przyczyną
pierwszej z wymienionych jest najczęściej przewlekły stres.
Przeżywanie jakiegoś trudnego momentu albo ważnej zmiany
w naszym życiu, np. narodzin dziecka, może spowodować
niespokojną reakcję. Kiedy niepokój ustępuje, znika także
bezsenność.
Z przewlekłą bezsennością mamy do czynienia wtedy,
gdy symptomy utrzymują się przez kilka miesięcy. Zdarza
się, że przemijająca bezsenność przechodzi w chroniczną. Poważniejsze problemy z zasypianiem objawiają się
na przykład poprzez długi czas zapadania w sen (powyżej
30 minut). Również spanie krócej niż 6,5 godziny na dobę
jest niepokojącym sygnałem. Ponadto odczuwanie w ciągu
dnia wyraźnego zmęczenia, przy widocznym zmniejszeniu
wydajności, połączone ze zmiennością nastrojów może także
oznaczać początki bezsenności. Często jest również wywoływane sytuacją zdrowotną, np. bezdechem sennym.
Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do powstawania tego schorzenia. Do tych społecznych możemy zaliczyć:
przeciążenie pracą, chorobę, oczekiwania rodziny, środowisko, np. hałas, nadużywanie substancji psychoaktywnych
czy niewłaściwe leki.
Jako ważne przyczyny psychofizyczne, które mogą powodować bezsenność, lekarze i psychiatrzy podają, m.in.:
zbyt wysoki poziom ekscytacji psychofizycznej w czasie
poprzedzającym zaśnięcie, brak umiejętności zamykania
emocji i spraw minionego dnia, skłonność do myślenia obsesyjno-katastroficznego, obawa przed porażką, uczucie złości,
skłonność do perfekcjonizmu czy wikłania się w błędne koło
myślowe (źródło: http://www.pfm.pl).
Innymi słowy, bardzo istotnym czynnikiem wpływającym
na nasz odpoczynek i sen jest umiejętność emocjonalnego
radzenia sobie z trudnymi, wymagającymi sytuacjami dnia
codziennego. Psychiczne napięcie często sprawia, że nie
możemy zasnąć.

Osoby cierpiące na bezsenność wpadają zazwyczaj w błędne
koło: niepokój prowadzi do bezsenności, a ta do jeszcze większego niepokoju. Dlatego warto przyjrzeć się sobie i zastanowić się: na ile moja sytuacja życiowa i emocje towarzyszące
konkretnym zdarzeniom mogą mieć wpływ na nasz nocny
wypoczynek? Tłumione uczucia również mogą spowodować
większy niepokój, a w efekcie bezsenność. Jeśli nie potrafimy
sobie z tym poradzić, warto udać się do specjalisty.

Bezsenność jako skutek czy przyczyna,

czyli o bezsenności wtórnej
i pierwotnej
Często zastanawiamy się czy problemy z zasypianiem wynikają z sytuacji życiowej, psychicznej, choroby, czy może
jest odwrotnie. Może to właśnie bezsenność jest powodem
złego samopoczucia i problemów życiowych. By rozróżnić
co jest skutkiem, a co przyczyną, zastosowano podział na
bezsenność pierwotną i wtórną.
Pierwsza z nich nie jest związana z innymi chorobami. Można ją
brać pod uwagę, gdy utrzymuje się dłużej niż miesiąc. Cierpiąca
na nią osoba ma wrażenie, że przewraca się z boku na bok przez
całą noc, jej sen nie jest wystarczająco głęboki. To powoduje,
że nie może się odpowiednio zregenerować i właściwie wypocząć.
Towarzyszy jej ciągły niepokój o sen. Powstaje tzw. fizyczna
i psychologiczna potrzeba snu, co jeszcze bardziej pogłębia
bezsenność. Utrzymująca się dłużej tego rodzaju bezsenność
może prowadzić do poważnych problemów w codziennym
funkcjonowaniu, tj. zmęczenia, obniżenia nastroju, utraty motywacji do działania, złego samopoczucia i znacznego osłabienia
koncentracji. Dlatego najlepiej leczyć ją za pomocą terapii.
O bezsenności wtórnej mówimy, kiedy brak snu towarzyszy
innej chorobie fizycznej lub psychicznej. Przyczyną kłopotów
ze spaniem może być depresja, nerwica, ale również problemy
oddechowe, zgaga, leki, uzależnienia, przewlekłe choroby
i wiele innych. W takim przypadku należy przede wszystkim
skupić się na pierwotnej chorobie, która zaburza nam sen,
i ją leczyć. Najlepiej udać się do lekarza, który wykluczy
bądź potwierdzi stawiane przez nas hipotezy.

O trudnych pojęciach i łatwej

klasyfikacji zaburzeń snu
Zaburzenia snu mogą być wywołane wieloma czynnikami,
takimi jak złe nawyki, stan emocjonalny, ale również chorobą
somatyczną lub psychiczną. Zaburzenia snu dzielą na kilka
kategorii: dyssomnie, parasomnie, zaburzenia snu związane
ze stanem somatycznym i inne, bliżej nieokreślone.
Dyssomnia jest zaburzeniem snu wywołanym złymi nawykami, czynnikami psychogennymi (takimi jak „zarywanie
nocy” czy używki), egzogennymi (np. hałas), endogennymi
(związanymi z zaburzeniami ośrodkowej regulacji oddychania, a także z zespołem niespokojnych nóg oraz zaburzeniem
rytmu snu i czuwania).
Parasomnia to z kolei grupa zaburzeń snu, polegających na występowaniu w jego trakcie lub przy wybudzaniu się nieprawidłowych lub niepożądanych zachowań. Nazwa wywodzi się z grecko-łacińskiej zbitki słów para – odbiegający i somnus – sen.
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W tej kategorii mieszczą się zaburzenia budzenia,
takie jak np. lunatyzm, zaburzenia występujące w okresie
przejściowym między snem a czuwaniem, czyli mówienie,
płakanie, koszmary senne, zgrzytanie zębami. Mechanizmy
prowadzące do ich powstawania nie są do końca znane,
choć dużą rolę może odgrywać niedojrzałość ośrodkowego
układu nerwowego, co tłumaczyłoby częstsze ich występowanie u dzieci.
W kategorii zaburzeń snu związanym ze stanem zdrowia
możemy z kolei wyróżnić: choroby psychiczne (np. schizofrenia, depresja), zaburzenia lękowe, choroby neurologiczne
(np. Parkinsona), choroby somatyczne (np. reumatyczna).

Higiena snu

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jesteśmy
zestresowani w ciągu dnia. Mimo że pozornie posiadamy
motywację i wykonujemy wszystkie działania zgodnie
z planem, to tkwimy w nieustającym napięciu. To w efekcie
może skończyć się spadkiem naszej mobilności i doprowadzić do bezsenności. Ponadto trudno się nam relaksować
i w ten sposób rozładować napięcie. Powodem takiej sytuacji jest tempo życia, większe odizolowanie społeczne
(rozpad rodzin), słabnące więzi międzyludzkie, wyższe
wymagania (perfekcjonizm). Około 20-30% dorosłej populacji krajów zachodnich skarży się na problemy ze snem.
Prognozy wskazują, iż problem ten będzie się jeszcze nasilał. Niewątpliwe spora część dolegliwości sennych jest
związana ze stresem. Powinniśmy zwracać większą uwagę
na takie sygnały, jak sztywnienie mięśni szyi, ramion, barków, zgrzytanie zębami, nadmierne pocenie rąk, drażliwość
i wybuchowość, uczucie walenia serca, płytki oddech,
drżenie powiek, nerwowe palenie papierosów, kurczenie
i bóle żołądka. Te wszystkie objawy mogą być sygnałem,
że nasz organizm jest przeciążony. Warto więc zastanowić
się nad swoją sytuacją w domu czy pracy, bowiem bardzo
często są to źródła napięcia, które mogą przyczynić się
do bezsenności.

Bezsenność ma wiele przyczyn. Część z nich jest od nas
niezależna, przez co mamy na nie niewielki wpływ. Często
jednak problemy ze spaniem wynikają ze złych nawyków
lub po prostu z niewiedzy. Jedną z najczęstszych przyczyn
jest ignorowanie naszego wewnętrznego zegara, wybijanie
się z rytmu, czego efektem prędzej czy później może stać
się bezsenność. Jeśli np. będziemy spać zbyt dużo w ciągu
dnia, możemy mieć problem z zaśnięciem w nocy. Jeśli więc
obserwujemy u siebie tendencje do zakłóceń snu, powinniśmy
dbać o większą regularność pory wstawania i zasypania.
Kolejną przyczyną zaburzeń snu, którą sami sobie fundujemy,
są używki, np. wypijanie morza kawy dziennie. Dla wielu
osób nie jest możliwe spożywanie kofeiny (która znajduje
się w różnych produktach spożywczych, nie tylko w kawie),
a potem spokojne zasypianie, dlatego warto zwrócić uwagę na
ten punkt naszej diety. Niektórzy uważają, że alkohol działa
relaksująco i pomaga zasnąć. Tymczasem bywa odwrotnie
– działa stymulująco, nie mówiąc już o możliwości uzależnienia się od takiej formy pomocy w zasypaniu.
Ważną sprawą w higienie snu jest odżywianie. Obfita kolacja powinna być spożywana przynajmniej dwie godziny
przed zaśnięciem. Inaczej może zakłócić nam odpoczynek.
Nie należy też chodzić spać głodnym, bo to również sprzyja
wybudzaniu się, zwłaszcza w drugiej połowie nocy. Z kolei
dobry wpływ na nasz sen ma regularne zażywanie ruchu.
Wysiłek na trzy-cztery godziny przed snem może być zbawienny, choć oczywiście nie należy forsować się tuż przed
zaśnięciem. Kolejnym ważnym elementem dobrego snu
jest brak światła i hałasu, choć są osoby, które twierdzą,
że nie mogą zasnąć inaczej jak tylko przy włączonym świetle
czy telewizorze. Dobrze jest też przed zaśnięciem wywietrzyć
pokój. Optymalna temperatura do dobrego snu waha się między 12 a 23 stopniami Celsjusza. Co do spania razem czy
osobno, to oczywiście nie powinno mieć większego znaczenia,
choć jeśli sparafrazujemy przysłowie – z kim sobie pościelisz,
tak się wyśpisz – warto wziąć pod uwagę również i tę kwestię.

Głośne chrapanie to nie jest dobry sen

Leki nasenne nie leczą

Codzienność a bezsenność

Zespół bezdechu sennego to często występujące zaburzenie
snu. Dotyka głównie męską część społeczeństwa. Mit sugerujący, że głośne chrapanie świadczy o zdrowiu, jest nieprawdziwy. To właśnie chrapanie może być sygnałem poważnego schorzenia: bezdechu napadowego. Większość ludzi
cierpiących na tę przypadłość nie zdaje sobie z tego sprawy,
choć często uskarżają się na niewyspanie i zmęczenie w ciągu dnia. Często to dopiero partner lub partnerka zauważa
duszenie się, sapanie, chrapanie. Za te dolegliwości może
być odpowiedzialny ośrodkowy układ nerwowy. Mówimy
wtedy, że mamy do czynienia z bezdechem ośrodkowym,
choć zjawisko to występuje dość rzadko. Najczęściej spotykamy się z bezdechem zamykającym, za który odpowiadają
górne drogi oddechowe. Jeśli zaobserwujemy u siebie takie
objawy lub też bliska osoba zauważy je u nas, należy udać
się do lekarza.
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Najskuteczniejszym leczeniem bezsenności jest próba dojścia do czynników, które ją wywołują. Oczywiście w tym
celu najlepiej udać się do lekarza, aby wyeliminować lub
potwierdzić choroby somatyczne. Jeśli lekarz ich nie stwierdzi, warto odwiedzić psychologa, bo być może nasze problemy ze snem mają podłoże psychogenne.
Często jednak walcząc z bezsennością, cierpiąc z powodu niemożności snu, zaczynamy od końca, czyli od stosowania leków,
aby jak najszybciej uwolnić się od objawów. Pamiętajmy jednak,
że leki niwelują tylko skutki, a nie przyczyny. Jeśli zaczniemy
od końca, to możemy wpaść w błędne koło uzależnienia, a leki,
zamiast pomagać, staną się dla nas zagrożeniem. Nie oznacza
to, że leków nasennych nie należy w ogóle stosować. Można,
ale tylko jako środek pomocniczy, a nie leczniczy. Naszym
celem powinno być wyeliminowanie bezpośredniej przyczyny
zakłóceń snu, a leki nasenne dają jedynie krótkotrwałą ulgę.

PELETON
Kolejna filiżanka kawy, nawarstwiające się obowiązki, naglące terminy, a tu sąsiedzi włączają
na cały regulator telewizor. Pies zaczyna ujadać jak opętany, dziecko zanosi się od płaczu.
Wychodzisz. Może kawiarnia? Ulubiona muzyka i klimatyczne miejsce. Idealnie! Nagle kilka
osób zaczyna się donośnie śmiać. Jest coraz bardziej tłoczno i hałaśliwie. Wychodzisz. I gdzie
teraz? Park, biblioteka, piwnica? A może po prostu biuro coworkingowe?
Tekst: Jakub Lipczik, ilustracja: Igor Rudziński
Jeśli jesteś najmądrzejszą osobą w pokoju, to znaczy, że jesteś
w złym pomieszczeniu – takie słowa mozna usłyszeć w promocyjnym klipie biura coworkingowego Scrib. Ten rodzaj pracy
stał się nie tylko nowym sposobem na biznes, ale przede wszystkim lekiem na brak weny i niemożność działania. W biurze
coworkingowym „naładujesz baterie”, a twórcza atmosfera
pracujących w tym systemie osób stworzy szansę na osiągnięcie
prawdziwego sukcesu.

Made in USA

Sam termin coworking można bardzo łatwo pomylić z kooperacją (z ang. co-operate), ale to fundamentalny błąd. Kooperacja
to praca na ten sam rachunek, współpraca pomagająca osiągnąć ten sam cel. Natomiast coworking to określenie wspólnej
pracy, ale w jednym miejscu, by nawzajem napędzać się do
finalizowania różnych projektów.
Pomysł, by różni użytkownicy mogli wspólnie korzystać z jednego pomieszczenia, powstał w Stanach Zjednoczonych.
Bezpośrednio wywodzi się z filozofii Barcampów, czyli eventów i spotkań ludzi związanych z branżą internetową. Wtedy
chodziło o integrację środowiska IT, wymianę doświadczeń
i pomysłów, ale także o nieformalne rozmowy i dobrą zabawę.
Wśród ludzi pracujących w systemie coworkingowym najczęściej można spotkać specjalistów z działu IT, ale także web
designerów i headhunterów. Nic więc dziwnego, że ta filozofia pojawiła się w kraju Doliny Krzemowej. To właśnie
rozpowszechnianie startupów, a także akceleratorów przedsiębiorczości najbardziej wpłynęło na rozwój tego trybu pracy. Pod koniec lat 90. to właśnie w Stanach Zjednoczonych
powstawało najwięcej aplikacji i portali społecznościowych,
z których dzisiaj codziennie korzystamy.
Pierwszy raz słowa coworking użył Bernie DeKoven – pisarz
i projektant gier. Nie miał jednak bezpośredniego zamiaru nazwania coworkingiem zjawiska, które dzisiaj jest tak
popularne. Ten ruch wykonał Brad Neuberg, który stał się
też pierwszym twórcą takiego miejsca.

W 2005 roku zbudował tzw. 9 to 5 group, gdzie zarówno jego
znajomi, jak i osoby przez nich zaproszone mogły razem pracować, korzystać z internetu i w razie potrzeby się wspierać.
Neuberg, poza wykorzystaniem miejsca, założył stronę Hat
Factory w San Francisco. Jego biuro coworkingowe zaczęło
poszerzać swoją działalność, przeradzając się szybko w mekkę
tego zjawiska: Citizen Space. Programista nigdy nie przypuszczał, że siedem lat później jego pomysł przerodzi się w globalny
ruch, który nie tylko stanie się popularnym sposobem pracy,
ale wręcz stylem życia freelancerów.

Nie tylko powierzchnia...

Praca w biurach coworkingowych była początkowo głównie
ucieczką z kawiarni i bibliotek. Wielu prywatnych przedsiębiorców, a także freelancerów, spotykało się ze swoimi partnerami
biznesowymi i klientami w miejscach publicznych. Ta sytuacja
nie zawsze była komfortowa, ponieważ oczywistym jest, że niektóre rozmowy lepiej przeprowadzać w bardziej kameralnych
warunkach. Kolejni twórcy biur coworkingowych prześcigali się
w swoich ofertach, aby jeszcze bardziej dostosować je do wymagań i potrzeb użytkowników. Stąd też obecnie większość
placówek, poza możliwością wykorzystywania wspólnej przestrzeni do pracy, proponuje wynajmowanie sal konferencyjnych,
w których można zorganizować spotkanie biznesowe.
W coworkingu najważniejszym tematem nie jest jednak dach
nad głową i biuro, w którym możemy pracować. Kluczem
jest społeczność, która razem pracuje nad swoimi projektami, jednocześnie ładując „umysłowe baterie”. – Uznaliśmy,
że niezobowiązująca forma obecności i jednocześnie przynależność do społeczności najlepiej będzie wspomagała
kreatywność, bardzo potrzebną na początkowym etapie
działania – powiedział Michał Wendeker, Członek Zarządu
firmy Beecar.
Także w Polsce planuje się miejsca coworkingowe w taki
sposób, aby pracująca tam grupa była dla siebie wsparciem,
źródłem doświadczeń i ciekawych rozwiązań.
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– Coworking postrzegamy nie tylko praktycznie, jako miejsce pracy firm. To metoda budowania synergii w działalności przedsiębiorstw. Mogą one budować unikalną i głębszą
niż standardowa sieć kontaktów, wymieniać doświadczenia,
jakie nabywają podczas tworzenia swojego biznesu czy informacje o potencjalnych zleceniach – mówi Mariusz Turski, Dyrektor
AIP Business Link, Wiceprezes Polski Przedsiębiorczej. Dlatego
też niektóre firmy w specyficzny sposób dobierają zarówno
swoich klientów, jak i przyszłych coworkerów. Przygotowują
dla nich eventy i różnego rodzaje atrakcje, aby jeszcze bardziej
ich zintegrować. Chodzi o to, aby każdy umysł w „pudełku”
mógł pracować tak samo efektywnie, prowadząc do polepszenia
wyników całej grupy.
Co jest najważniejsze podczas projektowania przestrzeni biura
coworkingowego? Najczęściej pojawia się słowo community (ang. wspólnota, społeczność). – Przy tworzeniu takiego
miejsca kierowaliśmy się trzema najważniejszymi zasadami: komfort, dobra lokalizacja i przyjazny design, tworzący
odpowiednią atmosferę dla kreatywności i innowacyjności.
Jest jeszcze jedna, istotna dla nas kwestia. To zbudowanie
społeczności na bazie jakościowych firm, które wnoszą własną wartość dodaną do funkcjonowania całości. Dążymy
do tego, by naszych pięć siedzib skupiało łącznie środowisko
1000 najlepszych startupów w Polsce – dodaje Mariusz Turski.

Praca w domu czy dom w pracy?

Pracując w domu czy stosując tzw. home office zatraca się
poczucie czasu. Tryb dnia sprawia, że freelancer wstaje późno,
bardzo długo przygotowuje śniadanie itp. Zanim rozpocznie
pracę, sprawdza po kolei wszystkie portale społecznościowe,
patrzy w telewizor, wyprowadza psa. To wszystko coraz bardziej go rozprasza. W rezultacie nie robi nic konstruktywnego,
co prowadzi do regresu pracy, która w dany dzień powinna się
zakończyć. Wiedzą o tym najlepiej pisarze, którzy w poszukiwaniu inspiracji wyjeżdżają daleko poza granice swojego kraju czy
też dziennikarze, którzy zarywają noce, aby skończyć artykuł.
Miejsca coworkingowe wychodzą takim ludziom naprzeciw.
Mają spowodować, że ich praca stanie się bardziej efektywna.
W wielu biurach nie kończy się tylko na konsultacjach z kolegą
czy koleżanką pracującą w boksie obok. Organizuje się w nich
także spotkania z inwestorami i przedsiębiorcami, którzy, tak jak
w przypadku barcampów, bardzo chętnie dzielą się swoimi
spostrzeżeniami z młodymi freelancerami. – Regularne sesje
Business Mentoring z czołowymi przedstawicielami polskiego
biznesu czy wydarzenia z cyklu Business Mixer z możliwością
sprawdzenia się przed wymagającymi precyzji inwestorami
zapewniają wiele możliwości i korzyści dla młodych przedsiębiorców. Dodatkowo, ważna jest panująca w coworkingu niezobowiązująca atmosfera. Szybko poznaliśmy wielu interesujących
i pomocnych ludzi, wzbogaciliśmy nasze pomysły o niejedno
spojrzenie z zewnątrz. Poza tym praktycznie całodobowa
dostępność odpowiada naszym elastycznym godzinom pracy.
– Wszyscy sporo podróżujemy i wygodnie jest czasem wpaść
do biura po godzinie 20. i dokończyć spokojnie projekt lub dyskusję
– mówi Michał Wendeker.

San Francisco, Londyn... Warszawa

W amerykańskim systemie coworkingowym dominuje jednolity charakter biura. Wystarczy wspomnieć o coworkach
działających w Nowym Jorku, które nastawione są (nie
tylko luksusowym wyposażeniem) na maklerów i właścicieli dużo bardziej zaawansowanych i większych firm niż
kilkuletni startup. Z drugiej jednak strony, możemy natrafić
na PelotonLabs – firmę, która, tak jak wskazuje nazwa
(ang. Peloton – peleton), chce namówić swoich klientów
do współpracy – jak jazda w jednym peletonie, który dba
o wynik całej grupy. Można także znaleźć zupełnie nieformalne, ciepłe i stwarzające iście domową atmosferę miejsca.
Jednym z nich jest Jax z Jacksonville. Ich hasłem przewodnim jest proste, ale zarazem przyjazne zaproszenie: Come
work with Jax! lub biura firmy Scrib, notabene z Broadwayu,
która posiada wręcz rozczulający film promocyjny, co piszę
zupełnie bez ironii (odsyłam na www.scrib.co).
Europejskim gigantem, w którym panuje selekcja klientów,
jest siedmiopiętrowy Google Campus. Ta nowoczesna budowla
wyposażona jest we wszystko, co współczesnemu przedsiębiorcy
jest potrzebne do pracy. Ostatnie piętro należy oczywiście
do internetowego hegemona, ale trzeba się dobrze postarać,
aby na co dzień „wysyłać maila” właśnie w tym biurze.
W Polsce coworking jest już dobrze zakorzeniony i dosyć
popularny. Stolica może poszczycić się biurem, które powstało jeszcze przed Google Campus. AIP Business Link
to strefa, w której nie tylko można znaleźć swoje miejsce
coworkingowe, ale także wziąć udział w wymienionych wcześniej konferencjach i eventach. – Przy tworzeniu koncepcji
biura nie wzorowaliśmy się na konkretnym miejscu, które
już funkcjonowało, lecz na najlepszych trendach biznesowych, jakie panują na świecie. Mam tu na myśli trendy
rozwijające się od lat w Dolinie Krzemowej czy standardach
pracy, jakie oferują korporacyjni liderzy w tym zakresie,
np. Google czy Zynga. Elementarnym założeniem jest tworzenie miejsc pracy, które są maksymalnie funkcjonalne
i zwiększają potencjał biznesowy, a jednocześnie są przyjazne, kolorowe i otwarte na budowanie społeczności jako
wartości najwyższej – mówi Turski. Dzisiaj w Zebra Tower
znalazły swoją przystań aż 104 firmy, które zostały dobrane
pod względem potencjału i możliwości rozwoju.
Dzisiaj prawdziwe staje się powiedzenie, że jeśli chcesz mieć
pracę, to wymyśl sobie stanowisko. Dużo ludzi korzysta
z faktu, że globalny rozwój pozwala pracować na wielu
płaszczyznach, głównie z domu – opierając kontakt ze
współpracownikami na krótkich spotkaniach raz w tygodniu lub minimalizując je do poczty mailowej. Tutaj także
człowiek szuka sobie miejsca, aby swoje zadania wykonywać
jak najefektywniej, stosując przy tym nowoczesne rozwiązania. Poza stanowiskami wymagającymi meldowania się
na „posterunku”, właściwie każdy zawód można wykonywać z biura coworkingowego, mając przy tym dodatkowe korzyści. Warto więc nie bać się świeżych pomysłów
i przynajmniej raz spróbować spędzić „dniówkę” właśnie
w takim miejscu.
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XX|XY
Jakie emocje wzbudza widok mężczyzny o uwydatnionych żeńskich cechach? Dyskomfort,
a może raczej lekki dreszczyk podniecenia? Czy męskość w owianym kobiecością wydaniu
kojarzy się jednoznacznie z homoseksualizmem, a może tylko ze zniewieściałością i słabością?
Kim jest dzisiaj, kim ma prawo być współczesny mężczyzna, żeby nadal móc być tak nazywanym?
A może raczej, kim chcemy, żeby był?
Tekst: Agata Królikowska, zdjęcia: Wojtek Olszanka
Z pozoru sprawa jest prosta. Płeć człowieka znana jest od
chwili poczęcia. W zależności od tego czy podczas zapłodnienia
połączyły się ze sobą chromozomy XX, czy też XY wiadomo,
że będziesz albo kobietą, albo mężczyzną. Nawet jeżeli przez
pierwsze tygodnie rozwoju płodu zewnętrznie nic nie odróżnia
chłopca od dziewczynki, w trzecim miesiącu ciąży hormony
płciowe wysyłają intensywne sygnały cielesnej fabryce, dające
jasny komunikat: ona vs. on. Nadeszła pora na „produkcję”
łechtaczki i waginy z jednej strony, penisa z drugiej. Oczywiście
zdarzają się genetyczne anomalie i wyjątki, które powodują,
że w ciele mężczyzny zostaje uwięziona kobieta lub odwrotnie, ale zasadniczo sprawa wydaje się prosta. Jesteś kobietą
ALBO mężczyzną. Biologicznie wątpliwości dotyczące tożsamości płciowej wydają się bezzasadne, niezależnie od tego
czy mówimy o epoce kamienia łupanego, czy o XXI wieku.
Co innego z wątpliwościami kulturalnymi.

Ciasne ramy płci

Sesja: WO|MAN?
Zdjęcia: Wojtek Olszanka
Stylizacja: Rita Zimmerman
Makijaż, fryzury, charakteryzacja: Monika Mikulska
Projektant: Ania Cichosz
Model: Andrzej Basiński

Kulturowy podział na kobiety i mężczyzn wydaje się ewidentny. Nadal pokutuje mit, że dziewczynki są gorsze od chłopców
w naukach ścisłych, a poza tym mają słabą orientację w terenie. Powinny być grzeczne i schludnie ubrane, natomiast
ich przeznaczeniem jest poznanie silnego mężczyzny oraz
urodzenie kilku rumianych dzieciątek, których dobre wychowanie jest celem życia każdej „rozsądnej” kobiety. Chłopcy
za to powinni chodzić na wojenkę, płodzić synów, posadzić
drzewko i wybudować mały, biały domek. Nóż się w kieszeni
otwiera. Tymczasem, coraz częściej nie da się dopasować tych
wyobrażeń do prawdziwego życia.
Ograniczenie mężczyzn i kobiet do ich biologicznej płci
i przypisanej jej funkcji, która została wymyślona w epoce
patriarchatu, jawi się obecnie jako więzienie. Najgorsza jest
świadomość, że temat porusza się na forum publicznym
prawie wyłącznie w dużych miastach. Wystarczy wyjechać
50 kilometrów za chroniącą anonimowość aglomerację,
a już widać jak każde odstępstwo od odgórnie ustalonych
reguł robi z człowieka pariasa i dziwaka. Bycie innym stanowi tabu. Jesteś mężczyzną, a masz ochotę założyć pastelowy sweter, dlatego że lubisz stonowane kolory? Zastanów
się dobrze. Mogą cię za to wykląć i wyrzucić z lokalnej
społeczności. Skazać na banicję.

Ostracyzm związany ze sztywnymi oczekiwaniami dotyczącymi
płci jest bolesny, a presja społeczna skuteczna i nie znosząca
sprzeciwu. Dziewczynka ma być różowa i mieć długie włosy,
a chłopiec niebieski, z równo przystrzyżoną czupryną: koniec
dyskusji!

Okno na świat

Szersze spojrzenie na kwestie płci ma zasadnicze znaczenie. Pozwala zrozumieć, jak bardzo wyobrażenie o niej jest
związane nie tylko z posiadanymi przez danego osobnika
narządami płciowymi, ale również ze zwyczajami społeczności,
w której się wychował. Antropolodzy doskonale wiedzą,
że cechy oraz zachowania postrzegane przez zachodnią kulturę
jako męskie lub żeńskie stanowią w rzeczywistości wielką
zmienną, w zależności od położenia geograficznego i zwyczajów obowiązujących w danej kulturze.
Co więcej, myśl ta nie jest wcale nowa. W wydanej w 1935 roku
książce zatytułowanej Płeć i charakter w trzech społecznościach
pierwotnych prekursorka antropologii kulturowej Margaret
Mead zbadała trzy plemiona. Okazało się, że – według naszych
standardów – w pierwszej wspólnocie przedstawiciele obu
płci zachowują się jak kobiety, w drugiej za to jak mężczyźni,
natomiast w trzeciej zachowania są odwrócone, co oznacza
kobiecych mężczyzn i męskie kobiety. Tym samym badaczka
stworzyła podwaliny pod rewolucyjną na tamte czasy ideę,
że płeć jest w znacznej mierze kulturowa, a nie wyłącznie
oparta na biologii.

Czas na gender

Wraz drugą falą feminizmu, w latach 70. XX wieku zaczęto
się wnikliwiej przyglądać społecznym różnicom między
kobietami a mężczyznami. Rewolucja seksualna, tudzież
stopniowe wychodzenie kobiet z roli kury domowej i ich
coraz większa wolność nie tylko na rynku matrymonialnym, ale również w świecie pracy, stworzyły podatny ferment dla wszelkiego rodzaju refleksji o tożsamości płci.
Kij w mrowisko wsadziła jednak dopiero amerykańska profesor literatury porównawczej i feministka z Berkeley, Judith
Butler. W wydanej w 1990 roku książce Gender Trouble
w radykalny sposób oddzieliła płeć biologiczną (ang. sex)
od płci kulturowej (ang. gender).
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Model: Mateusz Rogenbuk

Model: Paweł Kałużyński

Postawiła również tezę, że płeć jest konstruktem, który sami
tworzymy, albo któremu się podporządkowujemy ze względu
na dyktat społeczny. Oznacza to, że JEDYNA i SŁUSZNA
płeć nie istnieje, lecz jest wytworem rozmaitych dyktatów.
W naszej kulturze traktujemy wolność jako dobro nadrzędne.
Domagamy się wolnego wyboru w określeniu tego, kim jesteśmy, bez sztywnych podziałów uwarunkowanych przez
naturę czy kulturę. Otwiera to pole do nieograniczonych
poszukiwań i decyzji: jak chcę wyglądać i jak się ubierać,
z kim chcę się kochać, związać, wychowywać dzieci. Z jednej
strony swoboda ta jest wspaniała, z drugiej bardzo niewygodna. Ogrom możliwości najczęściej działa przytłaczająco.
Zmusza do myślenia. Trzeba odpowiedzieć sobie na wiele
kłopotliwych pytań. Kim jestem? Kim chcę być? Dlaczego
różnię się od sąsiada? Co mam zrobić, by być dumnym
ze swojego wyboru, a nie czuć się napiętnowanym tylko dlatego, że robię coś inaczej, niż większość?
Wolność potrafi też prowadzić do skrajności. Niedawno przez
polskie media przetoczyła się fala artykułów o anglosaskich
parach, które wychowują swoje dzieci bez określania ich płci.
Młode otrzymuje neutralne imię i do czasu dokonania samodzielnej decyzji nie wie czy jest chłopcem, czy też dziewczynką.
Niedookreślenie ma pozwolić potomstwu wybrać swoją płeć,
bez ograniczeń stworzonych przez presję społeczną czy kulturową. Tego rodzaju eksperyment wydaje się odosobniony i skrajny.
Dzięki refleksji nad płcią i rodzajem stał się jednak możliwy.
Jest znakiem naszych czasów. Podobnie jak zagubienie oraz
skrzętnie maskowana tęsknota za klasycznym dookreśleniem.

Męski mężczyzna, kobieca kobieta

Model: Mateusz Rogenbuk

Być może wszyscy się trochę pogubiliśmy we współczesności.
Jako kobieta promuję wiele z feministycznych idei i wierzę
w słuszność wolnego wyboru tożsamości płciowej. Sądzę jednak,
że pora przyznać się, nie negując oczywiście zdobyczy wynikających z kobiecej wolności, że bardzo potrzebujemy określonych
zasad. Mężczyzna ma być mężczyzną, a kobieta kobietą.
Nie oznacza to konieczności ubierania dziewczynek w różowe koronki, a chłopców w niebieskie spodenki: raczej zdrowe podejście do ról każdej płci. Warto sobie przypomnieć,
że nie wszystko może regulować kultura a tym bardziej nie
zawsze dobrze rozumiana polityczna poprawność. Dobrze
jest, kiedy wolność ma swoje granice: w przeciwnym razie
przeistacza się w chaos i rodzi zagubienie.
Kiedy mój syn był mały kupiłam mu lalkę, żeby mógł się nią
bawić. Zależało mi na tym, żeby miał chociaż jedną. Nie wykazał nią specjalnego zainteresowania. Podobnie pogardził
moimi pacyfistycznymi zapędami, kiedy odmówiłam kupienia
mu jakiejkolwiek zabawki przypominającej broń. Pewnego dnia
w parku wziął po prostu do ręki patyk i zaczął nim strzelać.
A ja mu na to pozwoliłam, uświadomiwszy sobie, że moje starania
nie zlikwidują atawizmów i biologicznych uwarunkowań.
Nie zmieniłam zdania i tak jak nie życzę sobie, żeby ktokolwiek
relegował mnie wyłącznie do garów, rodzenia i wychowywania dzieci, nie chcę również, żeby mężczyźni byli wyłącznie
skazani na wojenkę, budowanie domów, płodzenie synów
i sadzenie drzew.

Zdałam sobie natomiast sprawę, że lubię patrzeć na mięśnie mojego partnera tańczące pod skórą kiedy rąbie drewno do kominka. Podoba mi się, że jest wystarczająco silny,
żeby przynieść to drewno z lasu. Czy potrafiłabym zrobić
to sama? Oczywiście. Ale po co? Zajęłoby mi to pięć razy
więcej czasu. Zmachałabym się i znacznie bardziej wyczerpała
swoje siły. Wolę przez ten czas ugotować coś, co wspólnie
zjemy. Sprawia mi to przyjemność, podobnie jak urządzanie
domu i inne czynności polegające na klasycznym, babskim
wiciu gniazda. Czy w męskim mężczyźnie i kobiecej kobiecie
jest coś złego? Nie, przynajmniej tak długo, jak nikt nikogo
do tej roli nie zmusza.
Współcześnie dysponujemy wolnością, jakiej nasi przodkowie
mogą nam tylko pozazdrościć. Za ogromną zdobycz naszych
czasów uważam fakt, że po tym jak ON porąbie drewno
a ONA ugotuje obiad, OBOJE założą spodnie i pójdą łazić
po skałkach, pływać kajakiem, studiować medycynę.

Męska decyzja

Tożsamość płciowa nabrała płynności. Tym samym życie
się nieco pokomplikowało, ponieważ zostaliśmy pozbawieni wyraźnych i jednoznacznych wzorców. Nie ma jednego,
właściwego modelu mężczyzny ani jednego, idealnego typu
kobiety. Hasło wybór należy do ciebie brzmi być może dobrze
w reklamach. Kiedy jednak tyczy się naszego życia, otwiera
przed nami przytłaczający ogrom możliwości. Przy czym
każda kultura wyznacza pewne granice, a ich przekroczenie
uznaje za transgresję.
Na koniec chciałabym jednak zachęcić do przyjęcia szerszej,
historycznej perspektywy. Dla upudrowanych i noszących
peruki dworzan Ludwika XVI dzisiejszy mężczyzna byłby
prawdopodobnie jaskiniowcem. Prehistoryczny łowca zobaczyłby w nim natomiast zniewieściałą istotę. Jeżeli się przyjrzeć historii płci na przestrzeni wieków, tej biologicznej i tej
kulturowej, widać bezustanne zmiany, modyfikacje, adaptacje.
Dzisiaj na ulicy raczej nie uświadczysz mężczyzny w rajtuzach.
Nie zobaczysz go też ubranego w skórę upolowanego zwierza.
Z drugiej strony, jeżeli będzie tego bardzo chciał, może założyć
jedno i drugie. Jego ubiór i zachowanie zostaną potraktowane jako
pogwałcenie niepisanych reguł społecznych, ale zawsze znajdzie
sobie miejsce, w którym zostaną one zaakceptowane. I to tolerowanie różnorodności (choć niekoniecznie ich bezwarunkowa
akceptacja) jest jedną z charakterystyk naszych czasów.
Płynność wizerunku, zarówno żeńskiego, jak i męskiego, ujęta
w pewne akceptowalne ramy, wydaje się być większa, niż kiedykolwiek. Chcesz być macho? Proszę bardzo. Metroseksualny?
Dlaczego nie. Mieć czerwone ferrari i podrywać blondynki albo
być urokliwym, ciepłym misiem, z bobasem i szczeniakiem?
Raz jeszcze: nikt ci tego nie zabroni. To samo dotyczy pań.
Zamierzasz być kurą domową w rozdeptanych papuciach,
herod babą, kobietą–wampem czy feministką, walczącą o swoje
prawa? Bądź tym, kim zechcesz. Natomiast nikt już wam nie
poda jednej słusznej recepty na to, jak macie być takimi dokładnie osobami. I właśnie dlatego kobiecość i męskość stały
się nie lada wyzwaniem. Zastanówcie się więc, panie i panowie,
zastanówcie się dobrze: Quo vadis?
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Wersja elektroniczna już niebawem
(Alternatywna Platforma Wydawnicza, iPad, Android)

wspieramy platformę młodych Twórców:

Alternatywna Platforma Wydawnicza

www.facebook.com/AlternatywnaPlatformaWydawnicza

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).

Uwaga!

– Niekończąca się prenumerata*
– Wersja anglojęzyczna**
(SLOW) w wersji elektronicznej także na Alternatywnej Platformie Wydawniczej,
finansowanej w ramach projektu http://crowd.beSlow.pl
*
**

szczegóły oferty prenumeraty uzyskasz pisząc na prenumerata@beSlow.pl
informacje o wprowadzeniu anglojęzycznej wersji (SLOW) opublikujemy na www.beSlow.pl

freezone@beSlow.pl

Szczegóły można znaleźć na stronie
www.beSlow.pl

Marcin Nagraba

Rocznik 1992

Fotografią zajmuje się od dwóch lat, lecz dopiero od niedawna wie,
że to z nią chciałby wiązać swoją przyszłość. Inspiracje czerpie głównie z muzyki.
Obrazy ujrzane podczas słuchania ulubionych utworów, przenosi na matryce aparatu.
Poprzez swoje prace stara się wyrażać emocje, opowiadać historie,
w których pozostawia wiele niedopowiedzeń.
Motto, którym kieruje się w życiu i twórczości to forever young.
Te dwa słowa doskonale opisują to, jakim jest człowiekiem i artystą.
Do swoich największych osiągnięć zalicza publikacje w magazynie Vogue Italia
oraz wystawę w Mediolanie pod jego patronatem.

AKCJA: (SLOW) KUPUJE ZDJĘCIA V
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W PIĄTEJ EDYCJI KONKURSU WYRÓŻNILIŚMY ZDJĘCIE PANI MONIKI ORYSZCZAK.
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU W KOLEJNYCH EDYCJACH. O SZCZEGÓŁACH
AKCJI PRZECZYTAĆ MOŻNA NA NASZYM FANPAGE’U: WWW.FACEBOOK.COM/BESLOW.
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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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AG N I E S Z K A C Z A P S K A - P R U S Z A K , 2 . J A N A K A R P I E N KO, 3 . MA R I U S Z R U T KO W S K I
M O N I K A O R Y S Z C Z A K , 5 . M A Ł G O R Z ATA G A L I Ń S K A , 6 . M A G D A L E N A G E M B A C K A
A G A F R A J B E R G , 8 . K L A U D I A S R O C Z Y Ń S K A , 9 . PA U L I N A T E T E R 1 0 . R A FA Ł
K U R S, 1 1 . E W E L I N A MA J DA K , 1 2 . M ÓÑÍ K Á VÂ L É C K Á 1 3 . MAG DA L E N A
C I E L E N G A - W I AT E R E K , 1 4 . A G N I E S Z K A C Z A P S K A - P R U S Z A K , 1 5 . M A J A P I K U L S K A
1 6 . B E R N A D E T TA PA R U S I Ń S K A U L E W I C Z , 1 7 . Ł U K A S Z K A PA , 1 8 . PAW E L S M I A L E K
1 9 . D E L F I N A S TA N C Z Y K , 2 0 . M A J A P I K U L S K A , 2 1 . M A R E C Z E K R A D O M S K I
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CERTYFIK AT

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.

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.

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.

?

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.

JAK PRZyZNAWANy JEst cERtyfiKAt

?

‒ 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

Każde zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie.
Po otrzymaniu zapytania na (certyfikat @ beSlow.pl) dokonujemy 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.

sZcZEGólNiE ZWRAcAmy uWAGę NA:

WIĘCEJ INFORMACJI O CERTYFIKACIE

NA CERTYFIKAT@BESlOW.Pl

Przestrzeń niezwykłych ludzi

POPRAWKA

Z WOLNEGO

Narodowa sztuka wyłudzania wszelkiego rodzaju zwolnień, święcenia coraz liczniejszych
dni świętych i rozciągania długich weekendów czyni z Polaków światowych mistrzów
w dziedzinie generowania czasu wolnego. Cieszenie się nim to już wyższa szkoła jazdy.
I z tym w narodzie gorzej.
Tekst: Tomasz Kozłowski, ilustracja: Kacper Kieć
Polacy mają opinię mistrzów, jeśli chodzi o wygospodarowywanie dni wolnych od pracy. Z drżeniem serca wypatrują
rozkładów weekendów w kalendarzach i zliczają dni urlopu
konieczne do maksymalnego wydłużania odpoczynku. Traktują
te kwestie ze śmiertelną powagą, a sprawa dopisania kolejnych
wolnych dni do kalendarza wywołuje ogólnospołeczne burze
i darcie szat. Kombinują ile się da, to fakt. Ale czy potrafią
się tym, co wykombinowane, nacieszyć?

Naród marud

Daleko nie trzeba szukać. W okresie bożonarodzeniowym
wystarczyło wziąć trzy dni urlopu, żeby byczyć się aż przez dni
jedenaście. A co w zamian? Noworoczny small talk w dziewięciu
na dziesięć przypadkach rozpoczął się od wykutego na blachę
banału: Święta, święta i po świętach. Jak Polska długa i szeroka, zapytujemy się tak nawzajem miliony razy w przypływie
melancholijnej retoryki. Przy ilu polskich stołach w grudniu
nie padło owoż sakramentalne zdanie? Przy ilu nie padnie
na Wielkanoc? Ilu rodaków nie strapi się tak po majowym
weekendzie? I nagle byczący się Polak uświadamia sobie, że tak
pieczołowicie wykombinowany czas wolny czmychnął mu
z prędkością bolidu na ostatniej prostej. Wówczas też dają się
słyszeć jęki i zawodzenia, że kiedyś było inaczej. Utyskiwania
nie słychać jedynie ze strony nestorów rodu, na ogół drzemiących po cichu z miękkiej głębi foteli.
Nie wiem czy w innych krajach Europy funkcjonują podobne
reguły post-urlopowo-weekendowych marudzeń. Mam jednak
wrażenie, że w polskim wydaniu ględzenie podobnego sortu jest zaledwie zwieńczeniem, wisienką na smutnym torcie.
Jako naród kompletnie nie potrafimy się cieszyć wolnym czasem.
Mało tego – bywa, że niekiedy wręcz brzydzi nas perspektywa bezcelowego leniuchowania. Święta i długie weekendy
to zaledwie czubek lodowej góry.

Działka, czyli harówka

Krzysztof Varga w Trocinach dał wyraz tej ogólnonarodowej przypadłości portretując swoiście polską populację działkowców (swoiście, jako że „działka” w naszym rozumieniu to termin nieznajdujący – o dziwo – zamienników w innych nowożytnych językach),
ludzi na ogół w średnim wieku, przekonanych, że nawet ostatnie
strzępy wolnych chwil należy rzetelnie zagospodarować. Tak się
przypadkiem składa, że działkowcy to przykład reprezentatywny.

Z badań wynika bowiem, że zaraz po przesiadywaniu przed
teleodbiornikiem, działkowanie urasta do rangi osobliwej,
narodowej fiksacji. Varga odmalowuje zatem pejzaż ogródków
zawzięcie pielonych, zasiewanych, koszonych, nawadnianych
i użyźnianych (choć wokół same nieużytki), opisuje hordy
rodaków utytłanych po łokcie w ziemi, klnących naokoło,
zapamiętale przycinających ogrodzenia, reperujących w pocie
czoła kosiarki, stukających przy rozebranych na części pierwsze
silnikach samochodów, piłujących i wiercących w każdej wolnej
desce, konstruujących lilipucie szklarenki, kopiących szamba,
zrywających dachówkę... A gdy już nadchodzi pora zasłużonego posiłku, zasmradzających sobie solidarnie powietrze
oparami skwierczącego na węglach tłuszczu i zaczadzających
wespół wyziewami wściekle dymiących rozpałek do grilli. Potem
mogą już tylko powiedzieć: i kolejny weekend zleciał. Nie ma
wątpliwości, że po takim wypoczynku Polak wraca do miasta
rozpocząć kolejny tydzień zakładowej mordęgi jeszcze bardziej
wnerwiony, niż był z końcem tygodnia ubiegłego.

Pokuta w stereo

Jako naród mieliśmy niebywałego pecha. Całe dekady wtłaczano nam głęboko do mózgów, że niespożytkowanie wolnego
czasu jest czynem (choć właściwszym chyba słowem jest
tutaj akurat „zaniechaniem”) niegodnym. Klasa, za przeproszeniem, próżniacza (termin wprowadzony w pierwszych latach XX wieku przez socjologa Thorsteina Veblena),
w czasach słusznie minionych kojarzona była z wszystkim
co najgorsze: z pasącym brzuch szlachciurą, z nowobogackim
burżujem lub aspirującym do elit kułakiem. Wystarczyło,
aby próżnowanie programowo znienawidzić. Masy pracujące,
zwykle zresztą pracujące ciężko, tym chętniej opowiastkę
tę kupowały i podawały dalej. A jeśli wspomnieć dodatkową, tym razem nie partyjną, a kościelną naukę, w której słowo „lenistwo” zapisano tłustą czcionką obok reszty
grzechów głównych, nie dziwota, że taka propagandowa
stereofonia zrobiła swoje. I to na długie lata. Wbito narodowi
do głów, że czas niepoświęcony pracy, władzy, społeczeństwu,
jest karygodnym obibolstwem, z którego na dodatek trzeba
się wyspowiadać. I oto z biegiem lat kultywowanie prywatnych rytuałów, raczenie się swoim hobby, rozsmakowywanie
w drobiazgach, cieszenie chwilą czy wreszcie realizowanie
małych, pospolitych marzeń urosło do rangi dewiacji.
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Potem wszystko się zmieniło. Zmienił się system, zmienił się
rynek, zmieniło się pojęcie usługi i klienta. Nagle z upierdliwych
petentów Polacy przeistoczyli się w wymagające podmioty obracające w dodatku żywą gotówką. Czas wolny stał się wartością
i przestrzenią, którą trzeba było jakoś zapełnić. A żeby zrobić
to poprawnie, musielibyśmy się tego nauczyć. Problem w tym,
że, par excellence, nie dano nam na to czasu. W jednej chwili
znaleźliśmy się w samym epicentrum nowego porządku społecznego, w ciągu kilku zaledwie lat przyjęliśmy wszystko to,
co Stany Zjednoczone i reszta Zachodu wprowadzały lat czterdzieści: kilkunastokrotne zwiększenie liczby kanałów telewizyjnych i towarów na półkach, eksplozję oferty turystycznej,
cudowne rozmnożenie galerii handlowych, kin, pizzerii, na tygodnikach plotkarskich kończąc. Uwolniony rynek podsunął
nam gotowe, masowe rozwiązania pod sam nos. Żal było tego
wszystkiego nie skosztować. Przypomina się znany wierszyk
o osiołku, któremu w żłoby dano. Typowa klęska urodzaju.

Umysł w potrzasku

Nadmiar świetnie potęguje poczucie zagubienia. Co gorsza,
świadome czerpanie pełnymi garściami z czasu wolnego utrudniają nie tylko naleciałości historyczne. Nasz umysł, jak przekonuje Daniel Kahneman w fascynującej książce Pułapki myślenia, może okazać się największą przeszkodą w pozytywnym
postrzeganiu codzienności. Świadczą o tym wyniki prostego
eksperymentu. Badani zostali poinformowani, że wezmą udział
w krótkiej ankiecie, jednak wcześniej poproszono ich, by przy
okazji skserowali pewien dokument i dostarczyli go wskazanej
osobie. Ta pozornie przypadkowa i nic nieznacząca czynność
również była częścią eksperymentu, o czym badanym już nie
powiedziano. Część z nich znalazła na panelu kopiarki 10 centów, ot, szczęśliwy traf. W ankiecie padało pytanie o ogólne
zadowolenie z życia. Trudne, prawda? Trzeba wziąć pod uwagę
co najmniej kilkanaście istotnych czynników. Tymczasem okazało się, że większe zadowolenie z życia deklarowali ci, którzy...
znaleźli 10 centów! Mała rzecz, a cieszy? Okazuje się, że owszem, nawet bardzo! Problem w tym, że charakter dzisiejszego
życia dostarcza nam niepomiernie więcej chwil znacznie mniej
przyjemnych. Stres w pracy, kryzys, raty kredytu, ceny paliwa,
a nawet aura i krótszy ostatnio dzień mogą znacząco wpływać na
subiektywne poczucie życiowej porażki. To jedna z najgorszych
pułapek, jakie nasz umysł, zupełnie niechcący, zastawia. Niestety,
kolejna pułapka jest jeszcze bardziej perfidna. Kahneman przeprowadzał niegdyś pomiary bólu u pacjentów badanych kolonoskopowo. Wyobraźmy sobie dwóch takich nieszczęśliwców.
Obaj szczytowy moment bólu oceniali na 8 w skali od 1 do 10.
Pierwszy z nich badany był przez ok. 5 minut. Drugi – aż 20.
U pierwszego ból kończył się gwałtownie. U drugiego – powoli,
w miarę trwania badania. Pytanie brzmi: który miał gorzej?
Odpowiedź nasuwa się sama: bardziej nacierpiał się drugi.
Okazuje się jednak, że ich subiektywne poczucie dyskomfortu
jest zupełnie inne. Z ich deklaracji wynika, że gorzej miał ten
pierwszy. Nasz umysł ignoruje bowiem czas trwania doznań,
skupia się zaś na ich średnich i szczytowych wartościach. I wartości te wypadają na niekorzyść pierwszego pacjenta, który
choć krótko, odczuwał przede wszystkim silny, niesłabnący ból.
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Drugi – prócz silnego dyskomfortu – doznawał też wydłużającego się poczucia wciąż bolesnej, ale jednak, ulgi. Tej, jak by
nie patrzeć, przyjemności, pierwszy był pozbawiony.

Znieczulenia nie przewidziano

Po co o tym pisać? Przypomina mi to historię robotnika, którego niegdyś opisywał inny badacz, Richard Sennett. Człowiek
ów przepracował całe życie na taśmie w jednej z fordowskich
fabryk. Ciężka, odmóżdżająca robota. Ale jego subiektywne
poczucie szczęścia było znacznie wyższe niż niejednego dobrze sytuowanego yuppie. Wystarczył długofalowy cel: ubrać,
wyżywić i wykształcić rodzinę. Dopiął swego. Poziom życia
wzrósł. Mimo całego tego kieratu, odczuwał ulgę. Ale te czasy
odchodzą do lamusa. Dzisiejsza gospodarka, oczekująca stałej
dyspozycyjności, gotowości do przeprowadzek, przekwalifikowań, douczania, nieustannie redukująca etaty i przedłużająca w ostatniej chwili umowy, szczująca terminami, presją
otoczenia, zawalająca kalendarz niezliczoną liczbą spotkań,
oczekująca rosnących wyników sprzedaży, zawłaszczająca
przestrzeń prywatną i zmuszająca do brania obiadów na wynos
przypomina serię krótkich, ale bardzo bolesnych kolonoskopii.
Zero znieczulenia. Zero taryfy ulgowej. Nie dziwi zatem,
że poczucie szczęścia, mimo rosnącego standardu życia, maleje.
W Polsce, w społeczeństwie, które nigdy nie uczyło się cieszyć wolnym czasem, ból ten jest jeszcze bardziej dojmujący
i pojawia się nawet w chwilach teoretycznie przyjemnych,
weekendy i urlopy też nie są od niego wolne.
Polskie small talks mają jeszcze jeden niezbywalny komponent:
plany. W nowym roku – na nadchodzących 12 miesięcy.
Po świętach – ile to się teraz nie schudnie. Po wakacjach
– czego to się nie zrobi w pracy. Ostudźmy te nadzieje.
Ekonomia nie wskoczy nagle na inny tryb. Pracownicze nawyki zmienia się jeszcze trudniej. Podobnie metabolizm.
Szkolenie, jakie warto dopisać do listy niezbędnych punktów,
to zarządzanie czasem wolnym, umiejętność w naszym kraju
iście niszowa. Przewodnia myśl? Nie łudźmy się, że w różnych Prowansjach i Toskaniach żyje się bardziej szczęśliwie.
Statystyka jest nieubłagana – wynika z niej, że ani pogoda,
ani obecność cyprysów, winiarni i gajów oliwnych nie wpływa
na odczuwaną jakość życia. Ani trochę. Niewykluczone jednak, że w tych krainach nieco inaczej poukładane są niektóre
priorytety. Może dlatego, że pewne cele są tam rozciągnięte
nie na najbliższych 12 miesięcy, ale 12 lat? Trudno uwierzyć,
że nie leży to w obszarze naszych możliwości.

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.

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

Sprawź najlepsze,
aktualne połączenie.

Śródziemie, dwa lata po zakończeniu słynnej Wojny o Pierścień – kruchy sojusz pomiędzy
elfami, krasnoludami i ludzkimi królestwami powoli, acz nieubłaganie zaczyna się rozpadać.
Zajęci dyplomacją i zakulisowymi rozgrywkami władcy rzadko kierują swoją uwagę
na wciąż dymiące zgliszcza Mordoru. Zbyt rzadko... – to nie kolejny tom Władcy Pierścieni,
tylko zaproszenie do gry. Gry na najwyższym poziomie.
Tekst: Krzysztof Dynowski, zdjęcia: Paweł Bajew
Świat wykreowany przez Tolkiena z elfami, krasnoludami
i orkami albo przez Kiryła Jeskowa, który opisał wojnę o pierścień odwracając role – „złe”, rolnicze Śródziemie atakuje
„dobry”, technologiczny Mordor? Wampiry i wilkołaki stają
ramię w ramię, by obronić się przed śmiercią z rąk fanatycznie
religijnych inkwizytorów? Kosmiczni piraci i dyplomacja międzygwiezdna czy cyberpunk na post-apokaliptycznej Ziemi?
A może zmagania kupców z czasów Ligi Hanzeatyckiej? Ruch
feministyczny w uniwersum Gry o Tron? Podczas uczestnictwa
w LARP-ach wszystko się może zdarzyć.
Live Action Role Playing, czyli fabularne gry terenowe,
wprowadzają graczy w fantastyczne światy. W przeciwieństwie
do gier planszowych czy komputerowych, pozwalają niemalże
na wszystko. Nie ma tu wyuczonych 16 ciosów i jednej z 3 linii
dialogowych do wyboru. Można powiedzieć wszystko i zrobić
wszystko. W roli żebraka podporządkować sobie miasto albo
tuż przed ślubem z córką cesarza zginąć z ręki skrytobójcy.
Możliwości interakcji z innymi graczami są nieograniczone.
LARP to czas (od kilku godzin do kilku dni), miejsce (od domu
czy szkoły do kilkunastu kilometrów lasów i gór), uniwersum (świat zaczerpnięty z literatury bądź wymyślony i opisany przez organizatorów), oddane do dyspozycji graczy.
Organizatorzy przygotowują historie i różne warianty ich
rozwoju, ale nie przeszkadza to, by gracze swoimi działaniami
przejęli fabułę i by wynikała ona już nie z zamysłu twórców,
a z interakcji i działań podejmowanych przez uczestników.
Znane są przypadki, gdzie w świecie rządzonym przez brutalnego tyrana drużyny graczy obalały go i ustanawiały,
np. radę kupiecką i wolne wybory. Oczywiście, dla wielu
znacznie częściej celem gry będzie właśnie objęcie zaszczytnej
funkcji bezlitosnego władcy.

Te i wiele innych informacji można znaleźć na stronach poszczególnych konwentów, dzięki czemu gracz może dobrze
wczuć się w realia konkretnego świata gry. Do tego dochodzą
informacje praktyczne: dojazd, koszt noclegu, liczba miejsc na
polu namiotowym, warunki żywieniowe, pogoda itp. Pamiętaj,
że gra ma miejsce w górach – granie bosego mnicha może
być fajne do pierwszego kamienia, który rozetnie Ci stopę.
Niektórzy organizatorzy wykazują się naprawdę dużą wyobraźnią, poza przydatnymi informacjami przemycając także
klimat miejsca. Kilka lat temu, w ramach zapowiedzi Orkonu
– jednego z największych konwentów gier terenowych w Polsce
– pojawiły się następujące opisy miasta, w którym odbyła się gra:
Ostrogród – Kurort i okolice – przewodnik: Miejscowa
ludność, w czasie mrocznych dni, bohatersko uratowała wszystko, co się dało z bogatego wyposażenia warowni. Resztę dobytku, z ciężkim lecz przepełnionym patriotyczną dumą sercem,
musiano spalić, aby nie dostało się w niegodne ręce wroga.
Malowniczy pomnik chwalebnej historii stał się ulubionym
miejscem romantycznych spacerów miłujących się kochanków,
jak również licznych grup obywateli, w skrytości swych serc
podziwiających ten przepiękny obiekt.
Ostrogród – Smutny opis miasta i okolic: Wszystko, co można było ukraść, zostało ukradzione, resztę zniszczono. Ostatnimi
czasy bezpańskie ruiny stały się również miejscem potajemnych
schadzek grzesznych cudzołożników i przestępczych band.
Różne wersje opisu tego samego miejsca czy zdarzenia to jednocześnie podpowiedź dla gracza. Romantyczny poeta pełniący funkcję pisarza miejskiego dostrzeże patriotyzm poległych
i piękno ruin. Portowy złodziejaszek – źródło darmowego
surowca i okazję do kradzieży.

Tutorial

LARP daje możliwość wcielenia się w niemalże dowolnie skonstruowaną postać, do wyboru z puli przygotowanej przez organizatorów, bądź samodzielnie stworzoną od zera. Gracz może wcielić się w kurtyzanę w miejskim burdelu (najstarszy zawód świata
istnieje we wszystkich miastach, nawet tych fantastycznych),

Pozycja społeczna kapłanów, historia rodów szlacheckich,
hardość strażników, liczba żebraków, ryciny groźnych bestii
czyhających na szlaku. Cena pożywienia, koszt wizyty w domu
uciech i wartość broni na czarnym rynku.

Avatar
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karczmarza w tawernie lub strażnika miejskiego z dobrym
żołdem i służbowym strojem. Z drugiej strony jest też miejsce dla wieśniaków z odległej wioski (wybierając tę postać
pamiętaj, że codziennie będziesz miał do przejścia wiele
kilometrów), band awanturników i krasnoludów żyjących
w pobliskiej jaskini.
Każda z postaci jest wstępnie opisana pod kątem pochodzenia, roli społecznej i podstawowych zadań. Przy niektórych,
jak np. kucharz, może być wymagana umiejętność gotowania,
tak samo jak strażnik miejski powinien mieć odpowiedni
wygląd i elementarną znajomość walki mieczem. Po zgłoszeniu się do wybranej roli następuje druga, bardziej złożona
odsłona postaci. Dlaczego tak naprawdę przybył w to miejsce,
kogo szuka, z kim ma zadawniony zatarg, z jaką misją został
wysłany, kogo ma się wystrzegać, a u kogo szukać wsparcia.
Jednocześnie organizatorzy cały czas są w kontakcie z graczem,
wyjaśniają ewentualne niedopowiedzenia i wprowadzają
(czasami) elementy, o które poprosi gracz po zapoznaniu się
z wytycznymi dotyczącymi wybranej roli.
Możliwość stworzenia własnej postaci nie skutkuje – o dziwo
– stadami księżniczek i cesarzy. Coraz rzadziej można też spotkać
nowicjuszy, dla których sukces w grze to stworzenie superherosa, który wybije pół miasta. W ogóle chodzenie z mieczem
(bezpiecznym, czyli wykonanym z plastikowej rurki i odpowiednio uformowanej otuliny zabezpieczonej srebrną taśmą)
i tłuczenie kogo się da nie jest zbyt ciekawym zajęciem na kilka
godzin czy nawet dni. Nie jest też zajęciem na dłuższą metę,
bo dosyć szybko formuje się grupa w celu eliminacji „psuja”.
Śmierć z ręki „idioty z toporem” postaci o ciekawej osobowości, dobrze odgrywanej, mającej swoje misje ważne dla fabuły
całej gry to strata dla wszystkich graczy. Poza tym, konieczność
tworzenia przez „zabitego” nowej postaci skutkuje zazwyczaj
powstaniem drugiego „idioty z toporem”, który spędzi pół dnia
w poszukiwaniu swojego zabójcy... Inna sprawa, że wielu graczy
(w odpowiednio dużej grupie) świadomie „szuka guza”, opuszczając bezpieczne lokalizacje i ryzykując „życie” oraz zdobyte
złoto w wyprawie w nieznane. Wedle wszelkich prawideł, w końcu
znajduje. Co? Chociażby kilkudziesięcioosobową hordę orków,
umalowanych na zielono, w zbrojach zrobionych ze skór i kawałków metalu, porozumiewających się ze sobą przy pomocy
krótkich okrzyków URGH! I HAKT!, którzy wybiegając na
gracza z zagajnika naprawdę robią wrażenie...
Wymalowani orkowie, elfy ze szpiczastymi uszami, krasnoludzkie brody, pancerze, szaty magów czy strojne futra. Oczywiście
można pofatygować się do krawca czy kowala i wydać niemałą
fortunę, by dobrze wyglądać, jednak nie dajmy się zwariować...
Wielu uczestników posiada dziesiątki strojów, które można
od nich po prostu pożyczyć. Często okazuje się też, że zapomniana na strychu sukienka babci czy płaszcz po dziadku,
po drobnych własnoręcznych modyfikacjach, idealnie nadają
się do wybranej postaci. Zawsze pozostaje też opcja second
handu, w którym można znaleźć naprawdę ciekawy strój.
Avatar gracza nie musi być jego alter ego. Co więcej – może być
jego zupełnym przeciwieństwem czy też postacią abstrakcyjną
(zombie lub elf-nazista). Musi być przede wszystkim dobrze odegrany i tworzyć klimat właściwy dla swojej profesji i pochodzenia.
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Ork rozbójnik, po przegranej w karczmie grze w kości, nie
może odejść ze spuszczoną głową. Od tej postaci oczekiwać
należy raczej wszczęcia awantury, przewrócenia stołu oraz
wylądowania w lochu na kilka godzin. Wieśniak w porwanych portkach, odpowiednio modulując głos i zniekształcając
słowa, osiągnie na rynku miejskim zdecydowanie większe
zainteresowanie sprzedawanymi ziemniakami, niż dama w futrach, która cały dzień będzie stać niewzruszona przy swoim
kramie. Wieśniakiem powinien też od razu zainteresować
się kieszonkowiec, pozbawiając go zarobku. Chłop, zamiast
rzucić się w pościg za złoczyńcą i założyć mu znaną z judo
dźwignię na łokieć, zdecydowanie lepiej odegra swoją rolę,
gdy z pewną niefrasobliwością zacznie gmerać palcem w nosie
oraz narzekać na pracę strażników i podły los.

Nie ma nudy

Niezależnie czy uczestnik wybierze postać z listy wakatów, czy pokusi się o stworzenie własnego bohatera, trzeba się spodziewać niespodzianek. Oto przykład spokojnej,
wydawałoby się, roli prostego wieśniaka w oddalonej od miasta
wsi. Cały dzień w chacie nad strumykiem i dłubanie w nosie
w pięknych okolicznościach przyrody? Bynajmniej. Poniżej jedna z tysięcy przygód, które zdarzają się na LARP-ach. Ta konkretna była moim udziałem podczas konwentu Fantazjada
w 2010 roku:
Konflikt pomiędzy trzema rodzinami zamieszkującymi
wieś o przydział chat. Brat ekonom z klasztoru informuje,
że do wieczora trzeba zebrać 3 worki kartofli i zanieść do miasta. Godzina poszukiwania kartofliska, pół godziny zbierania
i 4 kilometry pod górę z workiem pełnym ziemniaków na plecach. Bolące plecy i garść monet od zakonnika na najpilniejsze
wydatki (zamtuz i karczma). W drodze powrotnej spotkanie
kilku leśnych bestii, walka cepem bojowym (znów plastik
i otulina, ale emocje jak w ciemnym zaułku). Po powrocie
do wsi włochaty diabeł ostrzega przed niebezpieczeństwem,
wodna rusałka kusi z oddali zwiewną suknią, jakieś cholerstwo
kradnie kury i pozbawia wieś zaopatrzenia w jajka. Dobrze,
że ktoś kupił w mieście mąkę, zrobi się podpłomyki. Dziwni
goście w czarnych płaszczach i porwanie córki. Poszukiwania
córki i złodzieja kur zakończone odnalezieniem hordy orków.
Pół godziny leżenia w więzach na gołej ziemi. Rytualne ubicie i zjedzenie wieśniaków przerywa przybycie poszukującej
innowierców Świętej Inkwizycji. Stary Maciej okazuje się być
poszukiwanym magiem ognia. Znikają gdzieś baby ze wsi.
Znowu orkowie i diabeł, który ratuje z opresji. Spotkanie
krasnoludów i najemnej kompanii. Niezamierzone błądzenie
po górskim lesie. Schronienie u innowierców do czasu przybycia Inkwizycji. Kilka godzin w miejskim lochu i przesłuchanie. Furia brata ekonoma na wieść o wyrżniętej przez orków
wiosce i braku kolejnych dostaw ziemniaków. Karne wcielenie
do straży miejskiej. Miecz dwuręczny w rękach chłopa okazuje
się zabójczą bronią. Pojedynek magów na rynku. Godziny
musztry i ćwiczeń. Wyprawa na innowierców. Niedawni sąsiedzi ze wsi wśród wrogów. Rozmowy przerwane nadciągnięciem
hordy orków. Diabeł nawołuje do zgody, wszyscy ludzie ruszają
na zielonoskórych. Zwycięstwo!

Kulturalnie na każdy temat

Kiedy w 1789 roku Benjamin Rush, pionier amerykańskiej psychiatrii, badał niewidomego,
czarnoskórego pacjenta Thomasa Fullera, odkrył osobliwą rzecz. Wykazujący ograniczone
zdolności umysłowe Fuller, zapytany o liczoną w sekundach długość życia człowieka,
który zmarł w wieku 70 lat, 17 dni i 12 godzin, udzielił bezbłędnej odpowiedzi w czasie
krótszym niż minuta. Kiedy uczony zakwestionował precyzyjność jego obliczeń, Fuller odparł:
„Zapomniał pan o latach przestępnych”. Benjamin Rush wiedział, że jego 80-letni pacjent jest
analfabetą i nie potrafiłby wykonać najzwyklejszego dodawania i odejmowania. Był to jeden
z pierwszych opisanych w nauce przypadków sawantyzmu.
Tekst: Dąbrówka Mirońska, ilustracja: Agata Dudek
Prawie sto lat później, w 1887 roku, John Langdon-Down,
dyrektor londyńskiego szpitala psychiatrycznego Earswood
Asylum i odkrywca zespołu Downa, sformułował pojęcie savant
idiot – uczony głupiec (fran. savant – uczony, mądry, biegły).
Langdon-Down jako pierwszy przebadał i opisał pacjentów
z objawami zespołu sawanta. Ta niezwykła dysfunkcja mózgu
polega na tym, że osoby upośledzone umysłowo i wykazujące
poważne deficyty poznawcze są obdarzone niewiarygodnymi
zdolnościami intelektualnymi w konkretnych dziedzinach.
Kliniczne obserwacje potwierdzają, że zespół sawanta dotyka
szacunkowo co dziesiątej osoby cierpiącej na autyzm. Wśród
sawantów jest również bardzo dużo osób z zespołem Aspergera.
Nie bez przyczyny określa się je mianem upośledzonych
geniuszy – często nie potrafią poradzić sobie z najprostszymi
czynnościami, jak zapięcie guzików. Przez całe życie pozostają
uzależnieni od pomocy innych. Mają trudności z przystosowaniem społecznym, jednak w pewnych obszarach wykorzystują
możliwości swojego mózgu na niespotykaną skalę.
Większość przypadków zespołu sawanta ma charakter wrodzony, wynikający z niedorozwoju intelektualnego lub uszkodzenia mózgu. Może on jednak ujawnić się również u osób
całkiem zdrowych, które popadają w różne rodzaje otępienia
umysłowego.
Hipotezy badawcze wskazują, że zespół sawanta najczęściej
ma bezpośredni związek z okołoporodowymi uszkodzeniami lewej półkuli mózgu, odpowiedzialnej m.in. za sekwencyjne postrzeganie rzeczywistości, logiczne myślenie
i funkcję mowy. Ta bardziej „racjonalna” półkula umożliwia nam również prawidłowe pisanie i czytanie, a także
wykonywanie działań matematycznych. Jej uszkodzenie
skutkuje większą aktywnością prawej półkuli, która stara
się zrekompensować utracone funkcje. U sawantów ośrodki
prawej półkuli, spełniające funkcje symboliczne, wizualne,
artystyczne, pamięciowe rozwijają się w sposób hiperboliczny.

Badacze z Uniwersytetu Harvarda wysunęli hipotezę wyjaśniającą, dlaczego czynności lewej półkuli zostają zaburzone.
Główną przyczynę tego stanu rzeczy upatrują w działaniu
podstawowego męskiego hormonu płciowego – testoreonu.
To również w dużej mierze wyjaśnia, dlaczego zespół sawanta
występuje sześć razy częściej u mężczyzn, niż u kobiet.

Odtwarzanie świata

Niezwykła pamięć sawantów ma charakter odtwórczy,
jest oparta na perfekcyjnym odwzorowywaniu. Jest to tzw.
pamięć bez pojmowania. Ludzie z tym zespołem są obdarzeni niezwykłymi zdolnościami plastycznymi, wizualnymi,
muzycznymi (ich ulubiony instrument to fortepian) i motorycznymi. Percepcja, zręczność manualna lub orientacja
przestrzenna u nich są rozwinięte w takim stopniu, że mogą
wydawać się wręcz zjawiskami paranormalnymi. Uzdolnieni
matematycznie sawanci potrafią dokonać trudnych obliczeń
rachunkowych z niewiarygodną szybkością, potęgować,
wyciągać skomplikowane pierwiastki i wynajdywać odległe
liczby pierwsze. Bez wysiłku odtwarzają długie ciągi liczb,
odmierzają w sekundach czas, jaki upłynął pomiędzy wskazanymi datami – z dokładnością porównywalną do zegara!
W mgnieniu oka podają także dzień tygodnia w dacie sprzed
kilkuset lat. Ich mózg posiada zdolność liczenia z szybkością
komputerów.
Uzdolnieni muzycznie sawanci prezentują talenty kompozytorskie, potrafią bezbłędnie odtworzyć z pamięci zasłyszany
wcześniej utwór, nawet jeżeli nigdy wcześniej nie zasiadali
do klawiatury. Są w stanie rozpisać partyturę kilkuczęściowego
koncertu, który usłyszeli tylko raz.
Rzadsze przypadki sawantów „lingwistycznych” prezentują
fenomenalne zdolności językowe. Uczą się z niewiarygodną
szybkością gramatyki i słów języków obcych, sprawnie komunikują się nawet w kilkunastu językach.
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Fenomenalne zdolności sawantów nierzadko ujawniają się
w ich talencie plastycznym. Niektórzy z nich są genialnymi
rysownikami i rzeźbiarzami, a ich umiejętności manualne,
wizualne i odtwórcze pochodzą jakby nie z tego świata.
Niezwykła percepcja pozwala im na perfekcyjne w każdym
calu odtwarzanie tego, co widzą. Potrafią oni po krótkiej
chwili obserwacji w rekordowym czasie sporządzić wierną
replikę człowieka, zwierzęcia czy przedmiotu. Są też osobnicy
ujawniający szokujące wręcz umiejętności malarskie, obdarzeni
fotograficzną pamięcią obrazu, kolorów, kształtów, dzięki
której potrafią oddać najdrobniejsze szczegóły otaczającej
ich rzeczywistości.

Dajcie mi papier!

Wśród słynnych sawantów obdarzonych zdolnościami plastycznymi i wizualnymi są ci, którzy dzięki swojemu geniuszowi
zyskali międzynarodową sławę i uznanie największych tego
świata. Ich dzieła pozwalają nam zbliżyć się do tego, co się
dzieje w umyśle sawanta.
Urodzony w 1952 roku Richard Wawro to znany na całym
świecie szkocki malarz cierpiący na autyzm. Jako trzylatek
ze stwierdzonym opóźnieniem umysłowym z pasją pokrywał
tablicę rysunkami wykonanymi kredą. Prawdziwy talent plastyczny ujawnił w wieku sześciu lat, jego ulubioną techniką
były kredki świecowe. W odkryciu tych niezwykłych zdolności
i wspieraniu rozwoju chłopca ogromne zasługi miała jego nauczycielka Moly Leishman. Zrozpaczona pani Wawro przyprowadziła do niej syna, szukając dla niego pomocy i szansy
na edukację. Słabowity chłopiec urzekł nauczycielkę urodą
aniołka, poważnym nad wiek wyglądem i spojrzeniem błękitnych
oczu, w których odbijało się cierpienie. Nauczycielka szybko odkryła muzyczne upodobania swojego podopiecznego, jak również
jego zamiłowanie do obserwacji zmieniającego się, migotliwego
światła. Zainspirowana tym odkryciem Leishman wykonała
dla małego Richarda zabawki pokryte metalicznym, srebrnym
papierem, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Chłopiec, który
wówczas jeszcze nie posiadł zdolności mowy na tyle dobrze,
żeby móc porozumiewać się z otoczeniem, wpatrywał się z zachwytem w błyszczące przedmioty i rzucane przez nie refleksy
świetlne, wydając przy tym radosne odgłosy. Nauczycielka
postanowiła wykorzystać zainteresowanie Richarda i rozwijała
je, zachęcając do obserwacji gry światła odbijającego się i rozpraszającego w wodzie. To właśnie ona jako pierwsza włożyła
mu do ręki wielką czerwoną kredkę świecową. Odkąd wspólnie
poprowadzili kreskę na papierze, rysowanie stało się ulubionym
zajęciem Richarda, a zarazem najskuteczniejszą formą terapii.
Na tym etapie jego rysunki nie różniły się od prac innych dzieci,
jednak gdy profesor Marian Bogusz-Szyszko z londyńskiej Polish
School of Art zobaczył prace dwunastoletniego Richarda, określił
je mianem niewyobrażalnego fenomenu z mechaniczną precyzją
oddającego wizję poety.
Dzieła Wawro rzeczywiście odznaczają się nieprawdopodobną dokładnością i niezwykłą intensywnością barw. Artysta
specjalizował się w pejzażach, także morskich. Rysował
je z pamięci, raz zobaczone w naturze, w telewizji czy w książce (odwiedzanie księgarń było jedną z jego pasji).
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Fotograficzna pamięć pozwalała mu wiernie odtwarzać obraz,
jednak zawsze nadawał mu własną interpretację, co wprowadzało do jego prac element improwizacji. Światło, jego źródło i sposób rozproszenia nigdy nie przestały go fascynować.
Po mistrzowsku oddawał subtelność tonów i odcieni barw.
Wawro był dumny ze swojego talentu i chętnie się nim dzielił.
Zwieńczeniem każdego dzieła była jego prezentacja przed
ojcem artysty, Tadeuszem Wawro, polskim oficerem i inżynierem. Po niej następowało wspólne, radosne świętowanie.
Artysta był bardzo mocno związany z rodzicami, którzy darzyli go bezwarunkową miłością i z wielkim entuzjazmem
angażowali się w jego działalność artystyczną (matka zmarła
w 1979, ojciec w 2002 roku).
Prace Richarda Wawro wystawiano w największych galeriach
na całym świecie. Pierwsza wystawa odbyła się w Edynburgu,
artysta miał wówczas siedemnaście lat. Sprzedał w sumie tysiąc
prac zaprezentowanych na przeszło stu wystawach. Obrazy
upośledzonego geniusza trafiły m.in. do kolekcji Margaret
Thatcher i Jana Pawła II. W 1983 roku nakręcono niezwykle poruszający film dokumentalny, ukazujący życie i twórczość Wawro: With Eyes Wide Open. Obraz otrzymał liczne
nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych festiwalach.
Richard Wawro zmarł po przegranej walce z rakiem 22 lutego
2006 roku.
Inny niepełnosprawny i cierpiący na zaburzenia rozwojowe artysta obdarzony wyjątkowym talentem to rzeźbiarz
amerykańskiego pochodzenia Alonzo Clemons. Już jako
dwulatek wykazywał zdolności manualne, z upodobaniem
rzeźbiąc w plastelinie. Jako trzyletnie dziecko uległ wypadkowi, w którym doznał urazu głowy. To na zawsze zmieniło
sposób, w jaki myślał, uczył się i komunikował z otoczeniem.
Na długie lata utracił zdolność mowy, miał trudności z tak
prozaicznymi czynnościami, jak ubieranie się czy zawiązywanie sznurowadeł. Choć utracił część dotychczasowych
umiejętności, w tym werbalnych i poznawczych (do dziś
artysta nie umie czytać i pisać), jednocześnie otrzymał cudowny dar. Mały Alonzo zaczął odczuwać nieprzepartą
potrzebę, by rzeźbić. Nawet jeżeli chwilowo nie miał pod
ręką gliny, bez trudu znajdował inny materiał nadający
się do modelowania. Przez dwadzieścia lat uprawiał swoją
sztukę w odosobnieniu, aż do roku 1980, kiedy to film Rain
Man wywołał na świecie rewolucję w myśleniu o ludziach
z zespołem sawanta. Wówczas prace Clemonsa wzbudziły
zainteresowanie.
Jego pierwsza wystawa odbyła się w 1986 roku. Dziś Clemons
jest jednym z najbardziej znanych na świecie sawantów.
Międzynarodowa sława przyniosła mu także sukces komercyjny. Artysta mieszka w domu w Kolorado, potrafi niemal całkowicie zadbać sam o siebie. Udziela się na rzecz społeczności,
zachęca również dzieci do rozwijania talentów plastycznych,
prezentując swoje prace w szkołach. Wraz z rozwojem zdolności artystycznych, po latach częściowo odzyskał zdolność
mowy. Poza rzeźbiarstwem jego pasją jest sport, uwielbia
także odwiedziny w zoo, na farmach i ranczach. Nic dziwnego
– artysta upodobał sobie zwłaszcza zwierzęta, które są głównymi bohaterami jego prac: od koni, przez delfiny, po nosorożce.

Z glinianej bryły lub z wosku potrafi uformować wierną podobiznę dowolnego stworzenia, które widział przez kilka lub
kilkanaście sekund. Jego narzędziem, precyzyjnym i niezawodnym, są dłonie. Zwierzęce rzeźby Clemonsa są zadziwiająco
realistyczne, pełne życia, ukazują każdy szczegół anatomiczny
i doskonałe proporcje zwierzęcych postaci. Wcześniej artysta
rzeźbił, patrząc na fotografię. Jednak odkąd zaczął obserwować swoje modele na żywo, w ruchu, jego rzeźby zyskały
na dynamice i ekspresji. Co ciekawe, artysta potrafi rzeźbić
w ciemności, nie patrząc na powstającą pracę, zdając się
wyłącznie na zmysł dotyku. Jedną z jego najsłynniejszych
prac jest naturalnej wielkości koń, choć zazwyczaj jego rzeźby są mniejsze, a ich wykonanie zajmuje mu nie dłużej niż
godzinę. W ostatnich latach Clemons zaczął także z powodzeniem rysować. Jego prace są wystawiane w galeriach sztuki
we wszystkich stanach Ameryki.
Innym słynnym autystą obdarzonym darem nieprawdopodobnej pamięci fotograficznej, jest urodzony w 1974 roku
Stephen Wiltshire. W wieku trzech lat zdiagnozowano
u niego autyzm. Werbalne porozumiewanie się stanowiło
dla niego nie lada trudność aż do dziewiątego roku życia. Pierwszym słowem, jakie wypowiedział, było papier.
Dwa lata później, gdy uczęszczał do Queensmill School
w Londynie, odkryto jego pasję do rysunku. Od tego czasu
Wiltshire porozumiewa się ze światem za pomocą prac
plastycznych: początkowo były to przedstawienia zwierząt,
następnie londyńskich autobusów, samochodów, w końcu
budynków. W wieku dziesięciu lat przystąpił do realizacji
ambitnego planu stworzenia serii rysunków przedstawiających stolicę. Jego Londyński Alfabet miał obejmować
poszczególne miejsca miasta w kolejności alfabetycznej
– od Albert Hall po Zoo. Dziś brytyjski artysta specjalizuje się w panoramach miast. Mistrzowska perspektywa
i swobodna kreska zdradzają jego wrodzony talent. Jednym
z jego najsłynniejszych dokonań było narysowanie z pamięci, po jednym locie helikopterem nad miastem, panoramy
Londynu, z takimi szczegółami jak liczba okien w budynkach. Zastosowana przez niego perspektywa powietrzna
była doskonała w każdym calu.
Wiltshire odbył wiele zagranicznych podróży, m.in. do Wenecji,
Amsterdamu, Leningradu, Moskwy, Frankfurtu, Dubaju,
Rzymu, Madrytu, Jerozolimy, Sydney, Nowego Jorku czy
Szanghaju. Za każdym razem kiedy tylko zatrzymuje się
żeby rysować, przyciąga uwagę tłumu. W 1992 roku przyjął
zaproszenie od telewizji w Tokio, na zlecenie której podróżował po całej Japonii, rysując miejskie pejzaże. Fascynuje
go miejski chaos, z którego wyłania się pewien porządek,
aleje i place, drapacze chmur i korki uliczne, ludzie pędzący
w gorączce godzin szczytu. W jego portfolio znajdują się
także rysunki gwiazd czy przyjaciół, jak również karykatury nauczycieli ze szkoły podstawowej. Obdarzony wielkim
poczuciem humoru artysta rysuje także obrazki upamiętniające przygody, jakie przydarzyły mu się podczas podróży.
Za wkład w sztukę i kulturę w 2006 roku został uhonorowany
przez królową Elżbietę prestiżowym Orderem Imperium
Brytyjskiego.

Sawant w obrazie filmowym

Postaci sawantów, których geniusz wciąż w dużej mierze
pozostaje tajemnicą, od wielu lat działają stymulująco na
wyobraźnię twórców filmowych. Najsłynniejszym filmem,
w którym kreacja głównego bohatera jest wzorowana na autentycznym przypadku sawanta, jest wspomniany już Rain Man
z 1988 roku. Obraz został obsypany nagrodami, w tym
Oskarem dla Dustina Hoffmana za pierwszoplanową rolę,
wzorowaną na Kimie Peeku. Film był przełomem, który
trwale zmienił podejście społeczeństwa do problemu autyzmu,
obalając wiele mitów na ten temat.
Zaklęte serca (2005) to romantyczna opowieść oparta
na prawdziwej historii Jerry’ego Newporta i Mary Meinel,
pary młodych ludzi cierpiących na zespół Aspergera. Oboje
mają problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie i nawiązywaniem relacji. Budowanie trwałego związku tym bardziej
nie jest dla tych dwojga łatwą sprawą.
W 2001 roku w filmie K-Pax Kevin Spacey wcielił się w rolę
tajemniczego Prota, który przedstawia się swojemu psychiatrze
jako przybysz z tytułowej planety K-Pax, leżącej w odległym
o 1000 lat świetlnych od Ziemi gwiazdozbiorze. Prot posiada
ogromną wiedzę na temat wszechświata. Niezwykłe wiadomości,
które prezentuje, stawiają go w jednym rzędzie z najwybitniejszymi astronomami, a jego lekarza naprowadzają na trop, że być
może „przybysz” jest dotknięty zespołem sawanta.
Kod Merkury (1998) opowiada o dziewięcioletnim Simonie
chorym na autyzm. Chłopiec jest głęboko upośledzony
i nie potrafi mówić, jest jednak obdarzony niezwykłymi zdolnościami – potrafi złamać tajny kod wojskowy, który teoretycznie
jest niemożliwy do rozszyfrowania. Odgrywający rolę Simona
Miko Hughes podczas przygotowań do roli spędził dużo czasu
z autystycznymi dziećmi, by lepiej zrozumieć ich świat.
Nakręcony w 1996 roku Fenomen to dramat opowiadający
o prostym mechaniku samochodowym z prowincjonalnego kalifornijskiego miasteczka (w tej roli John Travolta), który w dniu
swoich 37. urodzin dostrzega tajemnicze światło. Po tym incydencie odkrywa u siebie zdolności godne geniusza. Okazuje się,
że bodźcem stymulującym jego mózg jest nowotwór.
Zagadka Kaspara Hausera (1974) to niemiecki dramat w reżyserii
Wernera Herzoga. Przedstawia mroczną i nigdy nie wyjaśnioną
historię upośledzonego młodego mężczyzny, który staje się ogólnoświatową sensacją. W tytułowej roli wystąpił pensjonariusz
wielu zakładów psychiatrycznych, schizofrenik Bruno S.
Badania nad tajemniczym umysłem sawantów wciąż trwają. To, czy w ogóle jesteśmy w stanie pojąć ich fenomen,
wciąż stoi pod znakiem zapytania. Doktor Darold Treffert
z Uniwersytetu w Wisconsin, która od 50 lat zajmuje się przypadkami upośledzonych geniuszy, stwierdza, że większość
z nich rodzi się z niezwykłymi zdolnościami. Jednak są i tacy,
u których sawantyzm jest nabyty, a ich talent zostaje „odblokowany” na skutek choroby lub urazu mózgu. To doprowadziło
badaczkę do wniosku, że w umyśle każdego z nas drzemią
ukryte zdolności. Warto się zastanowić, jaki byłby kierunek
rozwoju naszego własnego umysłu, gdyby został on otwarty
na tak wyjątkowe możliwości?
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Nocny
Maraton

Wielu ludzi traktuje filmy jako antidotum na problemy
z zaśnięciem. To znana chyba każdemu rutyna: szukanie odpowiedniej pozycji w mocno już pogniecionej
pościeli, przełączanie kolejnych kanałów w telewizji lub
wrzucanie kolejnych pozycji do playera w komputerze,
hipnotyzowanie się dobrze znanymi obrazami i historiami, czekanie aż seans przerodzi się w sen. Wobec
takich praktyk niezwykłe wydaje się istnienie filmu The
Cure for Insomnia (1987). Zrealizowany przez Johna
Henry’ego Timmisa IV, przedstawia przede wszystkim
artystę L. D. Grobana, który czyta na głos tytułowy
poemat swojego autorstwa. Jego występ urozmaicają ponadto fragmenty metalowych klipów i filmów
pornograficznych. Całość trwa – uwaga – 5220 minut,
czyli 87 godzin – to ponad trzy i pół doby! Wydanie
DVD składa się z około 22 płyt. Zagwarantowało
to filmowi miejsce w Księdze rekordów Guinnessa.
Po raz pierwszy The Cure for Insomnia zaprezentowano publicznie na przełomie stycznia i lutego 1987 roku
na The School of the Art Institute w Chicago. Ciekawe,
ilu uczestników tego wydarzenia rzeczywiście zostało
do końca jego trwania uleczonych z bezsenności?
Bezsenność staje się jednak nie tylko tematem
filmów awangardowych. Nic, co ludzkie, nie jest
kinu obce, więc i tę przypadłość wykorzystuje się
w mainstreamowych produkcjach. Za każdym razem
pozostają one pewnym wyzwaniem inscenizacyjnym
dla reżysera – w końcu nie tak łatwo odpowiednio
oddać stan, w którym upływający czas odczuwa się
jako coraz bardziej dokuczliwą grypę.

W paszczy szaleństwa

Film jest jak sen. Wszechobecna ciemność towarzyszy stopniowemu odłączaniu się
od ciała. Człowiek pogrąża się w iluzorycznych światach i historiach. Czas, miejsce,
przestrzeń – wszystko staje się względne. Co się stanie, gdy sen zamieni się w bezsenność?
O dziwo, nic. Człowieka także ogarnia poczucie fantasmagorii. Dwa przeciwne sobie
stany umysłu, niczym lustrzane odbicia, pochłaniają rzeczywistość, skazując na życie
w niekończącym się złudzeniu.
Tekst: Piotr Mirski, zdjęcia: Jerzy Chaba

Bezsenność to czasem bilet w jedną stronę. W początkowych fazach prowadzi do pogorszenia nastroju
i wydajności, a w dalszych – do depresji i manii.
Dlatego filmy, które podejmują ten temat, pozostają zazwyczaj smoliście czarne w wymowie, a ich
bohaterami są głównie ludzie z dziurami w osobowościach. Taki jest chociażby udręczony 40-letni dealer
z Marginesu życia (1992) Paula Schradera. Tacy są
również żyjąca w amfetaminowym ciągu kobieta
z Requiem dla snu (2000) Darrena Aronofsky’ego lub
także wibrujący od chemii dziennikarz z Las Vegas
Parano (1998) Terry’ego Gilliama. W obu przypadkach bezsenne szaleństwo staje się karuzelą, z której
coraz trudniej jest wysiąść. W obrazie W upalną noc
(1967) Normana Jewisona pewien policjant na pytanie: Co wiesz o bezsenności? odpowiada: Bourbon
nie potrafi jej uleczyć i jest to z pewnością prawda.
Walka z ową przypadłością bywa znacznie cięższa.
Czasem, aby zasnąć, trzeba zmienić swoje życie.
Przekonuje się o tym Trevor Reznik, tytułowy bohater
Mechanika (2004) Brada Andersona, jednego z najbardziej efektownych filmów o bezsenności. Widać,
że bohater nie śpi od roku. Potwornie wychudzony,
przypomina obciągnięty szarą skórą worek kości.

Spogląda na świat wiecznie przeszklonymi oczami,
które z czasem zaczynają widzieć wokół same spiski.
Jeśli już po tygodniu bez snu mogą pojawić się u człowieka ataki paranoi i halucynacji, to Trevor obiema nogami stoi w Krainie Czarów. Powodem tego jest trauma
z przeszłości. Bohater jadąc samochodem śmiertelnie
potrącił małego chłopca, uciekł z miejsca wypadku,
a potem wyparł ze świadomości to wspomnienie.
Powraca ono jednak w błyskotliwie wkomponowanych
w warstwę wizualną i narracyjną okruchów pamięci
oraz drobnych pęknięć w rzeczywistości. Dopiero,
kiedy Trevor składa je w całość i stawia czoła własnej
zbrodni, udaje mu się wreszcie zasnąć.
W podobnej sytuacji jest detektyw Will Dormer
z Bezsenności (2002) Christophera Nolana. Dormer to
legenda policji, ale z wiekiem popełnia coraz więcej
błędów, coraz częściej stara się naginać rzeczywistość
do własnej woli. Najpierw podrzuca dowody, mające skazać pedofila, a potem podczas jednej akcji
– trochę umyślnie, a trochę pod wpływem przypadku – zabija partnera, którego zeznania mogłyby mu
zaszkodzić. Wyrzuty sumienia, objawiają się bezsennością. Dopadają go, kiedy prowadzi śledztwo w miasteczku na Alasce. Wszystko dzieje się podczas dnia
polarnego. Niegasnące światło odbija się od śniegu,
uderza w szczelnie zasłaniane okna i obolałe powieki
bohatera. Niespodziewanym partnerem w cierpieniu
Dormera staje się poszukiwany przez niego morderca – weteran bezsenności, który dzwoni do niego,
aby prowadzić nocne psychomachie. Zarówno film
Nolana, jak i Mechanik, są moralitetami, w których
sformułowanie spać snem sprawiedliwego nabiera
prawdziwie gorzkiego smaku.
Do odwrotnej sytuacji dochodzi w zainicjowanej przez
Koszmar z ulicy Wiązów (1984) Wesa Cravena serii
horrorów o Freddy’m Kruegerze i Podziemnym kręgu
(1999) Davida Finchera. W obu przypadkach to czas
snu staje się momentem, kiedy budzą się zepchnięte do podświadomości bestie. Krueger jest mordercą dzieci. Spalony przez rozwścieczonych rodziców
swoich ofiar, powraca w snach żyjących potomków
wszystkich winnych samosądu w postaci poparzonego
monstrum. Jedyną ucieczką przed Freddym jest stymulowana chemicznie bezsenność. Trudno jednak
uciekać w nieskończoność przed czymś koniecznym
do życia, więc kolejni nastolatkowie zapadają w dość
pomysłowo i w sumie zabawnie inscenizowane drzemki, w czasie których raz po raz próbuje ich dopaść
złowrogi fantom. Na przykład podczas chwilowego
przyśnięcia w wannie jednej z bohaterek widzimy,
jak spomiędzy jej nóg wynurza się uzbrojona w metalowe szpony dłoń Freddy’ego. Bestią z Podziemnego
kręgu jest Tyler Durden, alter ego cierpiącego na bezsenność yuppie. Jednym z niecodziennych sposobów
radzenia sobie z problemem jest dla niego chodzenie incognito na spotkania różnych grup wsparcia,
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gdzie może do woli wypłakać się w cudze ramię i wyrzucić z siebie negatywne emocje. Kiedy wreszcie
zasypia, budzi się Durden, który krok po kroku spełnia
najskrytsze marzenie bohatera: stworzenie organizacji terrorystycznej, zdolnej skutecznie uderzyć we
współczesny kapitalizm.
Ktoś nie śpi, aby spać mógł ktoś – pisał Szekspir
w Hamlecie. Z drugiej strony rumuński filozof Emil
Cioran stwierdził: Nie sposób cierpieć na bezsenność
i wykonywać jakiś zawód: jeśli w mojej młodości
moi rodzice nie „finansowaliby” mojej bezsenności, z całą pewnością byłbym popełnił samobójstwo. Jak mogą więc zarobić osoby, których wydajność została zredukowana przez brak snu do
minimum? Czy istnieją profesje, w których takie
zaburzenie jest czymś, co można dumnie wpisać
do CV? Weteran wojny w Wietnamie – Travis Bickle
– bohater Taksówkarza (1976) Martina Scorsese,
mając problemy z zaśnięciem, zatrudnia się w tytułowym zawodzie. Trudno jednak powiedzieć, że się
w nim realizuje. Przemierzając raz po raz nocny Nowy
Jork, zaczyna widzieć go jako pełen zbrodni i rozpusty
śmietnik. Śmietnik, który postanawia w pewnym
momencie własnoręcznie posprzątać. Podobny bohater pojawia się w późniejszym filmie Scorsese,
Ciemnej stronie miasta (1999). Pracujący jako ratownik medyczny Frank również nie może zmrużyć oka
i także podróżuje przez ogarnięty gorączką, nocny
Nowy Jork. Widzi go jednak nieco inaczej niż Travis.
Owszem, jest dla niego zaludnionym przez umierających i duchy Piekłem, ale owo Piekło ma w sobie
coś swojskiego i dziwnie radosnego. Oglądane spod
niemogących się wciąż domknąć powiek przypomina
zbudowaną na cmentarzu dyskotekę.

Ja cię kocham, a ty nie śpisz

Nie ma zbyt wielu feel-good movies lub chociażby
produkcji umiarkowanie przyjemnych i ciepłych, które
traktowałyby o bezsenności. Z drugiej jednak strony
w tle wielu wyżej wymienionych tytułów przewijają
się wątki romantyczne. Trevor z Mechanika ucieka
w fantazje o romansie z matką swojej ofiary. Bohater
Podziemnego kręgu rywalizuje z Durdenem o względy
dekadenckiej Marli, której rękę trzyma w finałowej
scenie filmu, kiedy to na jego oczach walą się kolejne biurowce. Travis z Taksówkarza, zanim wkracza
na wojenną ścieżkę, bezskutecznie flirtuje z piękną
pracownicą kampanii wyborczej. Twórcy filmowi,
wychodząc z założenia, że powodem bezsenności jest
czasem brak kogoś, do kogo można by się przytulić,
stworzyli na ten temat kilka lżejszych pozycji.
Najsłynniejszą z nich jest bez wątpienia
Bezsenność w Seattle (1993) Nory Ephron, klasyczna i kultowa komedia romantyczna. Tutaj
źródło problemu stanowi żałoba. Sam traci żonę,
przez co jego życie zaczyna pochłaniać entropia.
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Pewnej nocy, sprowokowany przez syna, opowiada w czasie tytułowej audycji radiowej o swojej
rozpaczy i pięknych wspomnieniach związanych
z nieżyjącą ukochaną. Staje się przez to idolem
kobiet w całym kraju. Codziennie dostaje tony
zaadresowanej do niego miłosnej makulatury,
aż w końcu kontaktuje się z nim Ta Jedyna, która
może zastąpić mu żonę.
Utrata bliskiej osoby, w tym przypadku gwałtowne zerwanie, jest również powodem bezsenności
młodego malarza z Cashback (2006) Seana Ellisa.
Kierowany pragmatyzmem, postanawia spieniężyć
swoje zaburzenia i zatrudnia się na nocną zmianę w hipermarkecie, gdzie rzecz jasna odnajduje
nowe uczucie. Bezsenność okazuje się tu jednak
także bodźcem dla artystycznej twórczości. Bohater
spędza, wlokące się w nieskończoność godziny
fantazjując o zatrzymującym się czasie i pięknych
kobietach, zamrożonych w erotycznych stopklatkach. Owe fantazje stają się potem inspiracją
do stworzenia serii obrazów.
Bezsenność może również łączyć. W komedii romantycznej Miłosne wybory (1994) Rona
Underwooda para autorów przemów politycznych poznaje się, próbując kupić ostatnią fiolkę
tabletek nasennych. Ich dalsza znajomość rozwija się częściowo w nocy – podczas rozmów
telefonicznych i wspólnych eskapad. W dużo
bardziej wyrafinowany sposób duchową wieź
dwójki bezsennych osób ukazuje Między słowami
(2003) Sofii Coppoli. Tłem do czuwania jest tutaj
zbudowane z betonu i neonów, wiecznie rozbudzone Tokio. Do stolicy Japonii trafiają zagubiona
żona pracującego z celebrytkami fotografa i zblazowany, podstarzały aktor. Nie mogąc zasnąć,
razem trwonią czas w tym dziwnym mieście
rodem z filmu science-fiction, pełnym barów
z karaoke i striptizem oraz salonów pachinko.
Coppoli udaje się stworzyć jedną z najpiękniejszych ilustracji bezsenności. Kreuje ona atmosferę, w której wszystkie gesty równocześnie zdają
się trwać godzinami i błyskawicznie rozpływać
pośród pozostających pod powiekami powidoków.
Sposobów na artystyczne przedstawienie problemu
bezsenności jest tak wiele, iż wymienienie wszystkich możliwości mija się z celem. Tak czy inaczej
miraż, który z niezwykłą plastycznością ukazują
reżyserzy, często staje się rzeczywistością wielu
całkiem przeciętnych ludzi – choć w dużo bardziej
codziennej odsłonie, pozbawionej oczywiście morderstw, szaleństw i narkomanii. Gdy kolejna noc
mija, a bezsenność nadal nie odpuszcza, można
zawsze skierować swoją uwagę na iluzoryczny świat
przedstawiony – tym razem w filmie.

FEELING GOOD!
Nie

przynależą do żadnego konkretnego gatunku, trudno jednoznacznie określić,

w czym tkwi ich fenomen. Jedno jest pewne

– niezawodnie wpływają na poprawę humoru.

Mowa o feel-good movies – specyficznym rodzaju kina ukochanego przez widzów na całym
świecie, a wciąż jeszcze rzadko realizowanego w Polsce.
Tekst: Aleksandra Świerk
Feel-good movies to mądre, dowcipne historie, na których
bez wstydu uronimy łzę wzruszenia i gorliwie będziemy
trzymać kciuki za powodzenie wzbudzających sympatię,
choć często ekscentrycznych, bohaterów. Jeden z ostatnich
przykładów to francuski hit Nietykalni – przezabawna opowieść o sparaliżowanym milionerze, który zatrudnia do opieki
młodego, nieokrzesanego chłopaka z przedmieścia, byłego
więźnia. Relacja pomiędzy nietuzinkowym pielęgniarzem
a jego pracodawcą generuje serię komicznych sytuacji oraz
dowcipnych dialogów. Nie jest to jednak zwyczajna komedia,
wychodząc z kina widz z zaskoczeniem odnajduje w sobie
pokłady pozytywnych uczuć, jakie obudziła w nim ta oparta
na faktach historia niecodziennej przyjaźni. Nietykalni przyciągnęli do kin tłumy, w samej Francji obraz zobaczyło ponad
18 milionów widzów.

Krzepiący obraz

Najwyraźniej Francuzi posiedli tajemną wiedzę na temat tego,
jak realizować filmy podbijające serca publiczności. Za klasyczny już przykład feel-good movie, uwielbianego nie tylko
wśród francuskich widzów, uchodzi Amelia Jeana-Pierre’a
Jeuneta. Film został wprowadzony do polskich kin jedenaście
lat temu przez firmę Gutek Film, znaną wówczas jedynie
z dystrybucji niszowych, ambitnych tytułów przeznaczonych
dla wąskiego grona publiczności. Widzowie w Polsce, podobnie
jak ci na całym świecie, oszaleli na punkcie niesfornej mieszkanki Montmartre’u, przemierzającej ulice Paryża w za dużych
butach i pragnącej uszczęśliwiać ludzi. Przed kinami ustawiły
się kolejki. Szybujące w górę wyniki frekwencyjne oszołomiły
nie tylko dystrybutorów, lecz także specjalistów od promocji
i samych twórców filmu. Uśmiechnięta publiczność opuszczająca sale kinowe chętnie polecała film znajomym, rodzinie
i przyjaciołom, napędzając tym samym sprzedaż kolejnych
biletów. Jak widać, potrzeba obcowania z kinem pozytywnym,
niosącym krzepiące przesłanie a zarazem niegłupim, jest wśród
widzów ogromna – tym większa, im rzadziej zaspokajana.
W jaki sposób rozpoznać feel-good movies? Cechy obrazów z tej kategorii zdają się być nieuchwytne i trudne
do sformułowania. Nie przynależą one bowiem do jednego konkretnego gatunku. Znajdziemy wśród nich zarówno
komedie, dramaty, f ilmy obyczajowe, jak i animacje.
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W tym przypadku możemy mówić o czymś w rodzaju definicji
emocjonalnej. Reakcje, odczucia, odbiór dzieła przez widzów
– to na ich podstawie decydujemy, czy dany film zalicza
się do tych podnoszących na duchu, czy też nie. Tematyka
jest na tyle różnorodna, iż także tutaj nie znajdziemy reguły. Niemniej jednak, po zanalizowaniu kilku przykładów,
w tym wspomnianych Nietykalnych oraz Amelii, wyłania
się pewna prawidłowość – feel-good movies kładą silny nacisk
na przedstawianie, opisywanie i analizowanie relacji międzyludzkich, głównie tych o pozytywnym zabarwieniu. Przyjaźń,
miłość, przywiązanie czy też rodzinne więzi pomiędzy bohaterami znacznie bardziej interesują twórców tego typu kina,
niż niespodziewane zwroty akcji lub widowiskowe efekty
specjalne. Pamiętacie dwa urocze filmy z Ethanem Hawkiem
i Julie Delphy w rolach głównych – Przed wschodem słońca
oraz rozgrywające się dziewięć lat później Przed zachodem
słońca? Te, w całości oparte na dowcipnych, błyskotliwych
dialogach historie są zapisem narodzin i rozwoju pewnej
znajomości oraz ponownego spotkania dwójki bohaterów.
Nic ponad to, a jednak oba dzieła szturmem zdobyły serca
widzów i krytyków.

Więzy krwi

W fabułach feel-good movies szczególne miejsce zajmują
relacje rodzinne, jakkolwiek by nie były one skomplikowane.
To właśnie rodzina, choć często złożona ze zdziwaczałych
oryginałów, okazuje się być fundamentem, stałą wartością. Weźmy chociażby amerykańskiego laureata Oscara
za najlepszy scenariusz z 2006 roku – Little Miss Sunshine.
Wujek Frank właśnie zaliczył nieudaną próbę samobójczą.
Ojciec głównej bohaterki zawodowo doradza innym, jak
zmienić swoje życie w pasmo sukcesów. Dziadek niedawno
został wyrzucony z domu starców za wciąganie heroiny,
a nastoletni Dwayne postanawia zamilknąć i w celu skomunikowania się z rodziną używa długopisu oraz kartki
papieru. W tym całym zamieszaniu żyje sobie siedmioletnia Olive. Dziewczynka, choć nieszczególnie piękna i smukła, marzy o zdobyciu tytułu Małej Miss. Kiedy otrzymuje
informację, iż zakwalifikowała się do konkursu, wyrusza
wraz z całą szaloną rodziną w podróż, której celem jest
Kalifornia – miejsce, gdzie odbędzie się finał wyborów.

Film, choć nakręcony w niezwykle kameralny sposób,
gwarantuje świetną, mądrą rozrywkę, a końcowa scena,
gdy zbzikowana rodzina staje murem za wyśmianą i upokorzoną dziewczynką, wyciska łzy wzruszenia z oczu największych twardzieli.
Podobnie żywe emocje pozostawia w widzu zakończenie
Billy’ego Elliota, chociaż cały film w swoim klimacie różni
się nieco od Little Miss Sunshine. Tytułowy Billy, jedenastoletni chłopak marzący o karierze tancerza, walczy nie tylko
z małomiasteczkowymi uprzedzeniami, biedą oraz brakiem
perspektyw, lecz także z niechęcią rodziny w stosunku do
obranego przez siebie celu. Widzowie śledzą losy sympatycznego chłopaka z takim zaangażowaniem, jakby oglądali
samych siebie. I poniekąd tak jest. Nie ma chyba lepszej recepty
na feel-good movie niż opowieść o tym, jak bohater, pomimo
licznych przeciwności, wytrwale walczy o realizację swoich
marzeń. Choć ten schemat stosowany jest w zasadzie od zarania dziejów kina, to jednak niezmiennie porusza każdego.
Obraz Stephena Daldry’ego wieńczy scena, z której dowiadujemy się, iż Billy’emu nie tylko udało się osiągnąć obrany
cel, lecz także naprawić relacje z surowym ojcem. Oczywiście
zwycięstwo bohatera nie miałoby najmniejszego sensu, gdyby
nie rodzina zgromadzona na widowni, podziwiająca jego rolę
w Jeziorze Łabędzim. Ten film posiada absolutnie wszystko,
aby sprawić, iż widz wychodząc z kina będzie spoglądał
na świat z mimowolnym uśmiechem, nucąc przy tym utwory
z rewelacyjnej ścieżki dźwiękowej.
Na założenie własnej rodziny z pewnością nie jest jeszcze
gotowa młodziutka bohaterka filmu Juno. Szesnastoletnia
dziewczyna zachodzi w ciążę ze swoim najlepszym przyjacielem – Bleekerem. Jest to efekt wspólnie spędzonego wieczoru,
podczas którego dwójka młodych bohaterów postanowiła
rozwiązać krępujący problem wciąż nieutraconego dziewictwa.
Zdawać by się mogło, iż to gotowy materiał na ciężki dramat
społeczny, poruszający tematy patologii wśród nastolatków.
Tymczasem twórcy tej ciepłej komedii obyczajowej uciekają
od stereotypów tak daleko, jak to możliwe. Juno nie tylko
postanawia urodzić dziecko, lecz także podejmuje decyzję
o oddaniu go do adopcji parze, która nie może mieć własnego potomstwa. Tytułowa postać, zagrana przez Ellen Page,
wykazuje niespotkany jak na swój wiek dystans do całej sytuacji, błyskotliwe, ironiczne poczucie humoru i koniec końców
również wielkie poczucie odpowiedzialności. Ktoś powie
– nie ma takich nastolatek. Jednak w feel-good movies nie
szukamy wiernych odwzorowań zjawisk i postaw społecznych, lecz szczerych emocji. Wystarczy, iż świat tych historii
przekona nas w takim kształcie, w jakim zaserwowali go nam
twórcy. Relacje łączące dwójkę młodocianych rodziców oraz
Juno z jej własnym ojcem i macochą zostały skonstruowane
i przedstawione w nietuzinkowy, ciepły i mądry sposób, a przy
tym całkowicie przekonujący. Co ciekawe, Juno – podobnie jak Little Miss Sunshine – został nagrodzony statuetką
Oscara za najlepszy scenariusz. Najwyraźniej, jeżeli film ma
wpływać na dobre samopoczucie widza, nie może razić niedociągnięciami w konstrukcji historii, bohaterów czy dialogach.
Tania gra na emocjach nie przejdzie.

Polskie samopoczucie

Czy w Polsce powstaje kino dobrego samopoczucia? Zdaje
się, iż jest to obszar w naszej kinematografii wciąż jeszcze
mało zagospodarowany. Znajdziemy oczywiście pojedyncze przykłady, takie jak chociażby Jasminum Jana Jakuba
Kolskiego. Baśniowa stylistyka tego filmu przywodzi na myśl
obrazy autora Amelii. Niegłupi humor, oryginalna postać
rezolutnej, pięcioletniej Eugenii, cała plejada nietuzinkowych
bohaterów oraz oddziałująca na emocje muzyka Zygmunta
Koniecznego – wszystko to sprawia, iż film może pretendować do miana polskiego odpowiednika feel-good movie.
W 2006 roku otrzymał on zresztą nagrodę publiczności
podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Tego typu olśnienia podbijające serca widzów i równocześnie prezentujące przyzwoity poziom artystyczny zdarzają
się jednak w polskim kinie niezwykle rzadko. Innym polskim reżyserem, z którego filmografii można by wyłowić
przykład kina podnoszącego na duchu, jest Jacek Borcuch.
Jego Tulipany, choć poświęcone tematowi przemijania,
utrzymane są w niezwykle ciepłym klimacie. Poruszająca
opowieść o trójce starzejących się przyjaciół, którzy u kresu życia przewartościowują wiele dotychczasowych decyzji
i postanawiają spróbować wszystkich odkładanych na później
rzeczy, to prawdziwy agregat wzruszeń.
Andrzeja Jakimowskiego należy uznać za bodaj jedynego powszechnie znanego polskiego reżysera, który konsekwentnie
stara się podnosić publiczność na duchu. Jego filmy – oparte
na pozytywnych emocjach, z inteligentnym poczuciem
humoru i pewną dozą magiczności – ukazują bohaterów,
którzy pokonują własne słabości i odnajdują siłę w relacjach z drugim człowiekiem. Zmruż oczy oraz Sztuczki
to dwa obrazy jego autorstwa, które zostały szczególnie
ciepło przyjęte przez polską publiczność. W podobnym
klimacie utrzymana jest najnowsza produkcja tego reżysera Imagine. To historia młodego instruktora echolokacji,
rozgrywająca się w lizbońskim ośrodku dla osób niewidomych. Odnajdziemy w niej charyzmatycznego bohatera
z jasno wyznaczonym celem, rodzącą się więź pomiędzy
nim a jego podopieczną, a także piękną muzykę Tomasza
Gąssowskiego. Jak dotąd film był prezentowany jedynie
podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego, ale już zdążył
wzbudzić spore emocje. Pytanie, czy dzieło Jakimowskiego
zrealizowane w koprodukcji polsko-francusko-portugalskobrytyjskiej i przy udziale międzynarodowej ekipy można
jeszcze w jakikolwiek sposób zaliczyć do kinematografii
polskiej? Pewnie tak, choć znamiennym wydaje się fakt,
iż reżyser, znany ze swojej oryginalnej wrażliwości i umiejętności opowiadania pozytywnych historii, został zagarnięty
przez międzynarodowy przemysł filmowy. Najwyraźniej
przedstawiciele tej branży z Zachodu wciąż jeszcze bardziej
niż polscy twórcy potrafią docenić ogromną siłę tkwiącą
w tego typu historiach oraz wykorzystać potencjał reżyserów
lubiących je snuć.
Czyżby w polskim kinie wciąż jeszcze było zbyt wielu „twardzieli”, bojących się wzruszeń? Drodzy filmowcy, nie ma się
czego bać, w końcu sentymentalizm nie zawsze musi być tani.
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VIVA LA VIDA
„Jeśli widzisz rannego jelenia który zbiega ze zbocza, szukając, cierpiący, w lodowatym
strumieniu ulgi w swej udręce, i spragniony zanurza się w kryształowe wody, nie w ukojeniu,
lecz w cierpieniu odzwierciedla mnie.” – Sor Juana Ines de la Cruz, Wiersze, wyrażające
uczucia kochanka.
Tekst i ilustracje: Anna Sokół
Jeden z obrazów Fridy Kahlo przedstawia zranionego jelenia
z głową artystki, z której wyrastają rogi i dwoje jelenich uszu.
Strzały wbijają się w jego ciało aż w dziewięciu miejscach.
Chociaż z ran sączy się krew, to twarz Fridy jest niewzburzona,
niczym tafla wody namalowana w tle. Obraz ten symbolicznie
nawiązuje do wydarzeń, które stopniowo pogrążały artystkę
w cierpieniu. Odnosi się również do samego życia malarki,
które kochała do bólu, przyjmując ze stoickim spokojem zadawane przez nie ciosy. To barwna opowieść o jej jeszcze bardziej
barwnym życiu oraz sztuce, w których cierpienia fizyczne
i duchowe, śmierć i życie wzajemnie się przenikały, a cukrowe kościotrupy, prekolumbijscy bożkowie, pieski Itzcuintli,
małpy oraz papugi tańczyły razem w kółku, poklepując się
dziarsko po plecach.

„AQUI NACIO FRIDA KAHLO
EL DIA 7 DE JULIO DE 1910”

Tu siódmego lipca 1910 roku urodziła się Frida Kahlo
– taki napis znajduje się na ścianie sypialni domu na rogu
ulic Londres i Allende na południowo-zachodnich peryferiach
stolicy Meksyku – domu, w którym malarka także zmarła. W rzeczywistości przyszła na świat trzy lata wcześniej,
6 lipca 1907 roku. W 1910 roku rozpętała się tzw. rewolucja
meksykańska. Frida uznała tę datę za symboliczny dzień
swoich narodzin, chcąc podkreślić w ten sposób swe radykalnie lewicowe poglądy polityczne oraz, z drugiej strony,
przywiązanie do kultury i historii Meksyku.
Córka artysty, fotografa i malarza o żydowskich korzeniach i gorliwej katoliczki, z pochodzenia pół-Indianki,
siostra pięciu sióstr z dwóch związków ojca. Jej rodzeństwo
często wspominało ją jako niesforną, zdolną i inteligentną
chłopczycę. Charakterem bliższa ojcu, z nim też nawiązała
szczególnie mocną więź. Był jej troskliwym opiekunem,
mądrym nauczycielem i roztropnym przewodnikiem życiowym. Z dwojga rodziców to on pomagał jej zrozumieć świat,
zwłaszcza po tym, jak w dzieciństwie zachorowała na polio.
Przebyta choroba stała się przyczyną trwałej deformacji
nogi. By ukryć kalectwo, na cieńszą łydkę naciągała trzy
albo cztery skarpetki i nosiła buty z podwyższonym prawym
obcasem. Za jadącą na rowerze Fridą dzieci wykrzykiwały:
Frida, pata de palo! (tłum. Frida, masz nogę jak patyk!).

W latach swojej dorosłości zakrywała defekt nosząc długie,
kolorowe spódnice meksykańskie, które stały się dla niej nie
tylko środkiem ekspresji, ale i maską, za którą chowała przed
ludźmi to, czego nie chciała pokazać. Od matki stroniła.
Zdyscyplinowany, poukładany styl życia egzaltowanej katolickiej gospodyni domowej odstraszał ją i męczył.
W 1922 roku Frida zaczęła pobierać nauki w Escuela
National Preparatora. Była to jedna z najbardziej prestiżowych placówek edukacyjnych w Meksyku. Na 2000 studentów
przyjęto jedynie 35 dziewcząt. Frida planowała studiować
medycynę. Takie wykształcenie zapewniłoby jej w przyszłości stały dochód i wygodne życie. Wszystko to zmieniło się
w wyniku wypadku autobusowego, który plastycznie ukazała reżyserka Julie Taymor w poświęconym Fridzie filmie
z 2002 roku. Rzeczywistość nie przedstawiała się jednak
w tak poetycki sposób. Obrażenia objęły złamany w trzech
miejscach kręgosłup, obojczyk oraz żebra. Prawa noga była
złamana w 11 miejscach, stopa została wręcz zmiażdżona.
Miednica pękła w trzech miejscach, a lewe ramię było wybite
ze stawu. Duże zagrożenie dla życia stanowiły obrażenia
wewnętrzne spowodowane przez poręcz, która przeszyła
ciało Fridy na wylot. Roześmiana, impulsywna dziewczyna,
fruwająca po szkolnych korytarzach jak koliber, została nagle
unieruchomiona, opleciona aparaturą medyczną i zamknięta
w gipsowych gorsetach. Przez najbliższe trzy miesiące Frida
leżała przykuta do łóżka, a już do końca życia ciągle towarzyszył jej ból i choroby.

PONOWNE NARODZINY

Wypadek przyczynił się do zasadniczej zmiany nastawienia
Fridy. Czułam, że mam jeszcze wystarczająco energii, żeby robić coś innego, niż studiowanie medycyny. Bez żadnych szczególnych przemyśleń zaczęłam malować – wspominała później.
Dlaczego właśnie malować? Przez wiele lat mój ojciec trzymał
pudełko z farbami olejnymi, jakieś pędzle w starym dzbanie
oraz paletę w kącie swojego studia fotograficznego. Lubił malować i rysować krajobrazy w Coyoacan nad rzeką, a czasem
kopiował kolorowe litografie. Wszyscy mówili, że gdy byłam
małą dziewczynką, zawsze pociągało mnie to pudełko z farbami. Nie umiałam powiedzieć, dlaczego. Będąc skazana na tak
długie leżenie w łóżku, w końcu poprosiłam o nie mojego ojca.

(121)

Niczym małe dziecko, któremu zabiera się zabawki, żeby oddać
choremu bratu, „pożyczył” mi je. Moja matka zamówiła u stolarza sztalugi, jeśli tak można nazwać to specjalne urządzenie,
które dało się przymocować do łóżka, ponieważ z powodu
gipsu nie mogłam siedzieć. I tak zaczęłam mój pierwszy obraz,
portret przyjaciela.
Unieruchomiona w łóżku Frida miała czas na dogłębne zbadanie swojego lustrzanego wizerunku. Analiza ta odbywała
się w czasie, w którym była bliska śmierci. Od tego czasu moją
ciągłą obsesją stało się malowanie rzeczy takimi, jakimi je widzę
i nic ponadto – mówiła. Wypadek i malarstwo sprawiły, że zaczęła nadawać roślinom, owocom, zwierzętom nowe znaczenie.
W ten sposób nastąpiły jej ponowne narodziny. Autoportret
stał się dominującą formą twórczości Fridy. Był wyrazem
jej osamotnienia i cierpienia. Malowane przez nią twarze,
podobnie jak spódnice, które nosiła, stały się maskami, efektami prób ponownego określenia własnej tożsamości, odkrycia
swojego miejsca w otaczającym ją świecie – na pozór takim
samym, a jednak dziwnie obcym i odległym. Maluję autoportrety
bo jestem osobą, którą znam najlepiej. Przedstawiam swoją własną rzeczywistość – mówiła. Jedynymi towarzyszami była fauna
i flora Meksyku: kaktusy, skały wulkaniczne i zwierzęta, m.in.
małpy, pieski Itzcuintli, które zastępowały jej brak upragnionych
dzieci. Frida przedstawiała siebie płaczącą, krwawiącą, rozpadającą się. Diego Rivera powiedział o niej: Frida jest jedynym
w historii sztuki przypadkiem artysty, który otworzył swoją
pierś i serce, żeby ukazać biologiczną prawdę swoich uczuć.

„DIEGO. WSZECHŚWIECIE
RÓŻNORODNOŚCI W JEDNOŚCI”

Pod koniec 1927 roku Frida wróciła do zdrowia. Podczas przyjęcia zorganizowanego przez aktorkę filmową, Tinę Modotti,
poznała Diego Riverę, swego przyszłego męża. Pierwszy raz
spotkała go w Escuela National Preparatora, gdzie tworzył
mural w audytorium szkoły. Miał wówczas 36 lat, cieszył
się wielką sławą, był nieprawdopodobnie gruby i miał mnóstwo kochanek. Frida upodobała sobie Riverę jako cel figli.
Pod nieobecność malarza wykradała mu jedzenie z koszyka.
Schody, gdzie malował, smarowała mydłem, a potem ukrywała się za kolumną. Podobno, kiedy grupa dziewcząt z liceum
dyskutowała o swoich życiowych planach, Frida powiedziała:
Moją ambicją jest urodzić dziecko Diego Rivery i któregoś dnia
mu o tym powiem, ale nie zamieniła z nim ani słowa. Jakiś czas
później z duszą na ramieniu odwiedziła go w Ministerstwie
Edukacji Publicznej przy pracy nad nowym muralem. Przyniosła
mu do oceny naręcze swoich obrazów i poprosiła go o szczerą
opinię. Diego bez wahania stwierdził, że dziewczyna ma talent
i zachęcił ją do dalszego malowania. Od tej chwili stał się częstym gościem w domu państwa Kahlo. Pod wpływem Rivery
Frida zaczęła nie tylko więcej malować, ale również wstąpiła
do meksykańskiej partii komunistycznej. Noszone dotychczas
męskie stroje zamieniła na tradycyjne kolorowe suknie i egzotyczną biżuterię. 21 sierpnia 1929 roku wyszła za Diego
za mąż, zostając jego trzecią żoną. Matka Fridy nie pojawiła
się na ślubie. Nigdy nie zaakceptowała związku córki. Uważała,
że Diego jest dla niej za gruby, za stary, a do tego jest komunistą.

(122)

Lata od 1930 do 1934 roku to kolejne cierpienia mające
silny wpływ na jej twórczość. Obsesyjnie pragnęła dziecka,
jednak z powodu roztrzaskanej w wypadku miednicy ciąże
kończyły się poronieniami. Wkrótce potem dowiedziała się
o romansie męża z młodszą siostrą, Cristiną. Małżeństwo
podjęło decyzję o separacji. Od bolesnej rzeczywistości Frida
uciekła w świat malarstwa, a w 1935 roku opuściła dom Diega
i wynajęła mieszkanie w centrum Meksyku. Kiedy romans
Cristiny i Diego dobiegł końca, Frida wróciła do męża. Jednak
od tej pory sama zaczęła romansować zarówno z mężczyznami, jak i kobietami. W 1937 roku stworzyła wiele słynnych
później dzieł. Kilka jej prac zostało pokazanych w galerii
sztuki Narodowego Uniwersytetu Meksykańskiego. Zachęcona
przez Riverę, artystka kolejny rok poświęciła pracy twórczej.
Niedługo potem, podczas podróży po Stanach, którą odbyła
bez męża, weszła w intymny związek z fotografem Nickolasem
Murayem. Kilka miesięcy później podpisała przysłane przez
Diego papiery rozwodowe. Z rozpaczy zaczęła pić i rzuciła
się w wir pracy. W ciągu kilku następnych lat powstała seria
podobnych do siebie autoportretów. Różnią się one głównie atrybutami, które otaczają malarkę, tłami i kolorystyką,
tworzoną pod wpływem meksykańskiej sztuki ludowej. Sylwetka
artystki ukazana jest w nich do połowy. Na portretach znajduje
się mnóstwo wstążek, winorośli, żyłek, ciernistych gałęzi,
małpich łapek czy włosów malarki otaczających jej szyję.

NIECH ŻYJE ŻYCIE

Niecały rok przed śmiercią, w wieku 47 lat, urządzono Fridzie
pierwszą ważną wystawę w Meksyku. Artystka była w tak
złym stanie, że nie mogła przyjść o własnych siłach, została
więc wniesiona na noszach do łoża z baldachimem, stojącego w centrum sali. Łoże ozdobiono kwiatami, szkieletami
z papier mache. Do spodu wyłożonego lustrami baldachimu przytwierdzono szkielet Judasza, dookoła niego – trzy
mniejsze figurki, a wezgłowie pokryto zdjęciami jej ukochanych
przyjaciół, rodziny i polityków. Atmosfera wernisażu była
niejednoznaczna – jak cukrowe czaszki Kahlo. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że uczestniczą w niezwykłym wydarzeniu.
Diego Rivera w autobiografii napisał, że wystawa była najbardziej ekscytującym wydarzeniem roku. Nadmienił także,
że na wernisażu żona prawie w ogóle się nie odzywała: Później
przyszło mi do głowy, że Frida musiała uznać tę wystawę
za pożegnanie z życiem.
Ostatni z obrazów Fridy przedstawia podzielone na różne kawałki arbuzy, ulubiony owoc Meksykan. Osiem dni
przed śmiercią artystka zanurzyła pędzel w krwistoczerwonej farbie i na jednym z nich napisała VIVA LA VIDA
(tłum. Niech żyje życie).
Dzisiaj bajecznie niebieski dom Fridy, oprócz liczących prawie
sześć metrów judaszy z papier mache, wyróżnia napis: MUSEO
FRIDA KAHLO. W środku znajdują się wszystkie należące
do gospodyni przedmioty: obrazy, palety, pędzle jakby przed
chwilą jeszcze używane, oszklona szafka w sypialni, w której wisi
kolorowy kostium z okolic Tehuantepec, biżuteria, lalki, listy
miłosne, wózek inwalidzki, kule i – co najważniejsze – wciąż
jakby obecna i zaklęta w niebieskich ścianach Frida.
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„PORADNIK POZYTYWNEGO MYŚLENIA”
Bradley Cooper Jestem Bogiem, Jennifer Lawrence Igrzyska śmierci oraz Robert De Niro w komedii o miłości,
która wywołała wielkie poruszenie krytyki i spekulacje o szansach oscarowych w 2013 roku. Pat Solatano (Cooper)
nie jest zwykłym facetem i ma papiery, którymi może to udowodnić. Po ośmiu miesiącach terapii wraca do rodzinnego domu,
by zacząć od nowa w ramach filozofii „pozytywnego myślenia”. Jego konsekwentna strategia zmienia się, gdy poznaje
intrygującą dziewczynę z sąsiedztwa, Tiffany (Lawrence). Wzajemna niechęć pary ekscentryków przeradza się
w niespodziewaną więź, a wszystkie dotychczasowe plany mogą stać się jedynie nieważnymi wspomnieniami.

FORUM FILM POLSKA, W KINACH OD 8 LUTEGO

Debiutancki singiel OVER KYOTO „On & On”
On & On to premierowy utwór projektu OVER KYOTO. Zespół tworzą Paweł Szutta (ex wokalista zespołu Paranormal)
i nowy głos na polskiej scenie muzycznej Pola Rise. Połączenie elektronicznych brzmień, wrażliwości i rockowych dusz sprawiło,
że trudno sklasyfikować powstałą mieszankę. Muzyka Over Kyoto zabiera w emocjonalną podróż po dźwiękach.
Pierwszy singiel to dopiero początek! Obecnie duet pracuje nad kolejną płytą oraz przygotowuje się do jesiennych koncertów.

IMCGT Media

„Zapachy miast“ Dawid Rosenbaum
Powieść o zapamiętywaniu miejsc, ludzi i zdarzeń poprzez zmysł powonienia. To wędrówka do miejsc,
w której przewodnikiem autora jest... jego nos. Jak pachną ulice Paryża po deszczu? Szaszłyk z ananasem w Bangkoku?
Gorący asfalt, kawa z bajglem na nowojorskiej Piątej Avenue...? Niezwykła nastrojowość, pogodne i pełne ciepła postrzeganie
świata oraz umiejętność łączenia wspomnień z pozornie nieistotnymi detalami chwili obecnej. To książka dla wszystkich
poszukujących nowego spojrzenia na podróżowanie.

Wydawnictwo DAJE SŁOWO

„SUGAR MAN”
Niewiarygodna, a jednocześnie prawdziwa opowieść o zapomnianym piosenkarzu, któremu wróżono karierę na miarę
Boba Dylana, a który przepadł bez wieści na początku lat 70. Historia wielkiej determinacji dwóch fanów muzyka,
którzy postanowili odkryć okoliczności jego życia i tajemniczej śmierci. Trzy dekady poszukiwań pozwoliły im poznać
prawdę o wspaniałym człowieku. Teraz dzięki nim świat poznał tę fascynującą i pełną optymizmu historię,
która przekracza najśmielsze fantazje. Sugar Man to najczęściej nagradzany dokument 2012 roku,
laureat 6 nagród publiczności na międzynarodowych festiwalach i jeden z oscarowych faworytów.

GUTEK FILM, W KINACH OD 22 LUTEGO

FORTOWISKO

Chcesz poczuć się jak kapitan Jack Sparrow na pokładzie Czarnej Perły, szukając zaginionych skarbów (tyle, że w mniej karaibskiej
scenerii)? O tym, że w wielu żoliborskich (i nie tylko) garażach kryją się prawdziwe rarytasy przekonaliśmy się już wielokrotnie.
Teraz pora sprawdzić, ile z nich wciąż jeszcze czeka w ukryciu. Innymi słowy zapraszamy na Fortowisko, czyli żoliborską
wyprzedaż garażową i wymianę sąsiedzkich skarbów.

WARSZAWA, CENTRUM SZTUKI FORT SOKOLNICKIEGO, 9 MARCA, WSTĘP WOLNY

„SPLENDOR TKANINY”

Tkanina, jako machina polityczna, ekonomiczna i kulturalna. Główną tezą wystawy jest przywrócenie tkaniny artystycznej
kontekstowi tzw. sztuki wysokiej, której zawsze była częścią. Wśród projektów znajdą się dzieła wykonane w drodze
samodzielnych eksperymentów i poszukiwań twórczych, opartych o klasyczne metody tkackie. Wystawa obejmuje także
prace wychodzące poza ramy tego medium jak: fotografia, malarstwo, rzeźba, instalacja czy wideo, gdzie ważnym odniesieniem
jest związek z materialnością tkaniny. Kurator: Michał Jachuła, asystent kuratora: Katarzyna Kołodziej

WARSZAWA, ZACHĘTA NARODOWA GALERIA SZTUKI, 9 MARCA – 19 MAJA

fot. Sarah Crowner; Kurtyna Teatru (after Maria Jarema), 2012. Zdjęcie udostępnione dzięki uprzejmości artystki oraz Galerii Nordenhake.

„PRZYJAZNE DUSZE”

Do domu pod Londynem, wprowadza się młoda para, spodziewająca się dziecka. On – początkujący pisarz powieści
kryminalnych, ona – kochająca dziewczyna, oddana pasji męża. Nie wiedzą, że ich nowe rodzinne gniazdko kryje w sobie
pewną tajemnicę. Dom zamieszkują bowiem tragicznie zmarli poprzedni właściciele. Jack i Suzie to para duchów,
uwięziona między światami, mocno ingerująca w codzienne życie nowych mieszkańców. Z czasem okazuje się, że obie pary
wzajemnie się uzupełniają. Sytuację komplikuje pojawienie się matki Mary, nie akceptującej pasji zięcia, a także Anioła Stróża,
który dla wszystkich bohaterów ma zadania od samego… Szefa.

WARSZAWA, TEATR KWADRAT, 23 MARCA GODZ. 19.30 / 24 MARCA GODZ. 18.00

Pożegnalna trasa koncertowa VAYA CON DIOS

Vaya Con Dios w 2013 kończy karierę! Autorzy przebojów What’s A Woman, Time Flies, Puerto Rico, Don’t Break My Heart
czy Nah Neh Nah, po raz ostatni w Polsce! Grupa Vaya Con Dios powstała w 1986 roku w Belgii. Bardzo szybko zyskali
rzesze wielbicieli i fanów. Ich unikatowy styl tworzą melancholijny głos Dani Klein, charakterystyczne brzmienia akustycznej
gitary oraz kompozycje czerpiące z różnych kultur i stylów muzycznych, np. z hiszpańskiego flamenco,
francuskiej chanson czy z muzyki cygańskiej.

Good Music Productions, WARSZAWA, SALA KONGRESOWA, 25 MARCA

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

SLOW20130287
Wystarczy wpisać ten kod w koszyku podczas realizacji zakupów,
a rabat zostanie naliczony automatycznie. Kod ważny do 30 czerwca 2013.

Relacje słodko-gorzkie

PA, BA, DU...

Dlaczego dzieci tak uwielbiają muzykę? Chętnie tańczą, z impetem uderzają w plastikowe
bębenki, a z grzebienia robią harmonijkę? Czemu ten muzyczny zapał u większości z nich
zanika? Jak do tego nie dopuścić? Przede wszystkim należy uwrażliwiać dziecko na muzykę
już w łonie matki. W tym przypadku bowiem na naukę nigdy nie jest za wcześnie.
Tekst: Agnieszka Czapla, zdjęcia: Anna Jóskowiak
Prof. Edwin Elias Gordon – wybitny amerykański muzyk
jazzowy, pedagog i psycholog muzyki, niezbyt dobrze wspominał edukację muzyczną, którą otrzymał jako mały chłopiec.
Poradził sobie co prawda ze skostniałym i mało efektywnym
systemem nauczania, ale kiedy okazało się, że i jego córki,
mimo wykazywanych zdolności, nie czerpią radości z gry
na instrumentach, postanowił poszukać innych rozwiązań
w kształceniu muzycznym. Po latach badań opracował
innowacyjną teorię nauczania, obejmującą wszystkie etapy
rozwoju muzycznego człowieka. Teoria ta jako jedyna mówi
o tym, że umuzykalnianie najlepiej rozpocząć już w okresie prenatalnym, bo najważniejszym czasem dla uczenia
się są pierwsze lata naszego życia.
Dziecko, zanim się urodzi, śni. Na przykład o ruszaniu ręką,
zabawie pępowiną czy o dźwiękach. Już między czwartym, a piątym miesiącem ciąży maluch zaczyna reagować
na bodźce akustyczne – na przykład skacze w rytm bębna. Uczy się znaczenia tego, co słyszy. Jak pisze Gordon,
poziom uzdolnień muzycznych, z jakim rodzi się dziecko,
jest w pewnym stopniu rezultatem jego prenatalnej reaktywności na muzykę. Według prof. Gordona każdy rodzi
się z uzdolnieniami muzycznymi: aż 68% noworodków ma
przeciętne uzdolnienia, około 16% wyższe od przeciętnych
i około 16% niższe. Ponieważ jednak środowisko muzyczne
niewielu dzieci jest właściwe, przyniesiony na świat poziom
uzdolnień obniża się stopniowo od momentu narodzin.
Im wcześniej dziecko zostanie włączone w bogate muzycznie
środowisko, tym szybciej jego uzdolnienia zaczną podnosić
się do poziomu urodzeniowego. Już w brzuchu matki do
dziecka docierają słowa. Wkrótce, kiedy przyjdzie na świat,
zaczyna naśladować dźwięki mowy i „łamie” kod języka.
Zaczyna powtarzać słowa, poznaje ich znaczenie, układa je
w zdania. Z nauką muzyki jest bardzo podobnie, dlatego
nie można przecenić wagi wczesnego, bogatego muzycznie otoczenia. W okresie, gdy zbliżamy się do dziewiątego
roku życia, nasz poziom muzycznych uzdolnień nie będzie
już dłużej warunkowany przez środowisko, nawet, jeśli będzie ono nadzwyczaj sprzyjające. To, czego dziecko uczy
się podczas pierwszych pięciu lat życia, tworzy podstawę
dla całej późniejszej edukacji. Im wcześniej uzyska tę podstawę, tym więcej skorzysta z późniejszej nauki i odwrotnie
– im później tego dokona, tym gorsze będą dalsze efekty.
Po raz drugi nie powtórzy się okazja do nadrobienia tych
zaniedbań, a nauczanie muzyki w takiej sytuacji będzie
miało charakter jedynie wyrównawczy, a nie wzbogacający.
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W jaki sposób stworzyć to optymalne środowisko muzyczne dla malucha? Znawcy teorii Gordona odpowiadają:
po pierwsze przychodzić na zajęcia umuzykalniające, choćby
raz w tygodniu. Po drugie, co kilka tygodni zabierać dziecko na tzw. koncerty gordonowskie, przeznaczone specjalnie
dla nich. Po trzecie, wprowadzać muzykę do domu, do naszej
codzienności.

Rytmiczanki i śpiewanki

Uśmiechy, szeroko otwarte oczy, gaworzenie. Oczekiwanie.
Najstarsza, prawie dwuletnia Zuzia, na pierwsze dźwięki
zaśpiewane przez prowadzącą unosi rączki i zaczyna się
kołysać. Najmłodszy, sześciomiesięczny Aldo, trzymany
przez mamę, spokojnie otwiera oczy po drzemce. Przez całe
półgodzinne zajęcia nie traci zainteresowania dźwiękami,
ruchem i kolorami, które go otaczają. Tak rozpoczynają się
jedne z zajęć prowadzonych w oparciu o teorię profesora
Gordona. Rodzice nie usłyszą tu Kaczuszek z głośników,
nie zobaczą zabawy z grzechotkami, klaskania i pani przy
pianinie. Na tych spotkaniach najważniejszym instrumentem
jest głos. Zajęcia składają się z tzw. śpiewanek i rytmiczanek.

Te pierwsze są wykonywane w różnych skalach, także w takich,
z którymi dziecko na co dzień nie ma styczności. Natomiast
rytmiczanki to podawanie dzieciom rytmu głosem i ruchem. Zarówno jedne, jak i drugie opierają się najczęściej
na neutralnej sylabie, np. PA, BA, DU. Po pierwsze dlatego,
że słowa odwracałyby uwagę dziecka od samej muzyki czy
rytmu, po drugie sylaby te są dla maluchów łatwe do powtórzenia. Dopiero po okresie osłuchania się z piosenkami,
kiedy dziecko nuci melodie i łączy muzykę z ruchem (około
2. roku życia) może nastąpić śpiewanie piosenek z tekstem.
– Choć i w tym momencie słowa nie mają większego znaczenia – dodaje Jolanta Gawryłkiewicz. – Na zajęciach uczymy dzieci posługiwania się językiem muzyki, a nie operowania tekstem. Żeby utrzymać uwagę, utwory przeplatane
są ze sobą w różnych skalach, metrum i tempie. – Zróżnicowanie
to istota gordonowskiej koncepcji – podkreśla Mirosława
Gawryłkiewicz. – „Nie męczymy” cały czas tej samej piosenki,
tylko podajemy dzieciom do posmakowania bardzo różnego

kręcą się, poddają się rytmowi przenosząc ciężar ciała z nogi
na nogę. Półtoraroczny Jeremi buszuje na środku i czeka,
aż chustki znowu na niego spadną. To tylko przykładowe
pomoce, które można stosować podczas zajęć. Wykorzystuje
się także liny, kolorowe piórka, bańki mydlane czy woreczki
z grochem. Po chwili kolejna niespodzianka. Prowadząca
wyjmuje flet poprzeczny. Kiedy zaczyna grać, podchodzi
bardzo blisko do każdego dziecka. Weronika zafascynowana
zagląda do końcówki instrumentu jak do lunety. To moment
trochę inny, jakby bardziej uroczysty. Nawet Jeremi słucha
z poważną miną. – Prowadzący musi dużo z siebie dać,
żeby zainteresować dzieci. Nie wystarczy znajomość teorii.
Liczy się mimika, mowa ciała, dynamika głosu – wyjaśnia
Magdalena Jaworska. – Nie chodzi o prowadzenie zajęć
dla dzieci, tylko z dziećmi. Odbieramy od nich gesty, odgłosy
i wplatamy je w rytmiczankę czy śpiewankę. Ostatnio dziewczynka kichnęła i zaimprowizowałam rytmiczankę z „aaaa
psik”. Kiedy robię „aaaa psik” jednocześnie się wygłupiam

pokarmu muzycznego. To nastawienie na ciągłe porównania rozwija ich myślenie muzyczne. Magdalena Jaworska,
prowadząca zajęcia gordonowskie absolwentka Uniwersytetu
Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, dodaje:
– Nie oczekujemy od dzieci, żeby od razu zaczęły śpiewać czy
ruszać się do rytmu. To musi być ich spontaniczna reakcja.
W trakcie zajęć dziecko coraz mocniej się angażuje, z czasem
interpretując zasłyszaną muzykę.
Prowadząca przynosi worek z kolorowymi chustami.
Niecierpliwe ręce dzieci już są w górze. Niektóre wstają.
Chusty opadają powoli, tworząc kolorowy stos na środku
kręgu. Będą wykorzystywane w kolejnych śpiewankach i rytmiczankach. Maluchy tańczą z nimi, podrzucają do góry,

– kręci mnie w nosie i jak kicham, to kładę się na ziemię.
Dzieci się śmieją i robią to samo. We wczesnym okresie życia
możemy jedynie kierować rozwojem dziecka – powinno
się ono uczyć we własnym tempie, dlatego na zajęciach
nie zarzuca się maluchów instrukcjami ani informacjami.
Ich pierwsze spotkania z muzyką bardziej przypominają
zabawę, mają być dla nich przyjemnością. – Tutaj dziecko
nie jest do niczego zmuszane – mówi Magdalena Jaworska.
– Nawet jak się odwraca i zajmuje czymś innym, jego ucho
cały czas chłonie. Maluchy mogą śpiewać po swojemu,
rytmizować, poruszać się. Nikt ich nie poucza. Każda próba
improwizacji jest mile przyjmowana. Na tym polega charakter twórczy tych zajęć.
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Mozart nie wystarczy

Na płytach znajdują się piosenki dziecięce, ludowe, popularne,
artystyczne w wykonaniu instrumentalnym. Każdy utwór
trwa około 3 minut i małe dziecko jest w stanie uważnie
go wysłuchać od początku do końca. – Jeśli prezentujemy
dziecku inne nagrania muzyczne, to najlepiej niech to będzie
jazz lub muzyka klasyczna – radzi Mirosława Gawryłkiewicz.
– Ale pamiętajmy, że sam Mozart nie wystarczy. Im więcej
różnorodnych bodźców, tym lepiej. Długie symfonie nie są
w stanie utrzymać uwagi dziecka. Kiedy maluch się wyłącza,
muzyka staje się tapetą, tłem. Istotne jest to, czym się otaczamy,
ale takie tło już nie spełnia funkcji poznawczej i rozwijającej.
Oprócz uczestnictwa w zajęciach i muzykowania w domu,
warto zabierać malucha na tzw. koncerty gordonowskie.
Różnią się one od zajęć przede wszystkim tym, że biorą w nich
udział instrumentaliści. Mali słuchacze i ich opiekunowie siedzą na podłodze otoczeni przez muzyków, którzy prezentują
im różnorodną stylistycznie, tonalnie i rytmicznie muzykę.
Instrumentaliści grają solo, w zespole, improwizują. Dzieci

– Dziewczynka powiedziała mi: ja nie umiem śpiewać, ja nie
mam talentu. Wmawianie dziecku takich opinii na temat jego
muzykalności to duży błąd. Gordon pisze, że dom rodzinny
jest najważniejszą szkołą, z jaką dziecko kiedykolwiek będzie
miało okazję się spotkać, a rodzice są najważniejszymi nauczycielami. Dlatego powinni otwierać przed swoim dzieckiem
możliwości, a nie mówić im, do czego się nie nadają.
Jak umuzykalniać malucha w domu? Możemy na przykład powtarzać łatwiejsze rytmiczanki i śpiewanki poznane na zajęciach. Rodzice, którzy nie czują się na siłach,
żeby samemu śpiewać czy rytmizować, mogą korzystać
ze specjalnych nagrań przygotowanych przez Polskie
Towarzystwo E.E. Gordona i Fundację Kreatywnej Edukacji.

włączając się ruchem i głosem, współtworzą prezentacje muzyków. Od sezonu artystycznego 2011/2012 Filharmonia
Krakowska przy współpracy z FKE organizuje cykl takich koncertów pod nazwą Smykowe granie. W najbliższych miesiącach
na maluchy czeka Jazzowa pasja, Skrzacie granie na końcu
tęczy czy Klezmerskie hulanki. Na koncerty niekoniecznie
trzeba jechać do Krakowa, warto rozejrzeć się za podobnymi
spotkaniami w swoim lub sąsiednim mieście.

– Jeśli coś jest ważne dla mojej ukochanej osoby, jest ważne
dla mnie. Dlatego podczas zajęć konieczne jest zaangażowanie rodziców, których dzieci starają się naśladować
– mówi Mirosława Gawryłkiewicz. – Nie zmuszamy dorosłych do śpiewania czy ruchu, najczęściej sami dołączają,
kiedy widzą, ile radości sprawia to ich dzieciom – dodaje
Jolanta Gawryłkiewicz.
Profesor Gordon podkreślał, że aby kierować dziećmi w rozwijaniu umiejętności muzycznych, rodzice wcale nie muszą
być muzykami – czy to amatorami, czy też profesjonalistami,
tak jak nie muszą być pisarzami, mówcami lub matematykami,
aby nauczyć dzieci mówić, pisać i liczyć.
Gordon uważał, że dorośli wpajają swym dzieciom przekonania odnośnie tego, co uważają za wartościowe. Mają
tendencję do uczenia swoich dzieci w taki sposób, w jaki
sami byli uczeni. – Spotkałam pewną rodzinę, w której
w ogóle się nie śpiewało – wspomina Magdalena Jaworska.
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Apetyt na muzykę

Zajęcia raz w tygodniu, śpiewanie w domu, koncerty – to całkiem
spore wymogi jak dla dzisiejszego rodzica. Po co to wszystko?
Żeby dziecko ładniej zaśpiewało piosenkę z okazji Dnia Matki?

Korzyści z tak wczesnego obcowania z muzyką idą o wiele
dalej – przekonują pedagodzy. Praktyka potwierdza, że kształcenie muzyczne maluchów rozwija zdolności komunikacyjne,
ułatwia koncentrację, stymuluje ogólny, psychofizyczny rozwój.
Dzieci, które uczęszczały na zajęcia muzyczne wg teorii
Gordona, jeszcze przed pójściem do przedszkola czy szkoły
posiadają bogaty słownik rytmiczny i melodyczny, potrafią
też koordynować swoje ciało do pracy z muzyką.
Warto podkreślić jednak, że przychodzenie z dzieckiem na zajęcia umuzykalniające nie musi absolutnie wiązać się z planami
na jego przyszłą karierę muzyczną. – Tak naprawdę niewielu
muzyków nam potrzeba – wyjaśnia Mirosława Gawryłkiewicz.
– Ale potrzeba ludzi, którzy będą w stanie rozumieć ich twórczość i cieszyć się z niej. Jeśli tego nie będzie, to po co nam
Chopin, Penderecki czy inni genialni kompozytorzy i muzycy?
Te zajęcia mają wywołać u dzieci apetyt na muzykę, na coś
więcej niż tylko keyboardową tupankę.
Chociaż nie ma badań potwierdzających zależność między
uzdolnieniami muzycznymi i łatwością uczenia się języka,
na pewno rozwijając słuch naszych pociech ułatwiamy im
poznawanie niuansów wymowy. Potwierdzają to logopedzi, polecający zajęcia dla swoich podopiecznych. Bardzo
ważne jest też to, że dzieci uczą się przebywać w grupie
z innymi maluchami. – Dzieci stają się bardziej otwarte
– mówi Mirosława Gawryłkiewicz. – Potem w przedszkolu nie mają problemów adaptacyjnych. Rodzice zauważają
także, że zajęcia sprzyjają lepszej koncentracji. – To, co da
się maluchowi, to fundament, którego już nic nie zniszczy
– podkreśla Mirosława Gawryłkiewicz. – Nawet jeśli później
ten tok nauczania pójdzie bardziej tradycyjną ścieżką, dziecko będzie w stanie wykorzystać to, czego już się nauczyło.
To osłuchanie z muzyką nie przeminie.
Pola (1,5 roku), córka Jolanty i Miłosza Gawryłkiewiczów,
chodzi na zajęcia kilka razy w tygodniu – na te prowadzone
przez mamę i babcię. Kiedy jej sześcioletnia siostra Tosia bierze skrzypce, Pola śpiewa: aaaaaaaaaa, naśladując usłyszany
dźwięk. Tosia wcześniej uczestniczyła w zajęciach umuzykalniających, teraz gra na pianinie i skrzypcach. Uczy ją babcia Mira
i korepetytor. – Nie zmuszamy jej do grania czegokolwiek
– mówi jej mama Jolanta Gawryłkiewicz. – Podczas ostatnich
świąt Bożego Narodzenia grała kolędy. Wszystko ze słuchu.
Profesor Gordon ucinał wszelkie rozmowy dotyczące tego,
czy uczenie muzyki wpływa bezpośrednio na dalszą edukację.
Zawsze podkreślał, że obcowanie z muzyką jest wartością samą
w sobie. – Muzyki powinno się uczyć dla niej samej, a nie
dlatego, że dziecko będzie dzięki niej lepiej mówić czy liczyć
– dodaje Magdalena Jaworska. – Zajęcia uwrażliwiają na
muzykę, która jest przecież czystą przyjemnością, wzbogaca
nasze życie, jak każde obcowanie z pięknem.

Podajemy dalej

Kiedy w latach 70. profesor Gordon prezentował swoją pionierską teorię w Stanach Zjednoczonych, a potem w krajach
Europy Zachodniej, za żelazną kurtyną kształcenie muzyczne
przedszkolaków i niemowląt w zasadzie nie istniało. Dopiero
w 1991 roku prof. Gordon zaprezentował w Polsce swoją koncepcję.

Jego teorię w naszym kraju rozpowszechniło Polskie
Towarzystwo E.E. Gordona, powstałe w 1996 roku. Wpływ
na propagowanie idei umuzykalniania tą metodą ma również Fundacja Kreatywnej Edukacji, powołana w 2006 roku.
Dziś Fundacja specjalizuje się w prowadzeniu zajęć umuzykalniających dla dzieci oraz organizacji koncertów gordonowskich. Celem FKE i PTEEG jest to, by placówek zajmujących się podobną działalnością powstawało w Polsce
jak najwięcej, dlatego od 2008 roku realizują wspólnie tzw.
kursy gordonowskie dla osób, które chcą prowadzić zajęcia.
– Są one prowadzone w różnych miejscach kraju, a organizatorzy często piszą o wykorzystywaniu teorii Gordona.
Niestety, wiele tych inicjatyw nie ma nic wspólnego z tą
koncepcją – mówi Mirosława Gawryłkiewicz. – Warto pamiętać o sprawdzeniu kompetencji prowadzącego zajęcia.
Do osób profesjonalnie przygotowanych należą jedynie
absolwenci kursów gordonowskich, uczestnicy seminariów
prof. Gordona oraz absolwenci specjalizacji „Pedagogika
wczesnoszkolna i wychowanie muzyczne wg E.E.Gordona”
na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Zwolennicy teorii Gordona mówią o kryzysie polskiej edukacji
muzycznej. Mamy świetnych muzyków, ale tworzą oni głównie
dla samych siebie, bo naród ich nie słyszy. Źle dzieje się już
w przedszkolu. – Kiedyś w ośrodkach kształcących wychowawców przedszkolnych były wysokie wymogi co do ich umiejętności muzycznych: czysty śpiew, zdolności rytmiczne oraz
gra na instrumencie. Dzisiaj nie ma żadnych. W szkole dzieci
uczą się co najwyżej teorii muzyki, biografii kompozytorów,
ale nie samej muzyki. Nie mają poczucia rytmu, nie potrafią
śpiewać. Przy projekcie „Improwizuj, twórz i tańcz” pracowałam z uczniami ostatnich klas podstawówki oraz pierwszych
klas gimnazjum. Trzeba było zaczynać z nimi od podstaw,
jak z niemowlakami... Niestety, dzieci w tym wieku nigdy już
nie rozwiną się muzycznie tak, jak niemowlęta, z którymi
rozpoczynam współpracę – mówi Jolanta Gawryłkiewicz.
Od czego zacząć zmiany? Największe pole do popisu mają
ośrodki akademickie, które kształcą przyszłych pedagogów.
– Do zmian systemowych jednak jeszcze daleka droga
– mówi Jolanta Gawryłkiewicz. Na razie FKE stawia na
inicjatywy oddolne. Właśnie rozpoczyna projekt z bydgoskimi
żłobkami. Ich pracownicy będą uczyć się prowadzenia zajęć
gordonowskich. – Nasza działalność jest jak sianie – uśmiecha
się Mirosława Gawryłkiewicz. – Może my nie doczekamy
zbiorów, ale miejmy nadzieję, że nasze dzieci i wnuki już tak.

Zajęcia gordonowskie opisane w tekście odbyły się
na początku stycznia 2013 roku w Domu Kultury
w Sochaczewie; prowadzenie – Magdalena Jaworska.
Bibliografia:
1) Edwin Elias Gordon, Umuzykalnienie niemowląt i małych dzieci,
Kraków 1997
2) Jolanta Gawryłkiewicz, Miłosz Gawryłkiewicz, Wstęp do nauki
improwizacji, Kraków 2011
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?
DZIECKO
MAM WĄTPLIWOŚCI...
Coraz więcej państw odnotowuje ujemny przyrost naturalny. Jednak zachęcanie do powiększania
rodziny to trudne i wymagające zadanie, które wcale nie musi być uwieńczone sukcesem.
Dotyczy bowiem złożonej i drażliwej kwestii, uważanej przez większość obywateli za sprawę
osobistą. Coraz więcej par świadomie podejmuje decyzję o rezygnacji z posiadania dziecka.
Czy to znak naszych czasów?
Tekst: Agnieszka Spólna, ilustracja: Aga Pietrzykowska
Społeczeństwo europejskie starzeje się. Wynika to zarówno
z rosnącej długości życia, jak i coraz mniejszej liczby rodzących się dzieci. Unijna średnia wynosi 1,51 potomka na parę.
Tymczasem, by zapewnić naturalną wymianę pokoleń, wskaźnik ten powinien wynosić co najmniej 2,1. W krajach Unii
Europejskiej najbliższe osiągnięciu tego poziomu są Francja,
Irlandia i Albania. W innych państwach wskaźnik ten stale
spada. W Anglii w ciągu ostatnich dwudziestu lat podwoiła
się liczba bezdzietnych kobiet. W Niemczech blisko 30% pań
z wyższym wykształceniem deklaruje, że nie chce mieć dziecka. Liczba ludności na naszym kontynencie systematycznie
się obniża, a kraje europejskie mają najniższy przyrost naturalny na świecie.
W Polsce przez 25 lat liczba urodzeń spadła o połowę
– z 701 tysięcy w 1980 roku do 366 tysięcy w roku 2005.
Według informacji GUS w latach 2010 i 2011 w Polsce odnotowano nareszcie dodatni przyrost naturalny (pod koniec
2010 roku wskaźnik ten wynosił 1,3). Ze statystyk wynika
jednak, że Polska wraz z Czechami, Łotwą i Słowacją wykazuje najniższy wskaźnik przyrostu naturalnego spośród
wszystkich krajów Unii Europejskiej. Dlaczego tak się dzieje?
Wśród powodów tego zjawiska specjaliści wymieniają uwarunkowania kulturowe, ekonomiczne i religijne.

Ekonomia nie do pokonania

Co sprawia, że coraz więcej obywateli naszego kraju rezygnuje z bycia rodzicem? Większość polskich rodzin uzależnia
tę decyzję od możliwości zapewnienia potomstwu odpowiednich warunków życiowych i szeroko rozumianego rozwoju.
Tymczasem koszty utrzymania i wychowywania dzieci są tak
wysokie, że ich posiadanie w oczach wielu staje się wręcz luksusem, na który ich nie stać. Jak szacują eksperci z Centrum
im. Adama Smitha, koszt wychowania jednego dziecka
do osiągnięcia przez nie 20. roku życia wynosi w Polsce
ok. 160 tysięcy złotych, dwójki dzieci – ok. 280 tysięcy złotych, trójki natomiast – 376 tysięcy złotych. I to bez kosztów
pośrednich. Te liczby mogą szokować.
Dodatkowo sytuację pogarsza światowy kryzys ekonomiczny, oznaczający dla prawie wszystkich niepewność jutra
– życie pod ciągłą groźbą utraty pracy, czyli stałego źródła dochodów i wyczerpującą emocjonalnie niestabilność.

Kryzys, który rozpoczął się w 2007 roku w Stanach Zjednoczonych, okazał się tak poważny i objął swym zasięgiem
tak wiele krajów, że został określony jako globalna recesja,
a nawet – według określenia Encyklopedii Britannica Online
– jako najgorszy kryzys ekonomiczny naszych czasów. Raport
Komisji Europejskiej o ubóstwie z 2008 roku podawał, iż 29%
Polaków żyje w biedzie. Dziś jest jeszcze gorzej. Z danych
wynika, że aż 80% Polaków nie ma żadnych oszczędności,
a więc także stabilności finansowej. Trudno się więc spodziewać, że decyzję o powiększaniu rodziny podejmą chętnie,
świadomie i w odpowiedzialny sposób.
Dla wielu Polek niezwykle trudnym zadaniem jest pogodzenie
macierzyństwa z pracą zawodową, co zresztą dwa lata temu
przyznała ówczesna minister pracy i polityki społecznej Jolanta
Fedak. Raport Macierzyństwo a praca zawodowa kobiet, będący
efektem badań przeprowadzonych przez Instytut MillwardBrown
SMG/KRC w 2008 roku, podaje, iż co piąta pracująca kobieta
odkłada decyzję o urodzeniu dziecka w obawie przed utratą
pracy, co trzecia boi się, że jeśli zajdzie w ciążę, będzie miała
problemy w życiu zawodowym, a 22% kobiet twierdzi, że już
zetknęły się z negatywnymi reakcjami po poinformowaniu
pracodawcy, że spodziewają się potomka.
Polki planujące założenie rodziny obawiają się wielu trudności:
zwolnienia z pracy, problemów z powrotem do aktywności zawodowej po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz ich
dyskryminacji w życiu zawodowym jako matek małych dzieci.
Ze strachem myślą o pomijaniu w awansach, blokowaniu ścieżek
kariery i niższych ocenach zawodowych, będących konsekwencją
utraty cenionej przez zwierzchników dyspozycyjności. Dodatkowo
coraz więcej osób do 24. roku życia pracuje na tzw. „umowach
śmieciowych” [czytaj w (SLOW) nr 3], które nie gwarantują
bezpieczeństwa socjalnego. W tej sytuacji zwiększa się liczba
par, które decydują się na pierwsze (i często jedyne) dziecko
dopiero po trzydziestce albo wręcz w ogóle z niego rezygnują.

Bezlitosne statystyki, bezlitosne

państwo
Według prognoz GUS od mniej więcej 2020 roku zaczniemy odnotowywać ujemny przyrost naturalny. Sytuacja ta może utrzymać się
do ok. 2050 roku. Zmaleje odsetek dzieci i młodzieży, a do ok. 23%
populacji wzrośnie liczba osób w wieku powyżej 65. roku życia.
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Niestety, już niebawem dotkną nas problemy starzejących się społeczeństw, a co się z tym wiąże liczne wyzwania – ekonomiczne.
Magdalena Kawka – socjolog i pisarka zauważa: Intencjonalna
bezdzietność niesie ze sobą poważne skutki społeczne, takie jak
zaburzenie prostej zastępowalności pokoleń. Gdy pokolenie
rodziców i dziadków jest liczniejsze niż następna generacja,
drastyczna różnica liczebności między aktywnymi zawodowo młodymi a osobami w wieku poprodukcyjnym stanowi
zagrożenie dla stabilności systemu emerytalnego, a tym samym
– dla rozwoju ekonomicznego. Niesie ze sobą ryzyko bankructwa
„państw socjalnych”. Pogarszająca się relacja osób pracujących
i niepracujących w znacznym stopniu obniży tempo wzrostu
gospodarczego, wzrosną koszty opieki zdrowotnej nad ludźmi starszymi, a koszty polityki zdrowotnej i społecznej będą
wymagały dodatkowych nakładów z budżetu państwa. Kolejne
województwa zaczną się wyludniać, co obniży ich aktywność
gospodarczą i przyspieszy degradację ekonomiczną.
Prognozy nie wyglądają zbyt optymistycznie, jednak trzeba
założyć, że lepszą opcją jest konieczność rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa, niż stanięcie w obliczu
problemu, jakim jest istnienie armii niedożywionych dzieci.
Niestety, standard życia oraz zarobki w Polsce nadal odbiegają
od średniej w Unii Europejskiej. Państwo polskie, zamiast
podejmować działania poprawiające stabilność ekonomiczną,
wprowadza becikowe, z którego korzystają nieodpowiedzialni obywatele. By Polacy z większą świadomością i chęcią
decydowali się na potomstwo, wystarczy więcej inwestować,
np. w edukację czy nowe miejsca zatrudnienia. Nie ma nic
bardziej stymulującego dla myśli o posiadaniu rodziny,
niż poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, których obecnie
w naszym kraju... brak.

(NIE) świadomy wybór

Czynniki ekonomiczne to tylko jedna strona tego skomplikowanego społecznie zagadnienia. Inna to kwestia obyczajów.
W ciągu zaledwie kilkudziesięciu lat nastąpiła wręcz rewolucja w zakresie postrzegania ról społecznych przypisywanych kobietom i mężczyznom. Druga fala feminizmu z lat
70. XX wieku oraz dyskusje antropologów na temat tożsamości
płci biologicznej i kulturowej zepchnęły funkcjonujący od setek
lat kanon niepisanych zasad z piedestału. Spowodowało to diametralną zmianę w sposobie życia wielu par. Nagle posiadanie
potomstwa przestało stanowić „społeczny przymus”. Jego brak
nie skutkował już wyklęciem z lokalnej społeczności czy naznaczeniem samotnej osoby mianem „dziwadła”. Dojrzali
emocjonalnie ludzie, którzy nigdy nie widzieli się w roli rodzica i nie planowali potomstwa, nareszcie odetchnęli z ulgą.
Bez skrępowania mogą realizować swoje pasje, podążać ścieżką
kariery zawodowej czy urzeczywistniać inne cele osobiste.
W przypadku obrania takiego trybu życia posiadanie dziecka
byłoby przejawem braku odpowiedzialności, gdyż sfrustrowany,
skonfliktowany wewnętrznie rodzic nie najlepiej wpływa na
emocjonalną przyszłość dziecka. W Stanach Zjednoczonych
i w krajach Europy Zachodniej powstają całe osiedla mieszkaniowe dla par, które nie chcą posiadać potomstwa. Pragną
one mieszkać w otoczeniu ludzi o podobnym stylu życia.
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W naszym kraju takie podejście ciągle kojarzy się ze sztuczną
izolacją, ale jest ono wyrazem zmian społecznych. To również,
a może przede wszystkim, przejaw przypisanej wszystkim ludziom
wolnej woli, z której mogą zrobić użytek w dowolny sposób.
Nadmiar wolności w wielu przypadkach rodzi poczucie zagubienia lub wręcz „emocjonalnej anarchii”. Dla jednostek niedojrzałych i egoistycznych czasy kryzysu tradycyjnie pojmowanej
rodziny to istny raj na ziemi. Rozwód, rozstanie, częsta zmiana
partnerów, wręcz niezdolność do zawierania trwałych, dojrzałych związków, traktowanie każdego kolejnego powierzchownie
i niefrasobliwie – to tylko niektóre z zachowań, jakie przejawiają
tacy ludzie. Psycholog Marta Piotrowska zauważa: Coraz wyższe
oczekiwania w świecie coraz większych możliwości przy równocześnie szybkim tempie życia zachęcają do częstej zmiany
partnerów i sprzyjają nie podejmowaniu wysiłku, aby utrzymać
związek. Nie potrafimy rozwiązywać konfliktów, przechodzić
przez kryzysy, które są nieuniknione, a często konieczne i rozwojowe. Z większą łatwością rozwodzimy się i zrywamy związki,
nie potrafimy nad nimi pracować. Wielu dorosłych mężczyzn
dotyczy syndrom Piotrusia Pana, czyli chęci nadmiernego
przedłużania okresu dzieciństwa i młodości, połączonej ze
skłonnością do unikania rodzinnych zobowiązań. Myśl o wysiłku, jaki nierozerwalnie łączy się z wychowywaniem dziecka,
wywołuje u takich osób dysonans, dość umiejętnie maskowany
hasłami o umiłowaniu wolności i niezależności, niechęcią do
ograniczania się czy zawężania swoich horyzontów. Tymczasem
prawdziwą przyczyną jest często po prostu egoizm.
Niedojrzałość emocjonalna przejawia się także między innymi
w rozbuchanym konsumpcjonizmie, czyli stylu życia polegającym na stałym zaspokajaniu własnych zachcianek. Do tego
właśnie zachęca światowy system ekonomiczny, który rozbudza chciwość. Dla takiej postawy standardem stają się życie
na kredyt i brak kultury oszczędzania, a w konsekwencji
– niepohamowane zapożyczanie się i permanentne zadłużenie
wielu rodzin.

To twój wybór

Na decyzję o posiadaniu potomstwa lub o rezygnacji z rodzicielstwa w dużym stopniu wpływają czynniki psychologiczne,
a wśród nich indywidualne doświadczenia każdego człowieka,
jego własne niepowtarzalne przeżycia z dzieciństwa i reakcje na te zdarzenia. Marta Piotrowska mówi: Wytworzone
skrypty życiowe oraz nieświadome przekazy rodzinne kierują całym naszym życiem i podejmowanymi decyzjami.
Warto je odkrywać, aby żyć świadomie. Jesteśmy wolnymi
ludźmi i mamy prawo do wyboru, także w kwestii posiadania dzieci. Warto jednak pracować nad własnym rozwojem
i odkrywać swoje mechanizmy zachowań, aby podejmować
świadome decyzje w każdej kwestii i żyć szczęśliwie. Moment,
w którym pojawia się dylemat: „mieć dziecko czy nie mieć”
można wykorzystać, aby ustalić, co nas ukształtowało, co jest
dla nas ważne i jaki model życia zaspokaja nasze potrzeby.
Taka praca nad sobą ma ogromne znaczenie, bo sumiennie
wykonana pozwoli w przyszłości uniknąć błędnych decyzji
i chybionych wyborów, a także spowodowanego nimi cierpienia. Zyski są więc długoterminowe.

Zabawki, kocyki, czapeczki
z bawełny organicznej robione ręcznie

www.BabyProject.eu

Często powtarzamy za humanistami – „Jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi
obce”. Czy rzeczywiście tak jest? Weźmy na przykład naszą seksualność. Wstydzimy się jej,
nie wiemy, jak się jej uczyć, a tym bardziej, jak o niej rozmawiać z dziećmi. Kiedyś mówiło się:
„przyleciał bocian…” i sprawa była załatwiona. Dzisiaj, jeśli nie odpowiemy dziecku na to
trudne pytanie, zrobią to za nas rówieśnicy, media i internet. Tylko czy chcemy zaufać tym
przypadkowym źródłom?

Skąd się
biorą dzieci?

Tekst: Irena Musiałkiewicz, ilustracja: Anna Nogalska
Wielu ludzi chciałoby zostawić niewdzięczny temat tłumaczenia, skąd się biorą dzieci, placówkom wychowawczym. Nie ma
jednak tak łatwo – chcąc nie chcąc, pierwszymi nauczycielami
w przedmiocie zwanym seksualnością są właśnie rodzice.
Pierwsze lata życia dziecka to istotny etap w budowaniu funtytuł i seksualności, zaufania do samego
damentów uczuciowości
siebie i innych.
Dlatego tak ważne jest zachowanie szczerości
artykułu
i uczciwości względem najrozmaitszych pytań oraz zachowań
naszej pociechy. W ten sposób przekazujemy z jednej strony
zdrowy obraz seksualności, z drugiej zaś uczymy wzajemnego
zaufania. Dlatego budujmy autentyczny dialog ze swoim
dzieckiem, nie zostawiajmy odpowiedzi na trudne pytania
szkole, znajomym czy mediom.

Najpierw zapytajmy siebie

Proces poznawania świata, w tym seksualności, odbywa
się każdego dnia. Wychowanie seksualne nie sprowadza się
do jednej rozmowy, w której wszystko wytłumaczymy, a potem
będziemy mieli już święty spokój. Tu chodzi o coś innego niż
tylko przekazywanie
autorteoretycznej wiedzy, która i tak dość
szybko ulatuje. Wraz z teorią skąd się biorą dzieci, jak zapobiegać nadużyciom seksualnym oraz czym jest seks, dziecko
powinno usłyszeć opowieści o miłości, intymności i emocjach.
Często odpowiadając na trudne pytania, usztywniamy się,
ilośćbrzmią jak sucha instrukcja obsługi:
a nasze odpowiedzi
to jest zbudowane tak i tak, to się robi tak i tak. Media
znaków
i reklamy również często przedstawiają seksualność w sposób
przedmiotowy, w bardziej lub mniej dosłownych, mocno
stymulujących obrazach. Jeśli jednak chcemy przeprowadzić
właściwą i uczciwą edukację seksualną, musimy odpowiedzieć
sobie na
pytanie,
jakie wartości chcemy przekazać.
ilość
stron

Często zastanawiamy się, kiedy rozpocząć rozmowy na ten
temat. Co i jak powiedzieć? Jeśli chodzi o moment pierwszej rozmowy, to nie ma tutaj określonego czasu. Trzeba
być czujnym i słuchać pytań, przyglądać się zachowaniom
lub zainteresowaniom dziecka.
Nie można też definitywnie określić, o czym nie mówić.
Zawsze jednak należy pamiętać, aby mówić prawdę, unikać
bajek krążących w naszej kulturze, jak ta, że dzieci przynoszą
bociany. To zawsze podważa naszą wiarygodność i nie uczy
zaufania. Dzieci wyczuwają kłamstwo na kilometr, a chyba nie
chcemy, aby czuły się oszukiwane przez własnych rodziców?
Chcąc wskazać poszczególne części ciała, w tym genitaliów,
lepiej używać precyzyjnych określeń. Wiele osób uważa te nazwy za wulgarne, co oczywiście nie jest prawdą.
Ileż to określeń wymyśla się, żeby tylko nie stosować takich
pojęć, jak: penis, jądra, pochwa, macica czy wreszcie łechtaczka. Wymyślając zdrobnienia dla intymnych części ciała,
infantylizujemy świat seksualny, nadajemy mu rangę bajki.
Codzienne życie dostarcza nam niemało zdarzeń, w których
musimy skonfrontować się z problemem edukacji seksualnej.
Ważne, aby zachować spokój i nie panikować, nawet jeśli
sytuacja z początku wydaje nam się groźna. Nasza seksualność
to naturalna sprawa i warto ją tak potraktować. Naturalne
są również pytania naszych pociech. Jeśli tak do tego podejdziemy, także dla naszego dziecka seksualność stanie
się ważnym, wartościowym elementem świata.
Pocałunki mamy i taty, sceny intymne w telewizji, również
homoseksualne, są okazją to opowiedzenia o szczególnej
relacji opartej na bliskości i miłości, nawet jeśli przedstawiane osoby są tej samej płci. Rozbieranie się przed snem
czy zabiegi higieniczne to kolejna okazja, żeby porozmawiać
z dzieckiem o intymności, a także o szacunku do własnego
ciała i do ciała innych.

Irena Musiałkiewicz
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w artykule
Rozmowy
autentyczne

Trudne rozmowy z dzieckiem o seksie nie oznaczają, że trzeba
je od razu rzucać na głęboką wodę i mówić wszystko, tak jak
mówimy i tłumaczymy dorosłym. Chodzi raczej o to, aby starać się zobaczyć świat oczami młodego człowieka i próbować
tłumaczyć mu różne sprawy, wykorzystując pojęcia dostosowane do jego poziomu poznawczego. Jeśli nasza komunikacja
nie jest adekwatna do wieku dziecka, w najlepszym wypadku
nie będzie skuteczna, a w najgorszym wystraszy.

Dziecko jako istota seksualna

Dziecko, choć sprawia niewinne wrażenie, dużo myśli o swojej
seksualności, oczywiście zgodnie ze swoim wiekiem i fazą rozwojową, w której się znajduje. Przedszkolak oczekuje konkretów
i faktów, ale nie dyskutuje specjalnie o nich. Dzieci w wieku
szkolnym potrzebują już więcej szczegółów, nie lubią, kiedy
unikamy odpowiedzi.
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Zwracając się do naszej pociechy, warto poznać jej potrzeby.
Zamiast od razu zabierać się do wykładu, lepiej będzie pozwolić
dziecku się wypowiedzieć. Warto dopytać, co dokładnie chce
zrozumieć, dlaczego o to pyta i jak rozumie dany problem.
Wtedy dowiadujemy się o stanie jego wiedzy na ten temat.
Rodzice powinni być na bieżąco z potrzebami młodego człowieka, wiedzą przekazywaną mu przez kolegów, wychowawców
czy internet. Muszą też potrafić oddzielić fikcję od prawdy.
Ponadto, choć dziecko jest często bardzo tym zainteresowane, lepiej unikać zbyt bezpośrednich i opisowych odpowiedzi. Należy to robić krok po kroku, niezbyt ekspansywnie,
z należytą ostrożnością, obserwując reakcje dziecka, aby uniknąć przeciążenia informacjami.
Co robić, kiedy dziecko przyłapie rodziców podczas zbliżenia?
Wielu rodziców obawia się, że dla dziecka może to być ogromny
wstrząs, dlatego warto wybierać takie momenty, w których
będzie to mało prawdopodobne. Jednak jeśli już do tego dojdzie, nie panikujmy. Lepiej zachować spokój, niż poddawać
się nerwowości, która mogłaby wskazywać, że dokonujemy
jakiejś zbrodni. Jeśli dziecko będzie miało pytania i wątpliwości,
trzeba się do nich odnieść.
Dzieci mogą postrzegać akt seksualny jako agresywny i tego się
boją. Należy wytłumaczyć, że nic takiego nie miało miejsca,
że są to pieszczoty między kobietą a mężczyzną, dotyczą tylko
osób dorosłych, które się kochają, i są one bardzo przyjemne,
ale dorośli wolą to robić, kiedy są sami, więc zanim wejdzie
się do pokoju mamy i taty, trzeba zapukać.

Ta nieufność może z czasem prowadzić do negatywnej postawy
wobec własnej seksualności albo do nadmiernej ciekawości,
wyrażającej się w niebezpieczny, zawoalowany sposób.

Zmiana obyczajów

Rozmawiać, rozmawiać i jeszcze raz

Dla rodziców rozmawianie z dzieckiem o seksie jest bardzo
trudne. Odczuwają niepokój i są skrępowani. Skąd takie
emocje? Wielu z nas, rodziców, wychowywało się jeszcze
w atmosferze, gdzie seks był tematem tabu. Dlatego gotowość
do otwartej rozmowy stanowi często problem.
Kiedy czujemy, że kwestie seksualne wywołują u nas opór
i niechęć, musimy sami zadać sobie pytanie, dlaczego tak
się dzieje. Czy ma to związek z wychowaniem, czy z jakimś
negatywnym doświadczeniem? Jaki jest mój stosunek do seksualności? To bardzo ważne, ponieważ nasz wewnętrzny dialog
dotyczący sfery seksualnej przenosi się na dziecko. Kiedy temat
ten wzbudza u nas określone uczucia, nawet do końca przez
nas nieuświadomione, dziecko je odbierze.
Jeśli poruszanie tematu seksu jest dla nas zbyt dużym wyzwaniem, warto udać się po poradę do specjalisty. Jest to tym
ważniejsze, że nasz niepokój łatwo możemy przekazać dzieciom,
które są bardzo wrażliwe na nasze nastroje i szybciej od nas
wyczuwają napięcie czy lęk. Często dzieci, które otrzymują
negatywny przekaz dotyczący seksualności, unikają rozmów
z rodzicami na ten temat. Po prostu przestają pytać.
Pamiętajmy, że kiedy nasze pociechy zaskoczą nas jakimś pytaniem czy zachowaniem, zawsze możemy uczciwie przyznać:
Nie wiem, co mam odpowiedzieć, muszę się nad tym zastanowić.
Potem trzeba jednak wrócić do tematu i udzielić odpowiedzi.
Skutkiem unikania rozmów o seksie, a także wypierania własnych
uczuć z tym związanych, może być rodząca się nieufność dziecka
wobec nas i wobec zagadnień dotyczących seksu czy dorastania.
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Uwaga, media

Jak pokazują badania, większość Polaków swoją wiedzę o seksie czerpie przede wszystkim z mediów, zwłaszcza z telewizji i internetu. Otwarta jednak pozostaje kwestia, w jakim
zakresie kreują one rzeczywistość, a w jakim są jej odbiciem.
Obecnie media umożliwiają nieograniczony dostęp do treści
seksualnych. Jednak proponowany przekaz często ogranicza
się do wzbudzania pożądania, promując to, co nie zawsze
idzie w parze z naszymi oczekiwaniami.
W mediach rzadko natomiast odpowiada się na pytania, jakie
zadają dzieci. Mogą co najwyżej służyć jako źródło pomocnicze, które można wykorzystywać, ale pod kontrolą rodziców.
Bez tej kontroli dziecko, zalewane obrazami i treściami, może
pogubić się w tym, co jest realne, a co jest fikcją.
Obraz miłości jest niestety bardzo często zamazany, niewidoczny, zafałszowany. Dokonuje się banalizacja zachowań
seksualnych, traktowanych jedynie w kategoriach pożądania
i natychmiastowego spełnienia. Pamiętajmy jednak, że kontrolowanie nie równa się cenzurze. Chodzi bardziej o pewną
czujność i kontakt z dzieckiem, co umożliwi nam wytworzenie
z nim dobrej relacji. Również po to, aby dziecko wiedziało,
że w pobliżu jest osoba, której ufa, i do której może zwrócić
się z trudnymi pytaniami.

rozmawiać
Dialog to podstawa dobrej relacji i budowania zaufania.
Jeśli chcemy, aby nasza edukacja była skuteczna, musimy
przede wszystkim dbać o autentyczną relację z dzieckiem.
Nie udawajmy, nie oszukujmy, nie starajmy się być idealni.
Pamiętajmy, że mówienie o seksie wiąże się z miłością.
To świetna okazja do opowiedzenia o sferze uczuciowej
i emocjonalnej. Dziecko, w przeciwieństwie do nas, nie uważa rozmowy o seksualności za coś trudnego. Podobnie nie
należy bać się rozmowy o cierpieniu fizycznym, o chorobie
czy śmierci. Brak rozmów nie uchroni naszego dziecka przed
seksem czy smutkiem. Jeśli z jakichś powodów mamy problem
z rozmowami na te tematy, musimy się przyjrzeć sami sobie
i zastanowić, dlaczego tak jest.
Rozwój seksualny to proces, do którego często nie mamy
dostępu. Jest też wiele spraw, o których dziecko nam nie powie. Bądźmy w pobliżu, dostępni, tak aby wiedziało, że może
na nas liczyć. Postarajmy się go zrozumieć i spojrzeć na świat
z jego perspektywy.
Rozwój seksualny to poważne wyzwanie zarówno dla rodzica,
jak i dla dziecka. Czasem jednak zdarza się, że to ci pierwsi
mają większy problem. Wtedy można udać się do specjalisty.
Pamiętajmy również, że istnieją profesjonalni edukatorzy,
którzy pomogą nam w poprawnym i właściwym rozpoznaniu
potrzeb dziecka oraz relacji z nim. Warto wykorzystać każdą
drogę, aby mądrze wspierać nasze dziecko w tym niełatwym
procesie, jakim jest dojrzewanie seksualne.

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

Quality DNS

Firma zajmuje się wsparciem technicznym, biznesowym i prawnym związanym z obsługą domen. Bezpośrednie podejście do klienta i najnowocześniejsza technologia Anycast DNS to usługa niespotykana na polskim rynku.
QDNS skupia profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem, dziki czemu wszystko
co dzieje się ze (SLOW) w internecie, jest bezpieczne.
www.qdns.pl

Perfetto (Paweł Paszek-Pietruch)

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