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Delikatnie rozcinasz brzeg pisma i powoli zaczynasz
czytaæ. W tym i nastêpnych numerach znajdziesz zapis
tego, co dzieje siê w jednym z krakowskich „miejsc”,
przez jednych dobrze znanym, przez innych dopiero
maj¹cym zostaæ odkrytym.

Jest to noœnik pamiêci, spotkañ, s³ów, rzeczy, nazwisk,
myœli, projektów, akcji miejskich, warsztatów, wystaw,
zapowiedzi. Interesuje nas nie tylko to, co mo¿esz tu
przeczytaæ, ale równie¿ to, o czym dowiesz siê lub
przekonasz wstêpuj¹c do czytelni, ksiêgarni, kina, foto-
galerii, pubu, teatru na Krakowskiej 27.

Nie przeczytasz tu wierszy, recenzji z p³yt czy ksi¹¿ek,
tego wszystkiego, co mo¿esz znaleŸæ gdzie indziej.
Bêdziemy pisaæ g³ównie o tym, co lubimy, co nas dra¿-
ni, bawi, a co z braku pióra, d³utka, pêdzla czy tr¹by
zostanie przepuszczone przez maszynkê jêzyka. O tym,
z czym jest pewnym twórcom po drodze, a z czym
nie, bêdziemy chcieli, aby opowiedzieli tak, jak to po-
trafi¹ najlepiej, w d³ugich lub krótkich zdaniach, na wde-
chu lub przydechu.

Bêdziemy chcieli dzieliæ siê nie tylko tym, co nasze,
swojskie, krakowskie, co jest w zasiêgu rêki, ale rów-
nie¿ i tym, co obce, interesuj¹ce, sk³aniaj¹ce do reflek-
sji czy choæby do uczenia siê jêzyków. Dlatego te¿
sporo na naszych ³amach bêdzie goœci zza granicy, któ-
rzy dziêki „Mrówkojadowi” bêd¹ mieli mo¿liwoœæ do-
tarcia do szerszego krêgu ludzi.

Liczymy, ¿e ta wspó³praca coœ zmieni, zbli¿y do siebie
tych, którzy potrzebuj¹ siê z innymi dzieliæ w³asnymi
pomys³ami. Z twórcami wszelkiej proweniencji (pisa-
rzami, plastykami, fotografami, grafikami, muzykami,
perfomerami, etc.) bêdziemy spotykaæ siê podczas
naszych podró¿y po Europie, jak równie¿ ich czêstych
odwiedzin w Krakowie. Przy stoliku, czy bêdzie to
w Warsie, Lokatorze czy innym miejscu,  bêdziemy
oddawaæ siê pomys³om, których wiêksza czêœæ, po
d³ugich nocnych dyskusjach, trafi z pewnoœci¹ do archi-
wów naszej wyobraŸni, reszta, miejmy nadziejê, do
druku.

„Mrówkojad” wydawany jest przez stowarzyszenie
„œwiat Przedstawiony”, dostêpny jest bezp³atnie
w wybranych placówkach kulturalnych na terenie Kra-
kowa i zaprzyjaŸnionych miejscach w Europie; rów-
nie¿ na: www.lokatorpointblue.com.pl/mrowkojad

redakcja

„Ameisenbär” – gedruckte Form. Du schneidest sanft
den Rand der Zeitschrift an und fängst langsam an,
darin zu lesen. In dieser und den nächsten Nummern
findest du Berichte darüber, was an einem der Krakau-
er Orte, der einigen schön längst gut bekannt ist und
von anderen erst entdeckt wird, losist.
Das ist ein Träger des Gedächtnisses, der Treffen, der
Worte, der Sachen, der Namen, der Gedanken, der
Projekte, der städtlichen Aktionen, der Workshops,
der Ausstellungen, der Ansagen. Uns interessiert nicht
nur das, was du hier lesen kannst, aber auch das, was
du hier erfährst oder wovon du dich überzeugen lässt,
indem du bei uns vorbeikommst, also in die Buchhan-
dlung und in den Lesesaal, ins Kino und in die Galerie,
in den Pub und ins Theater. Die Adresse: Krakau,
ul. Krakowska 27.
Du liest hier keine Gedichte, keine Rezensionen der
CDs und der Bücher, die du überall finden kannst. Wir
werden nur darüber schreiben, was wir mögen, was
uns ärgert, was uns Spaß macht, was wegen Mangel an
Meißel, Pinzel oder Tuba durch die Maschine der Zun-
ge durchgelassen wird. Wir möchten, dass uns die
Künstler erzählen, was ihnen unterwegs ist, und was
nicht, so gut, sie können, in kurzen oder in langen
Sätzen, beim Ein- oder Ausatmen.
Wir wollen nicht nur das mitteilen, was unser, einhe-
imisch und nah ist, aber auch das, was fremd und inte-
ressant ist, was zum Nachdenken und sogar auch zum
Fremdsprachen lernen bewegt. Aus dem Grund wer-
den bei uns ausländische Gäste eingeladen, die dank
„Mrówkojad” die Möglichkeit haben werden, an
größeren Menschenkreis zu gelangen.
Wir rechnen darauf, dass diese Zusammenarbeit im-
stande ist etwas zu ändern, dass sie die Leute, die es
brauchen den anderen seine Ideen mitzuteilen, zu-
sammenbringt. Mit Künstlern verschiedener Provenien-
zen (Schriftstellern, Malern, Kunstphotographen, Gra-
phikern, Musikern, Performancern, etc.) treffen wir
uns während unserer Europareisen und ihrer Busuche
in Krakau. Am Tisch, egal, ob im Speisewagen, in Lo-
kator oder an anderen Orten, werden wir uns Ideen
hingeben, von dennen  die meisten, nach langen nächtli-
chen Geschprächen sicherlich ins Archiv unseres
Gedächtnisses landen, der Rest aber, hoffen wir, zum
Druck.
„Mrówkojad“ wird von dem Verein „œwiat Przedsta-
wiony” herausgegeben, ist  kostenlos in ausgewählten
Krakauer Kulturzentren und an befreundeten Orten in
Europa zu bekommen. Ihr findet es auch auf: www.lo-
kator.pontblue.com.pl/mrowkojad

tłumaczenie Sylwia Polak

[ D] [ GB]
„Mrówkojad” (Anteater)  a printed medium. You deli-
cately cut the edge of the magazine and slowly begin to
read. This and future issues will tell you what is going
on in a place in Krakow, one well-known to some for
five years, still to be discovered by others.

The people associated with the Lokator have changed
their meeting point and decided to run a monthly, to
create a chronicle or a forerunner of their current inte-
rests, searches, travels, encounters. Mrówkojad is
a medium of memory, meetings, words, things, na-
mes, thoughts, projects, urban projects, workshops,
exhibitions, announcements. We are concerned not
only with what you might read here but also with what
you could discover while visiting the bookshop, re-
ading room, cinema, gallery, pub, theatre (soon) at ul.
Krakowska 27.

You will not find here what you can find everywhere
else, things like poems, reviews of books or films. We
aim to write mainly on what we like, what irritates or
entertains us, which due to the lack of a chisel, brush or
bugle must be passed through the machine that is lan-
guage. We would like certain artists to tell us, in long or
short sentences, inhaling or exhaling, about what they
see fit and otherwise.

We would like to share with you not only what is ours,
familiar, local, within arm's reach, but also what is alien,
interesting, thought-provoking or at least encourages
one to learn languages. For this reason, we will devote
much space to foreign guests, who will reach wider
audiences thanks to „Mrówkojad”.

We hope that this project may change something by
bringing together all those who feel the need to share
their ideas. We would like to meet artists of all origins
(writers, painters, photographers, graphic artists,
musicians, performers, etc.) during our many travels
around Europe as well as during their frequent visits to
Krakow. Sitting at tables „may it be in Wars, Lokator or
any other place” we will indulge in ideas which, for the
most part, will end up in the archives of our imagina-
tion, and the rest, we hope, in print.

„Mrówkojad” is published by the „Œwiat Przedstawio-
ny” association and is available for free in selected Kra-
kow cultural institutions, in a number of affiliated places
in Europe as well as via the Internet at www.lokator.po-
intblue.com.pl/mrowkojad

tłumaczenie Renata Senktas
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Jak dosz³o do objêcia przez pani¹ stanowiska dy-
rektora Domu Norymberskiego?
Wczeœniej pracowa³am w Instytucie Goethego w Kra-
kowie i zajmowa³am siê organizacj¹ kursów jêzyko-
wych. Poniewa¿ nie by³o to praca na pe³ny etat, dodat-
kowo wykonywa³am pracê, która zdecydowanie bar-
dziej mnie interesowa³a, czyli przygotowywaniem pro-
jektów kulturalnych, zarówno dla Instytutu Goethego,
jak i dla Domu Norymberskiego, który zaczyna³ w³a-
œnie wtedy swoj¹ dzia³alnoœæ.
Z czasem projektów i pracy by³o ju¿ tak du¿o, ¿e mu-
sia³am dokonaæ wyboru. Z pomoc¹ przyszed³ mi Urz¹d
d/s Stosunków Miêdzynarodowych, który zaakcepto-
wa³ moj¹ propozycjê zatrudnienia mnie na etacie
w Domu Norymberskim.

Jest Pani dyrektorem Domu Norymberskiego ju¿
siedem lat. W wiêkszoœci tego typu placówek
dyrektorzy urzêduj¹ tylko cztery lata. To przypa-
dek czy druga kadencja?
Taki czas urzêdowania dyrektorów w placówkach miê-
dzynarodowych wynika st¹d, ¿e stanowiska te zajmuj¹
zwykle oddelegowani na nie cudzoziemcy. W tym przy-
padku jest inaczej, poniewa¿ od samego pocz¹tku za-
k³adano, ¿e tu – podobnie w Domu Krakowskim
w Norymberdze – pracowaæ bêdzie osoba mieszka-
j¹ca na sta³ê w Krakowie. Domy przypominaj¹ raczej
miejskie ni¿ zagraniczne placówki kultury, a w tych nie
ma tak czêstej wymiany kadry kierowniczej. No i nie
bez znaczenia jest tak¿e fakt, ¿e zatrudnienie osoby
miejscowej jest kilkakrotnie tañsze ni¿ wys³anie kogoœ
do pracy za granicê.

Od jak dawna trwa wspó³praca pomiêdzy Kra-
kowem a Norymberg¹?
W czerwcu minê³o 10 lat od utworzenia w Krakowie
Domu Norymberskiego, a w Norymberdze Domu
Krakowskiego. Powstanie tych instytucji by³o kontynu-
acj¹ i rozszerzeniem trwaj¹cej od 1979 roku wspó³-
pracy, kiedy to podpisana zosta³a umowa partnerska
pomiêdzy obydwoma miastami. Partnerstwo Krako-
wa i Norymbergi nale¿y do najstarszych i do najbar-
dziej o¿ywionych, tak¿e dziêki utworzeniu w/w Do-
mów, które sta³y siê nie tylko wizytówk¹ miast, ale te¿
prê¿nie dzia³aj¹cymi placówkami kulturalnymi. W ofer-
cie obu instytucji jest nie tylko prezentacja miast part-

nerskich w Krakowie i Norymberdze, ale tak¿e przy-
bli¿enie ich mieszkañcom polskiej i niemieckiej kultury.

Czym ró¿ni siê ta wspó³praca od, na przyk³ad,
dzia³aj¹cego w Krakowie Instytutu Goethego lub
Instytutu Francuskiego?
Instytut Francuski, W³oski Instytut Kultury czy Instytut
Goethego oraz wszystkie inne instytucje tego typu zaj-
muj¹ siê prezentacj¹ kultury swojego kraju i nauk¹ jêzy-
ka. Nasza dzia³alnoœæ skupia siê tylko na organizowa-
niu imprez kulturalnych. Niektórym wiêkszym projek-
tom towarzysz¹ warsztaty, wyk³ady czy dyskusje, ale te
skierowane s¹ do osób szczególnie zainteresowanych
dan¹ dziedzin¹ kultury albo danym tematem. Dom No-
rymberski stara siê przede wszystkim prezentowaæ w
Krakowie kulturê i artystów wywodz¹cych siê z No-
rymbergi, ale organizujemy te¿, podobnie jak Instytut
Goethego, imprezy zwi¹zane z kultur¹ niemieck¹ albo
pokazuj¹ce zwi¹zki kulturalne pomiêdzy Niemcami i
Polsk¹. Dom Norymberski, szczególnie przy realizacji
du¿ych projektów, chêtnie wspó³pracuje z innymi za-
granicznymi instytucjami kulturalnymi, jak choæby z
wspomnianym ju¿ Instytutem Goethego, ze Szwaj-
carsk¹ Fundacj¹ Kulturaln¹ Pro Helvetia czy Austriac-
kim Forum Kultury.

Kto decyduje o tym, co dzieje siê w Domu No-
rymberskim?
Jestem w bardzo komfortowej sytuacji, bo wiêkszoœæ
projektów to moje pomys³y. Na program ma równie¿
wp³yw instytucja, której Dom Norymberski podlega,
czyli Wydzia³ d/s Stosunków Miêdzynarodowych Urzê-
du Miasta Norymbergi, ale wspó³praca z Miastem
Norymberga uk³ada siê wspaniale i jest ona dla mnie
prawdziw¹ przyjemnoœci¹. Jestem te¿ otwarta na
wszystkie ciekawe projekty, które zwi¹zane s¹ z No-
rymberg¹ lub kultur¹ niemieck¹.

Jakie czynniki maj¹ wp³yw na program tej instytucji?
Przede wszystkim czynniki ekonomiczne. Niestety, nie
wszystkie pomys³y uda³o nam siê zrealizowaæ, ponie-
wa¿, nie mog³am zdobyæ na nie odpowiednich œrod-
ków finansowych. Nie jestem te¿ w stanie zorganizo-
waæ naprawdê wielkich przedsiêwziêæ kulturalnych, tak-
¿e z tego powodu, ¿e jestem jedynym pracownikiem
tej instytucji i muszê liczyæ siê z moimi mo¿liwoœciami.

Jakie imprezy kulturalne mo¿na zaliczyæ do naj-
wa¿niejszych w ci¹gu minionych dziesiêciu lat?
Na pewno te, które odbywaj¹ siê cyklicznie i które
wpisa³y siê do kalendarza kulturalnego Krakowa, czyli
Tydzieñ Filmu Niemieckiego, który jest kontynuacj¹
zapocz¹tkowanego przed 9 laty Tygodnia Filmu Ba-
warskiego. Co roku pokazujemy krakowskim kinoma-
nom najnowsze filmy wyprodukowane za zachodni¹
granic¹. Co roku przyje¿d¿aj¹ te¿ do nas ich twórcy:
re¿yserzy, aktorzy czy producenci. Kolejn¹ imprez¹,
któr¹ organizujemy od kilku lat, jest projekt poœwiêco-
ny literaturze niemieckojêzycznej: SZUM – Spotkania
z jêzykiem i kultur¹. Zapraszamy rokrocznie do Krako-
wa poetów lub pisarzy, staraj¹c siê przybli¿yæ najcie-
kawszych autorów danego literackiego gatunku,
zaprezentowaæ tematy czy pr¹dy literackie, które mo-
g³yby zainteresowaæ polskiego czytelnika.
Wa¿nym wydarzeniem by³ na pewno projekt poœwiê-
cony literackiemu kabaretowi niemieckojêzycznemu,
sk³adaj¹cy siê z wystawy w Muzeum Historycznym
Miasta Krakowa i spektaklu teatralnego „Opowieœci Je-
denastu Katów” gdzie m.in. Janusz Radek œpiewa³ pio-
senkê „Ja jestem wamp”, która potem zwyciê¿y³a na
Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wroc³awiu.
Bardzo cenna jest dla nas wspó³praca z polskimi insty-
tucjami kulturalnymi, dziêki którym uda³o nam siê zre-
alizowaæ wiele ciekawych wystaw, czy pokazaæ kilka
goœcinnych spektakli teatralnych, a tak¿e trwaj¹ca od
kilku lat wspó³praca z wydawnictwem Czarne, które
umo¿liwi³o zaproszenie do Krakowa wiêkszoœci nie-
mieckich autorów ksi¹¿ek, które siê tam ukaza³y.

W Domu Norymberskim od wrzeœnia znajduje
siê Lokator, ze sta¿em co prawda, o po³owê krót-
szym, bo piêcioletnim, ale nie mniej obfituj¹cym
w ciekawe wydarzenia kulturalne. Jak od wrze-
œnia bêdzie wygl¹da³a wspó³praca tych dwóch
instytucji?
Robert Ostaszewski, znany krytyk literacki i bywalec
Lokatora, powiedzia³ mi, ze wró¿y temu ma³¿eñstwu
dobrze. Nie ukrywam, ¿e wi¹¿ê z przeprowadzk¹ Lo-
katora do Domu Norymberskiego wielkie nadzieje.
Chcia³abym, aby odbywa³y siê tu organizowane przez
nas imprezy, jako ¿e do tej pory nie by³o takiej mo¿li-
woœci, aby goœci³y one pod naszym dachem. Wiele
z nich jak choæby wieczory literackie czy wystawy od-
powiada profilowi dotychczasowej dzia³alnoœci Loka-
tora i mam nadziejê, ¿e bêd¹ interesuj¹ce dla jego by-
walców. Chcia³abym bardzo, aby po przebudowie
i zmianie funkcji niektórych pomieszczeñ, rozszerzyæ tê
dzia³alnoœæ o projekty teatralne, filmowe i muzyczne.

Jakie wydarzenia Dom Norymberski przygoto-
wuje na najbli¿szy sezon 2006/2007?
Rozpoczniemy pod koniec wrzeœnia obchodami jubi-
leuszu 10-lecia Domu Norymberskiego. Bêdzie to
zarazem nasza pierwsza wspólna impreza z Lokato-
rem w nowym miejscu. Z tej okazji zaprosiliœmy do
Krakowa m³odych artystów z partnerskiego miasta,
którzy, maj¹c do dyspozycji pomieszczenia by³ej re-
stauracji, zrealizuj¹ tu zwi¹zane z tym konkretnym miej-
scem prace. Na prze³omie paŸdziernika i listopada za-
praszam na kolejny, czwarty ju¿, Tydzieñ Filmu Nie-
mieckiego. Na pocz¹tku grudnia odbêdzie siê premie-
ra sztuki „Let it be” norymberskiego autora Fitzgeralda
Kusza, któr¹ przygotuje Bart³omiej Piotrowski. Rów-
nie¿ w grudniu przyjedzie na promocjê swojej najnow-
szej ksi¹¿ki pochodz¹ca z Wêgier, m³oda niemiecka
pisarka Zsuzsa Bank.

* Renata Kopyto – od 1999 roku dyrektorka
Domu Norymberskiego w Krakowie, animator-
ka imprez kulturalnych w Krakowie, m.in. „Szum”,
„Tydzieñ Kina Niemieckiego”.

Rozmowę z Renatą Kopyto,
dyrektorką Domu Norymberskiego w Krakowie przeprowadził Stanisław Kot

Wielkie nadzieje
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Rozmowa z Pirko Julią Schröder
Trompe-l`oeil
rozmawia Piotr Kaliński, tłumaczenie Sylwia Polak

Mieszkañcy Krakowa mieli mo¿li-
woœæ spotkaæ Ciê na ulicach tego
miasta w zesz³ym roku, gdy przeby-
wa³aœ tu na stypendium miast part-
nerskich Kraków – Norymberga.
Spêdzi³aœ wtedy w Krakowie  3 mie-
si¹ce. Co Ciê w tym mieœcie zainte-
resowa³o?
Kraków zainteresowa³ mnie g³ównie
z tego wzglêdu, ¿e by³ mi zupe³nie nie-
znany. Nigdy wczeœniej nie by³am
w Polsce, a to, co nieznane, poci¹ga
mnie najbardziej.

Czym zajmowa³aœ siê podczas sty-
pendium? Czy mog³abyœ opowie-
dzieæ o projekcie Sightseeing?
Gdy by³am w Krakowie, okaza³o siê, ¿e
„normalny” projekt fotograficzny nie jest
dla mnie. By³abym tylko kolejn¹ osob¹,
która próbuje pokazaæ miasto (którego
do tego dobrze nie zna) z „w³asnej” per-
spektywy. Coœ takiego mo¿na obejrzeæ
w przewodnikach lub albumach. Jest
du¿o ³adnych zdjêæ.
Bardziej interesowa³o mnie, by z tego
stypendium powsta³ prawdziwy projekt
o wymianie miêdzy dwoma miastami.
I tak kaza³am sobie pokazaæ miasto od
wyj¹tkowej strony – mianowicie ulubione
miejsca ludzi, których tu spotka³am. To
spojrzenie, wzglêdnie te spojrzenia, ze-
bra³am. To samo zrobi³am w Norym-
berdze, zaraz po moim powrocie.
To niesamowite, gdy osoba (w moim
przypadku by³o ich w Krakowie 35)
pokazuje swoje szczególne miejsce
w mieœcie, a do tego opowiada jeszcze
historiê. Oznacza to, ¿e w Krakowie
by³am g³ównie w ulubionych miejscach.
W tych miejscach krêci³am filmy. To
wydaje siê byæ dla mnie najlepszym spo-
sobem na uchwycenie miejsca. Gdy

ogl¹da siê jeden z filmów i porównuje
siê go z innymi, mo¿na zaobserwowaæ
czy, co i ile siê w tym miejscu wydarzy-
³o.  Z tej chêci porównania filmowa-
nych miejsc powsta³ pomys³ wystawy.
By móc jednoczeœnie obserwowaæ wie-
le miejsc, trzeba patrzeæ jednoczeœnie
na mo¿liwie wiele monitorów. A dla
orientacji, by móc te miejsca usytuowaæ
i jednoczeœnie wiêcej siê o nich dowie-
dzieæ, powsta³a  dwujêzyczna (polsko -
niemiecka) ksi¹¿eczka „sightseeing”
z polsk¹ stron¹ z ulubionymi miejscami
w Krakowie dla mieszkañców Norymbergii
i stron¹ niemieck¹ z miejscami w Norym-
berdze dla mieszkañców Krakowa.
Projekt nosi nazwê „sightseeing”, gdy¿
chodzi w nim o rzeczy szczególne, war-
te obejrzenia. Nie o te, które mo¿na
znaleŸæ w ka¿dym przewodniku, lecz
o indywidualnie wybrane miejsca, które
skrywaj¹ w sobie osobisty sposób per-
cepcji, a czêsto równie¿ i historie.
A przeniesienie tego do innego miasta
³¹czy siê z pokazaniem skrawka indywi-
dualnej codziennoœci, czegoœ, czego
podczas oficjalnej wymiany jest zbyt
ma³o. Jednoczeœnie projekt ten mo¿e
staæ siê pocz¹tkiem dyskusji o ¿yciu
w mieœcie. Jak ¿yjemy?  Jakich miejsc po-
trzebuje cz³owiek i jak chce z nich korzy-
staæ? Co czyni miasto z cz³owieka? Co
czyni cz³owiek z miasta? Czy miasto jest
plecionk¹ z doœwiadczeñ i osobistych prze-
¿yæ? Przyjazn¹ czy wrog¹ cz³owiekowi? Czy
cz³owiek zdobywa sobie po prostu kawa-
³ek miasta, jakiego potrzebuje?

Wiêkszoœæ Twoich projektów jakie
znam, realizowa³aœ w przestrzeni
miejskiej. Czêsto te¿ wykorzystujesz
do swoich instalacji fragmenty œcian,
okna lub znaki. Wygl¹da na to, ¿e

miasto ma du¿y wp³yw na to co ro-
bisz?
Z jednej strony miasto ma du¿y wp³yw
na to co robiê, gdy¿ jest moim codzien-
nym otoczeniem. Lecz z drugiej strony
struktury i formy, jakie mnie interesuj¹
nie ograniczaj¹ siê do miast. Mo¿na je
odnaleŸæ wszêdzie tam, gdzie cz³owiek
pozostawi³ po sobie œlady cywilizacji.
Prawdopodobnie interesujê siê bardziej
œladami ludzi i tym, co opowiadaj¹.

Na co dzieñ mieszkasz w Norym-
berdze, w centrum miasta. Czy jest
to dla Ciebie naturalne œrodowisko
pracy i ¿ycia, czy mo¿e ci¹gnie Ciê
w wolnych chwilach na prowincjê?
Chêtnie mieszkam w mieœcie, a do tego
w centrum miasta. Up³ynê³o ju¿ 10 lat
odk¹d tam mieszkam i nadal czuje siê
dobrze. Z jednej strony dlatego, ¿e chêt-
nie chodzê pieszo lub je¿d¿ê na rowe-
rze, dziêki czemu szybko docieram tam,
gdzie chcê. Z drugiej strony biegam po
mieœcie, obserwujê je, ogl¹dam ró¿ne
charakterystyczne pomieszczenia. Czy-
tam równie¿ œlady pozostawione w mie-
œcie przez czas, a które rozpoznaæ mo¿na
po stylach budowy lub po zagospoda-
rowaniu powierzchni.
Chêtnie je¿d¿ê na wieœ, ale to jest za-
wsze jak wakacje. Moje ¿ycie up³ywa
w mieœcie i uwa¿am, ¿e tak jest dobrze.

Studiowa³aœ Malarstwo na Akademii
Sztuk Piêknych w Norymberdze
i Sztukê Mediów w Wy¿szej Szkole
Projektowanie w Karlsruhe. Jak
wspominasz okres studiów i jaki mia³
on wp³yw na to co robisz obecnie?
Moje studia maj¹ wp³yw na moj¹ obecn¹
pracê tak dalece, jak moje prace logicz-
nie (dla mnie) wynikaj¹ jedna z drugiej.

Pocz¹tki tkwi¹ w malarstwie i rysunku,
w czarno - bia³ej fotografii i zami³owaniu
do martwej natury i sytuacji przestrzen-
nych. £¹czenie fotografi z pomieszcze-
niem, w którym s¹ przedstawiane i po-
zwolenie im na nie wp³ywaæ, rozpoczê-
³o siê dla mnie ju¿ w czasie studiów.

Co zawa¿y³o na tym, ¿e wybra³aœ
sztukê nowych mediów?
To nie ja zdecydowa³am siê na sztukê
nowych mediów, to moje prace rozwi-
nê³y siê w tym kierunku. ( Poza tym nie
wlicza³abym fotografii do nowych me-
diów, b¹dŸ co b¹dŸ w tym roku koñczy
najprawdopodobniej 167 lat).
To, jakim medium siê pos³ugujê, znaj-
duje swoje uzasadnienie ka¿dorazowo
w pracy. Jestem bardzo surowa, jeœli
chodzi o wybór mediów.  Wybór uza-
sadnia treœæ pracy.
W projekcie „sightseeing” u¿y³am kame-
ry, gdy¿ chcia³am uchwyciæ ruch, by móc
ostatecznie te miejsca porównaæ. Za-
wsze ten sam czas (10 minut), zawsze
ta sama pozycja kamery (z jednym wy-
j¹tkiem), z której nagrywane jest wyda-
rzenie. I tak powsta³y filmy, które dzia-
³aj¹ jak pos¹gi lub fotografie, gdy¿ w cza-
sie, w którym nagrywa³am, nic lub pra-
wie nic siê nie porusza³o. W innych na-
tomiast jest ci¹g³e przychodzenie i od-
chodzenie.  Ksi¹¿ka, która do tego po-
wsta³a nale¿y te¿ do projektu. Ksi¹¿ki s¹
równie¿ „starym” medium.   W tych tak
zwanych „ technicznych procesach re-
produkcyjnych” rzeczywistoœci – jak  fo-
tografia, film wideo, ale równie¿ nagra-
nia audio – poci¹ga mnie pytanie: „jak”.
Jak odzwierciedlona jest dana rzecz? Ja-
kie s¹ w³aœciwoœci procesu techniczne-
go? Jak odebrane to zostanie przez cz³o-
wieka? Ile mo¿na pomin¹æ? Co siê sta-

„Trompe -l`oeil”  (z³udzenie optyczne) zaciera ró¿-
nicê pomiêdzy z³udzeniem i rzeczywistoœci¹. To, co
fa³szywe, wydaje siê prawdziwsze od natury. Po-
wstaje iluzja, która poprzez z³udzenie staje siê
prawd¹ iluzji; taki obraz, który istotê obrazu stawia
w³aœciwie pod znakiem zapytania. Historiê Trompe
-l`oeil cechuje to, ¿e zarówno jako metoda, jak
i jako dziedzina, postrzegana jest z jednej strony jako
coœ bardzo prostego i bez szczególnego znaczenia,
z drugiej jednak odzwierciedla nies³ychan¹ perfek-
cjê oraz prowokuje.

* Pirko Julia Schröder
urodziła się w 1970 roku w Fürstenfeldbruck w Niemczech.
Studiowała malarstwo na Akademii  Sztuk Pięknych
w Norymberdze i sztukę mediów w Wyższej Szkole
Projektowania w Karlsruhe. Od 1998 roku mieszka
i tworzy w Norymberdze. Brała udział  w wielu wystawach
i projektach zarówno w Niemczech, jak i poza ich
granicami. Jej prace to przede wszystkim fotografie
i instalacje wideo. Jest członkiem-założycielem grupy
artystycznej „Querfeld”, która od 1999 roku organizuje
interdyscyplinarne wystawy i performance. W 2004 roku
przebywała w Krakowie na stypendium w programie
wymiany artystycznej pomiędzy Krakowem i Norymbergą,
w ramach którego powstał projekt wideo Sightseeing.
Kraków/Norymberga – Nürnberg/Krakau. Wystawiała swe
prace w Niemczech, Polsce, Anglii.
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06 Na zdjęciu: Pirko ze swoją córką Luzie .
Kraków, Lokator 2006
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nie jeœli kopia uznana zostanie za orygi-
na³, a orygina³ nie zostanie jako taki roz-
poznany?
Innym interesuj¹cym pytaniem jest dla
mnie, kiedy œlady, odg³osy lub ruchome
obrazy (nagrania filmowe) zaczn¹ opo-
wiadaæ historie. Fikcja i rzeczywistoœæ
graj¹ tutaj zawsze du¿¹ rolê.

Jaki jest Twój kontakt ze œrodowi-
skiem artystycznym Norymbergii
i czy wykonujecie jakieœ projekty
wspólnie, w grupie ludzi?
W 1999 za³o¿y³am z kilkoma innymi
artystami – jest wœród nich równie¿
Thomas May – grupê Querfeld. Od
tamtego czasu mia³y miejsce – a¿ do
projektu Querfeld 7– w niezale¿nej ko-
lejnoœci ró¿ne projekty.
W projektach Querfeld chodzi zawsze
o po³¹czenie ró¿nych artystycznych form
wyrazu. I tak charakter imprez le¿y miê-
dzy  przedstawieniem a wystaw¹. Stali
cz³onkowie Querfeld reprezentuj¹ ró¿-
ne dziedziny, np.: choreografie, oœwie-
tlenie,  muzykê, rzeŸbiarstwo, fotogra-
fiê, malarstwo, taniec, teatr, film. Nie
wszyscy uczestnicz¹ w ka¿dym projek-
cie. Najczêœciej zapraszamy artystów
z zewn¹trz, w zale¿noœci od tego, jaki

temat zosta³ wybrany.
Ka¿dy projekt Querfeld jest now¹ kom-
binacj¹ ró¿nych dziedzin i najczêœciej ma
miejsce w œrodowisku teatralnym. Wa¿-
nye jest fakt, ¿e ogl¹daj¹cy mog¹ w nim
aktywnie uczestniczyæ. Prócz roli ogl¹-
daj¹cego, czêœci¹ konceptu jest równie¿
potraktowanie pomieszczenia. Querfeld
próbuje nawi¹zaæ bezpoœredni kontakt
z przestrzeni¹ i wykorzystaæ j¹.
Przyk³adowo w projekcie Querfeld 5
zaproszeni zostaliœmy przez du¿¹ firmê
w Monachium, by dla pracowników
i publicznoœci zaaran¿owaæ w pomiesz-
czeniach firmy przedstawienie. W ten
sposób powsta³o dzie³o, które  treœci¹
i form¹ odwo³uje siê zarówno do kon-
kretnych pomieszczeñ, jak i do œwiata
pracy biurowej, czêœciowo w bezpo-
œredniej wspó³pracy z pracownikami fir-
my.  Stworzy³am do tego ankietê, na
któr¹ nanios³am odpowiedzi pracowni-
ków.  Powsta³ z tego dŸwiêkowy kola¿,
który mo¿na by³o us³yszeæ wieczorem
w ró¿nych miejscach. Pytania dotyczy³y
wyobra¿eñ na temat szczêœcia lub uda-
nego ¿ycia zawodowego, co siê robi,
czego chcia³oby siê unikn¹æ. Instalacja
dŸwiêkowa nie by³a natarczywie g³oœno,
raczej na granicy s³yszalnoœci, tak, ¿e mia-

³o siê wra¿enie pods³uchiwania strzêp-
ków myœli innych ludzi na tematy, na któ-
re nie rozmawia siê chêtnie.
Bardzo wa¿na jest dla mnie, wspólnie
z innymi ludŸmi  konfrontacja ze sztuk¹.
Zawsze dochodzi do wymiany, która
motywuje i uskrzydla dan¹ prace. Najle-
piej jest oczywiœci wtedy, gdy przy okre-
œlonych projektach mo¿na wspó³praco-
waæ wspólnie, a to okazuje siê na tyle
produktywne, ze wspólnie mo¿na wkro-
czyæ na nowe drogi, które dla jednej
osoby by³yby niedostêpne – obojêtnie
czy jest to techniczna czy estetyczna wy-
miana. Spacer w myœlach innych ludzi
mo¿liwy jest na wiele sposobów. To
rzecz, która mnie poci¹ga.
Obecnie pracujemy wspólnie jako ze-
spó³ warsztatowy nad  wystaw¹, która
odbêdzie siê jesieni¹ w starym kasynie.
W projekcie tym chodzi o to, by przed-
stawiæ przestrzeñ, a mo¿e równie¿ i hi-
storiê budynku.

Co bêdzie mo¿na zobaczyæ przez
twoje Okna w Domu Norymber-
skim?
To zale¿y od tego, co jest w œrodku. Albo
mo¿e równoleg³y œwiat? Mo¿e nic siê
nie zobaczy? A mo¿e samego siebie?

Mo¿e trzeba samemu sobie wymyœliæ?

Co widzisz, gdy wygl¹dasz na co
dzieñ przez okno?
Siedzê teraz przy biurku i widzê nogi prze-
chodniów. Niektórzy id¹ z psami, wiêk-
szoœæ ma ze sob¹ parasole. Wygl¹da,
jakby mia³o siê za chwilê rozpadaæ.
Ale ogólniej, abstrahuj¹c od tego, uwa-
¿am ramê okna za wspania³a ramê dla
obrazu lub historii, która mo¿e siê
w niej odegraæ. Najlepsze s¹ oczywiœcie
wczeœniej wyszukane sytuacje, które s¹
interesuj¹ce na wielu p³aszczyznach lub
których nie mo¿na na pierwszy rzut oka
rozszyfrowaæ.  Jednoczeœnie, spojrze-
nie w lub z okna na przestrzeñ , nie wa¿-
ne czy wewn¹trz, czy zewn¹trz mo¿e
okazaæ siê scen¹. To, co siê widzi to
tylko kulisy z rekwizytami, by wesprzeæ
treœæ historii, której siê nie zna. Osoby,
które siê pojawiaj¹ staj¹ siê aktorami. Na
moich oczach powstaje  widowisko te-
atralne. Moje skrzynki œwietlne, obiekty
fotograficzne, filmy wideo, jak wycinki
z rzeczywistoœci, odizolowane od resz-
ty i przeniesione do innego otoczenia,
ale zawsze do rzeczywistoœci, s¹ po to,
by przed oczami i w myœlach rozwin¹æ
siê w coœ szczególnego.

Einwohner der Stadt Krakau hatten
die Möglichkeit im letzten Jahr Dich
hier zu treffen. Du bist als Stipendia-
tin der Partnerstädte Krakau-
Nürnberg zu uns gekommen und 3
Monate geblieben. Was hat Dich in
Krakau interessiert? Was hast Du
währen des Stipendiums gemacht?
Könntest Du über Dein Projekt Si-
ghtseeing erzählen?
Was hat mich in Krakau interessiert?
Mich hat Krakau in erster Linie deshalb
interessiert, weil es mir völlig unbekannt
war. Ich war vorher noch nie in Polen
und Unbekanntes reizt mich.
Was habe ich während des Stipendiums
gemacht? Könnte ich über mein Projekt
Sightseeing erzählen?
Als ich in Krakau war, habe ich bald ge-
merkt, dass ein „normales“ Fotoprojekt
sich für mich nicht anbietet. Ich wäre
dann nur eine weitere Person gewesen,
die versucht, eine Stadt (die sie noch
nicht einmal besonders gut kennt), aus
„ihrer“ Sicht zu zeigen. Das findet man
in Reiseführern oder Bildbänden.
Schöne Fotos gibt es schon viele.
Mich hat vielmehr der Gedanke gereizt,
aus diesem Austauschstipendium ein
richtiges Austauschprojekt zwischen den
beiden Städten zu initiieren. Und so habe
ich mir die Stadt von einer besonderen
Seite zeigen lassen – nämlich die Lie-
blingsorte der Menschen, die ich hier
getroffen habe. Diese Sicht bzw. diese
Sichten habe ich gesammelt. Das gle-
iche habe ich in Nürnberg getan, als ich
zurück kam.
Es ist ein außergewöhnlicher Luxus,
wenn einem nicht nur eine Person (bei
mir waren es dann am Ende 35 Perso-
nen in Krakau) ihren besonderen Ort in
der Stadt zeigt und auch noch die Ge-
schichte dazu erzählt. Das heißt: ich war
in meiner Zeit in Krakau hauptsächlich
an Lieblingsorten.

An diesen Lieblingsorten habe ich Vide-
oaufnahmen gemacht. Das erschien mir
als bestes Mittel einen Ort einzufangen.
Denn man kann, wenn man sich einen
Film ansieht und ihn mit den anderen
Filmen vergleicht, gut beobachten, ob,
was und wieviel dort passiert. Aus dem
Wunsch die Orte/Filme miteinander zu
vergleichen, entstand auch die Idee des
Ausstellungsaufbaus. Man soll möglichst
viele Monitore gleichzeitig im Blick ha-
ben, um an viele Orte gleichzeitig blic-
ken zu können.
Und zur Orientierung, damit man die
Orte auf den Monitoren auch zuordnen
kann und gleichzeitig mehr über sie erfährt,
entstand das Büchlein „sightseeing“, zwe-
isprachig (polnisch/deutsch) mit einer
polnischen Seite mit Lieblingsorten aus
Krakau für die Nürnberger und einer deut-
schen Seite mit Nürnberger Orten für
die Leute aus Krakau.
Das Projekt heißt „sightseeing“, weil es
um besondere Sehenswürdigkeiten geht.
Nicht die, die man in jedem Reiseführer
findet, sondern um individuell ausgewählte
Orte, die eine persönliche Sichtweise und
meistens auch Geschichte bergen. Und
diese in die jeweils andere Stadt zu trans-
portieren, hat viel damit zu tun, ein
Stückchen individuellen Alltag zu zeigen.
Etwas, das vielleicht etwas zu kurz bei
einem offiziellen Austausch kommt.
Gleichzeitig kann man mit diesem Pro-
jekt auch in den Diskurs über das Leben
in der Stadt einsteigen. Wie leben wir?
Welche Orte braucht der Mensch? Und
wie will er sie nutzen? Was macht die
Stadt mit dem Menschen? Was macht
der Mensch mit der Stadt? Ist die Stadt
vielleicht ein Geflecht aus Erfahrungen und
persönlichen Erlebnissen? Menschen-
feindlich oder menschenfreundlich? Oder
erobert der Mensch sich einfach sein
Stückchen Stadtraum, das er braucht?

Mehrheiten Deiner Projekte wurden
in dem öffentlichen Raum realisiert.
Oft  werden für Installationen Wand-
fragmente, Fenster oder Zeichen
verwendet. Es sieht so aus, dass die
Stadt einen großen Einfluss hat, auf
Deine Arbeiten.
Teilweise hat die Stadt einen großen Ein-
fluss auf meine Arbeiten, weil sie meine
tägliche Umgebung ist. Aber andererse-
its sind die Strukturen und Formen, die
mich interessieren nicht auf die (Groß-)
Stadt beschränkt. Man findet sie überall,
wo Menschen ihre zivilisatorischen Spu-
ren hinterlassen haben. Wahrscheinlich
interessiere ich mich eher für menschli-
che Spuren und was sie erzählen.

Du wohnst in Nürnberg, im Stadt-
zentrum. Ist es Deine natürliche
Umgebung oder magst Du in Deiner
Freizeit in die Provinz zu gehen?
Ich lebe gern in der Stadt und zwar mit-
ten in der Stadt. Inzwischen sind es über
zehn Jahre, die ich hier in meinem Vier-
tel wohne und ich fühle mich immer
noch wohl. Das liegt zum einen daran,
dass ich gerne zu Fuß oder mit dem
Fahrrad unterwegs bin, und so kann ich
alles schnell erreichen, zum anderen bin
ich eine Stadtläuferin und auch wahr-
scheinlich „Stadt-Guckerin“. Ich bewege
mich gerne durch die Stadt und nehme
verschieden geprägte Räume wahr. Auch
lese ich gern in den Spuren, die die ver-
schiedenen Zeiten in der Stadt zurückge-
lassen haben – ob es verschiedene Bau-
stilen oder in der Nutzung von Flächen
zu erkennen ist.
Gern fahre ich auch auf’s Land. Aber
das ist immer wie Ferien. Mein Alltag ist
in der Stadt und das finde ich gut so.

Was könnte man durch Fenstern im
Klub Lokator sehen?
Das kommt darauf an, was innen ist.
Oder vielleicht in eine Parallelwelt? Viel-
leicht sieht man auch gar nichts oder sich
selbst? Vielleicht muss man es selbst
ausdenken?

Was siehst Du aus Deinem Fenster?
Oder vielleicht magst Du lieber hi-
neinblicken?
Momentan sitze ich an einem Schreib-
tisch und kann auf die Beine von Passan-
ten gucken. Manche haben ihre Hunde
dabei, die meisten Regenschirme. Irgen-
dwie sieht es so aus, als würde es gleich
regnen.
Aber allgemeiner – abgesehen davon –
finde ich, dass ein Fensterrahmen im-
mer einen hervorragenden Rahmen für
ein Bild oder für eine Geschichte, die
sich innerhalb des Bilderrahmens abspie-
len kann. Am besten sind natürlich vor-
gefundene Situationen, die gleich auf
mehreren Ebenen interessant werden
können oder die sich nicht auf den er-
sten Blick erschliessen.
Gleichzeitig kann so ein Blick in ein oder
aus einem Fenster den Raum dahinter
– sei es draußen oder drinnen – als
Bühne erscheinen lassen. Was man sieht
ist dann nur Kulisse mit Requisiten, da,
um die Handlung einer Geschichte, die
man nicht kennt, zu unterstützen. Die
Personen, die erscheinen, werden zu
Darstellern. Vor den Augen entwickelt
sich ein Schauspiel.
So sind meine Leuchtkästen, Foto-Ob-
jekte oder auch Video-Filme wie Aus-
schnitte aus der Wirklichkeit,  isoliert vom
Rest und in eine andere Umgebung ver-
setzt, aber immer vorgefundene Realität,
dazu da, sich vor den Augen und in Ge-
danken zu etwas Besonderem zu en-
twickeln.
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i Techniki Japoñskiej Manggha w Krakowie.
Jak widzisz, najprostsza odpowiedz na twoje
pytanie brzmia³aby: Projekt roœnie!!!

Jakie, inne projekty, poza „ŸdŸb³em tra-
wy” które zrealizowa³eœ w ostanim
czasie i gdzie mo¿na by³o je zobaczyæ?
Na przyk³ad w  tak zwanym „Maygrünes
Lexikon”, który mo¿na by³o obejrzeæ
w twoim barze. Tam udokumentowa-
nych jest wiele z moich prac. W Lever-
kusen jest wystawione jedno ŸdŸb³o
z mojej  kolekcji: „nr. 1689 Idris Y. Mon-
tagearbeiter”, któr¹ skopiowa³em
w ogromnym powiêkszeniu, ma wyso-
koœæ 5,30 m. W tym czasie, w mieœcie
Cheb w Czechach w miejskiej fosie p³y-
wa jedna z moich instalacji a w Muzeum
Germañskim w Norymberdze mo¿na
ogl¹daæ czêœæ  mojego projektu „ŸdŸb³o
trawy” na wystawie pod tytu³em „Was
ist Deutsch?” (Co jest niemieckie). Poza
tym teraz w³aœnie tworzy siê moja stro-
na internetowa www.GrashalmInsti-
tut.de, gdzie bêdzie pe³na dokumenta-
cja moich prac.

Jedn¹ z twoich instalacji mia³em oka-
zje ogl¹daæ w restauracji w Norym-
berdze. Przestrzeñ toalet wype³niona
szablonem z motywem czerwonej
ró¿y. Jaka jest geneza tego projektu?
Instalacja „Rote rose” (czerwona ró¿a),
która teraz wisi nad nowym barem, zo-
sta³a zrealizowana po raz pierwszy
w ma³ym mieœcie Weiden w Niem-
czech. To by³a odpowiedŸ na halê wy-
stawiennicz¹, miejsce gdzie mia³em wy-
stawiaæ wraz z grup¹ innych artystów.
Szukaj¹c alternatywy, uda³em siê do mia-
sta i znalaz³em w podziemnej toalecie
publicznej pomieszczenie wykonane ca³-
kowicie z betonu. To pomieszczenie nie
mia³o ¿adnej funkcji, by³o jedynie przej-
œciem z damskiej toalety do mêskiej. Za-
pach moczu wymusza³ szybkie przejœcie.
Dla mnie by³o to optymalne pomiesz-
czenie na tak zwana klatkê z ró¿y, w któ-

rej cz³owiek czuje siê rozdarty pomiê-
dzy piêknem i chêci¹ ucieczki. Pomalo-
wa³em ca³e to pomieszczenie w wysty-
lizowane, regularnie umieszczone for-
my czerwonych ró¿. Szablon pokrywa³
tak¿e sufit, pod³ogê i drzwi, tak, w mo-
mencie, kiedy siê wchodzi³o do tego
korytarza, by³o siê ca³kowicie otoczo-
nym ró¿ami.
Czerwona farba powodowa³a dodatko-
wo wra¿enie, jakby p³atki kwiatków uno-
si³y siê albo p³ywa³y na œcianie. To by³
mój wk³ad w wystawê przeniesiony do
tej publicznej toalety, gdzie mo¿na by³o
j¹ przez pó³ roku ogl¹daæ. Pierwotna in-
stalacja zosta³a po wystawie zdemonto-
wana, natomiast teraz mo¿na j¹ ogl¹daæ
w toaletach w barze „Blauer Adler”
w Norymberdze na dworcu g³ównym.
Pomieszczenie, które specjalnie pod tê
instalacjê zosta³o urz¹dzone, dziêki lu-
strom jest nie tylko ubikacj¹, ale te¿ baj-
kowym zamkiem.

Sk¹d wziê³o siê u ciebie to zaintere-
sowanie przyrod¹ i czy s¹ to prze-
s³anki ekologiczne, czy mo¿e bar-
dziej interesuje ciê symbolika roœlin?
Z ekologicznych powodów je¿d¿ê na
rowerze, moje prace w ¿adnym wypad-
ku nie wzywaj¹ do ochrony œrodowiska
naturalnego czy tym podobnych rzeczy.
Wykorzystujê raczej stosunek cz³owie-
ka do œwiata roœlin. Kiedy do pracy nad
instalacj¹ wykorzystujê plastikow¹ dwu-
nastocentymetrowa choinkê, która jest
elementem zestawu modelarskiego,
bardziej interesuje mnie to, dlaczego ta-
kie drzewa s¹ produkowane i dlaczego
ktoœ je kupuje, ¿eby zbudowaæ z nich
krajobraz i jakie uczucia towarzysz¹ ta-
kiemu „twórcy”. Moje instalacje z na-
malowanymi kwiatami, wchodz¹ co
prawda bardzo czêsto w pomieszcze-
nia, ale ich nie zaw³aszczaj¹, tylko tworz¹
w nich 3-wymiarowe obrazy, które siê
w zale¿noœci od sytuacji (promienie s³oñ-
ca, liczna publicznoœæ itd.) ci¹gle zmie-
niaj¹. Motywy roœlinne w sztuce maj¹

PIO: Jakie s¹ twoje pierwsze skoja-
rzenia, gdy s³yszysz s³owo TRAWA?
THOMAS: Zielone, póŸniej: ugryŸæ, za-
nurzyæ siê, prze¿uæ, a potem próbujê
s³uchaæ, jak trawa roœnie.

Jak ewoluowa³ w tobie na przestrze-
ni szeœciu lat projekt „ŸdŸb³o trawy”?
Mnie zadziwia ten projekt za ka¿dym ra-
zem na nowo, poniewa¿ on stawia swo-
je w³asne regu³y, którym ja muszê siê
podporz¹dkowaæ, czy  tego chce czy nie.
A z drogiej strony jest on tak blisko ze
mn¹ zwi¹zany, ¿e moja osoba ten pro-
jekt zdecydowanie kszta³tuje. Dlatego
Projekt ŸdŸb³o trawy roœnie ze mn¹, czy
raczej obok mnie, staj¹c siê wiêkszym,
coraz bardziej kompleksowym
i wielowarstwowym. Na pocz¹tku inte-
resowa³o mnie przede wszystkim jak
najwiêcej ZdŸbe³ Trawy wykonanych
przez ró¿ne osoby z mojego regionu.
To mia³o byæ takie rozeznanie okolicy,
œrodowiska.
Wtedy zada³em sobie wa¿ne pytanie,
jak¹ strategiê zastosowaæ, aby zaintere-
sowaæ te osoby moim projektem i prze-
konaæ je do wykonania rzeŸb. Podczas
pierwszej podró¿y poza granice Nie-
miec, rozpoczê³a siê fascynacja kulturo-
wymi ró¿nicami, które da³y siê zobaczyæ
i rozpoznaæ w ka¿dym pojedynczym
ŸdŸble. Te ró¿nice nie ogranicza³y siê tyl-
ko do wygl¹du, by³y te¿ w strategii, któr¹
stosowa³em, aby sk³oniæ do wspó³pra-
cy tak¿e osoby, które siê nie interesuj¹
sztuk¹. Ka¿dy kraj wymaga w³aœciwie in-
nego podejœcia. W Niemczech by³a to
zwykle niewymuszona okazja, jak np.
festyn dla mieszkañców. W Chinach na-
tomiast potrzebny by³ osobisty kontakt
z rzeŸbiarzami. Tak naprawdê ka¿de
ŸdŸb³o zosta³o wyrzeŸbione specjalnie
dla mnie. W Finlandii, z kolei, musia³em

podchodziæ do wszystkich w bardzo
spokojny i opanowany sposób, nie uda³o
sie ze wszystkimi, ale za to dostawa³em
ŸdŸb³a, przy których pracowano zwykle
d³u¿ej ni¿ godzinê. Jak widzisz, projekt
ZdŸb³o Trawy dzieli siê na dwa okresy:
rzeŸbienie i kolekcjonowanie. Innym,
niemniej wa¿nym elementem tego pro-
jektu s¹ historie i prze¿ycia, które ³¹cza
siê z ka¿dym egzemplarzem i jego po-
wstaniem. Za ka¿dym razem kiedy
montujê ca³¹ instalacjê, potrafiê godzi-
nami siedzieæ i wracaæ do tych wspo-
mnieñ, które mnie ³¹cz¹ z powstaniem
7309 ŸdŸbe³. Na przyk³ad nr: 2340 Wan
W., chiñski przewodnik, który towarzy-
szy³ mi podczas dwudniowej wycieczki.
Oczywiœcie prosi³em podczas niej mnó-
stwo ludzi o wykonanie ŸdŸb³a. Ten pro-
jekt spodoba³ mu siê tak bardzo, ¿e za-
proponowa³ mi zmianê planów i wkrót-
ce znaleŸliœmy siê w s¹siedzkiej wiosce,
gdzie mieszka³a jego ciotka, do której
zaprosi³ wszystkich znajomych i przyja-
ció³ aby z nami rzeŸbili. Albo te¿ ŸdŸb³a
polskich literatów, którzy z okazji nasze-
go ubieg³orocznego „Zielonego Wie-
czoru” (Dziêkujê Renacie i Pio) w Loka-
torze przeczytali swoje wiersze poœwiê-
cone trawie i wzbogacili przez to ca³y
projekt....
Te opowieœci, wiersze, ale tak¿e inne
dzie³a sztuki, ksi¹¿ki i przedmioty, które
zdoby³em i dosta³em, sk³oni³y mnie do
za³o¿enia Instytutu ZdŸb³a Trawy. W nim
nie tylko mo¿na obejrzeæ wszystkie
ŸdŸb³a trawy, które do tej pory powsta-
³y, czy wyrzeŸbiæ swój egzemplarz. Pro-
wadzimy tak¿e warsztaty i seminaria,
których tematem jest trawa we wszyst-
kich mo¿liwych znaczeniach. Jako przy-
k³ad mogê podaæ warsztaty aktywnego
prze¿uwania trawy przez dwie krowy,
sprawdzanie, czy trawy z akwarel Al-
brechta Dürera  pod tytu³em „Grosses
Rasenstück” dzia³aj¹ odurzaj¹co, albo
performance Miho Iwata na 2 m2 tra-
wiastego dywanu w Centrum Sztuki
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Was ist der erste Gedanke wenn Du
das Wort GRAS hörst?
Grün danach: reinbeisen, einverleiben,
wiederkauen und dann versuche ich das
Gras wachsen zu hören.

Wie hat sich in Dir in den 6 Jahren
Dein Grashalmprojekt entwickelt?
Mich erstaunt das Projekt immer wieder,
weil es seine eigenen Regeln aufstellt und
denen muß ich mich unterordnen, ob ich
will oder nicht. Andererseits ist es so eng
an mich gebunden, dass meine Person
das Projekt entscheidend prägt. Das Gra-
shalmProjekt wächst daher mit mir bzw.
neben mir, wird größer, komplexer und
vielschichtiger.
Am Anfang interessierte mich dabei vor
allem möglichst viele Grashalme unter-
schiedlichster Personen aus meiner Re-
gion zu bekommen, eine Art Heimat
Überblick. Dabei wurde schon die Fra-
ge wichtig, welche Strategie ich verwen-
de, um diese unterschiedlichsten Men-
schen zum schnitzen für mich zu bewe-
gen. Mit der ersten Schnitztour außer-
halb Deutschlands begann die Faszina-
tion an den kulturellen Unterschieden,
die man den einzelnen Halmen je nach
Herkunft ansehen/anfühlen kann. Die-
se Unterschiede beschränken sich nicht
nur auf das Aussehen, sondern auch auf
die Strategie, wie ich vorgehe um auch
von „Nicht Kunst Interessierten” Gra-
shalme geschnitzt zu bekommen.
Jedes Land erfordert da eigentlich eine
andere Vorgehensweise. In Deutschland
war dafür eher ein ungezwungener An-
laß, ein Bürgerfest zum Beispiel ganz gut.
In China dagegen war ein persönlicher
Kontakt zum Schnitzer unbedingt no-
twendig, den jeder Grashalm wurde
explizit für mich geschnitzt. In Finnland
musste ich ruhig und gelassen vorge-
hen, durfte nichts erzwingen und bekam
dafür Grashalme, an denen oft mehr als
eine Stunde gearbeitet wurde.
Du siehst also, dass sich das Grashalm-
Projekt in zwei Bereiche aufspaltet dem
Sammeln und der Sammlung. Ein ver-
bindendes Element und für mich wichti-
ge Triebfeder des Projektes sind die
Geschichten und Erlebnisse, die ich mit
den einzelnen Halmen und Ihrer Ent-
stehung verbinde. Jedes mal wenn ich
die gesamte Installation aufbaue, könnte
ich Stunden mit den Erinnerungen zu-
bringen, die ich an viele der mittlerweile
7309 Halme habe.
Zum Beispiel Nr: 2340 Wan W Guide

d³ug¹ tradycjê, s¹ wykorzystywane od
stuleci dziêki ich szczególnemu oddzia-
³ywaniu na widza albo poprzez przypi-
sywane im szczególne w³asciwoœci. Tak
wiêc te roœliny-obrazy potrafi¹ opowia-
daæ historie, które powstaj¹ w bezpo-
œrednim kontakcie z osob¹, która je ogl¹-
da i s¹ zale¿ne od jej wiedzy, zmys³u
obserwacji i sytuacji, w jakiej siê w da-
nym momencie znajduje.

Jaka jest symbolika kwiatów, których
u¿y³eœ w projekcie „Passiflora” zre-
alizowanym w Krakowie?
Passiflora pochodzi z po³udniowej Afry-
ki i zosta³a sprowadzona do Europy przez

misjonarzy papie¿a Piusa V.  W symbo-
lice chrzeœcijañskiej ³¹czona jest z mêk¹
Chrystusa, mo¿na w niej znaleŸæ gwoŸ-
dzie z Œw. Krzy¿a, piêæ znaków ran Chry-
stusa czy ciernie korony. Od XVI w dziêki
egzotycznemu wygl¹dowi i nieznanemu
pochodzeniu kojarzy³a siê z czymœ nie-
znanym, trochê fantastycznym i tajem-
niczym z czasem sta³a siê kwiatem po-
etów i symbolem têsknoty. Miêdzy in-
nymi pojawia siê w godle z jednej z naj-
starszych i do dzisiaj dzia³ajacej grupy li-
terackiej z Norymbergi: „Pegnesischen
Blumenorden”. Bardzo czêsto kwiat pas-
siflory uto¿samiany jest z twórczoœci¹
poetyck¹ i pisarsk¹, dlatego wydaje mi

siê, ¿e bardzo dobrze pasuje do tego
miejsca, w którym zawieszona zostanie
moja instalacja.

Jakie s¹ twoje powi¹zania ze œrodo-
wiskiem artystycznym  Norymbergii?
S¹ ca³kiem dobre. W Norymberdze pra-
wie wszyscy artyœci siê znaj¹. Ja mam
szczêœcie, ¿e moje atelier mieœci siê
w bardzo fajnym miejscu. Dzielê je z 7
innymi artystami m.in. Pirko Schröeder
i Hubertusem Hessem. Tam siê czêsto
spotykamy i dyskutujemy o wielu rze-
czach. Od 4 lat jestem w grupie Arty-
stów w tak zwanej grupie „der Kreis”,
najstarszej grupie artystycznej, która ist-

nieje w Norymberdze.   Razem prowa-
dzimy tak zwan¹ „Galeriê Producentów”
pod nazwa „Kreisgalerie“, która ma
swoje sta³e miejsce  w Norymberdze.

* Thomas May - urodził się w 1972
roku. W latach 1992-2000 studiował
w pracowni mistrzowskiej prof. H.–P.
Reutera w Akademii Sztuk Pięknych
w Norymberdze oraz na Wydziale Sztuki
Medialnej Wyższej Szkoły Projektowania
w Karlsruhe. Ukończył również studia
podyplomowe na wydziale Sztuka
w Przestrzeni Publicznej u prof. J. P.
Hölzingera w Akademii Sztuk Pięknych
w Norymberdze. Wystawiał prace
w Niemczech, Macedonii, Finlandii,
Polsce, Czechach, Chinach.

ein Chinesischer Fremdenführer, der
mich auf einem zwei Tages Ausflug be-
gleitete. Natürlich bat ich unterwegs auf
diesem Ausflug einige Leute mir einen
Grashalm zu schnitzen. Diese Vorha-
ben gefiel ihm so gut, dass er
eigenmächtig unser Vorhaben absagte
und wir im Nachbar Dorf bei seiner
Tante landeten, wo er alle Verwandte
und Bekannte einlud mit zu schnitzen.
Oder die Halme polnischer Literaten,
die anlässlich unseres letztjährigen Gras-
Abends (Danke Renata und Pio) im
Lokator Ihre Grasgedichte mit in das
Projekt eingebracht haben. ...
Diese Geschichten, die Gedichte, aber
auch zahlreiche Kunstwerke, Bücher, und
Gegenstände, die ich in den letzten Jah-
ren zum Thema Gras bekommen oder
gesammelt habe, brachten mich sowe-
it, dass ich im letzten Jahr um das Gra-
shalmProjekt herum das GrashalmInsti-
tut gegründet habe. Dort sind nicht nur
die Sammlungen zu sehen, kann man
Grashalme schnitzen etc. sondern wer-
den auch Workshops und Seminare
zum Thema Gras im weiteren Sinn ve-
ranstaltet, wie zum Beispiel der Work-
shop im aktiven Wiederkäuen mit zwei
Berg Kühen, der Selbstversuch ob die
Gräser von Albrecht Dürers »Großen
Rasenstücks,« berauschende Wirkung
haben oder die Performance von Miho
Iwata auf 2qm Roll Rasen vor dem Mu-
seumm Manggha in Krakau.
Du siehst die einfachere Antwort auf De-
ine Frage würde lauten: Das Projekt wächst!

Gibt es andere Projekte, außer „Gra-
sHalmProjekt”, die Du in der letz-
ten Zeit realisiert hast und wo kann
man sie sehen?
Im »Maygrünen Lexikon«, das in deiner
Bar ausliegt, sind viele meiner Arbeiten
dokumentiert. In Leverkusen steht ein
Grashalm aus meiner Sammlung, »Nr.
1689 Idris Y. Montagearbeiter«, den ich
in einer Größe von 5,30 m nachgebaut
habe, in der Tschechischen Stadt Cheb,
schwebt zur Zeit eine Installation in einem
Burggraben und im Germanischen Na-
tional Museum ist im momentan ein Teil
des GrashalmProjekt in der Ausstellung
»Was ist deutsch?« zu sehen. Außerdem
entsteht zur Zeit meine Homepage
www.GrashalmInstitut.de, dort sind auch
einige Arbeiten dokumentiert.

Ein von Deinen Projekten könnte ich
in einem Restaurant in Nürnberg se-

hen. Der Toilettenraum wurde mit
Hilfe von einer Schablone mit den
roten Rosen bemalt. Woher kommt
die Idee des Projektes?
Die Installation „rote Rosen”, die jetzt
auch einen Raum in deiner neuen Bar
bekommt, wurde zum ersten mal in
Deutschland, in der kleinen Stadt We-
iden realisiert. Sie entstand als Antwort
auf eine Ausstellungshalle, in die ich zu
einer Gruppen Ausstellung eingeladen
wurde. Auf der Suche nach einer Alter-
native ging ich in die Stadt und fand in
einer unterirdischen Toilettenanlage
einen Raum, komplett aus Beton. Die-
ser Raum hat keine Funktion außer von
dort zur Frauen-, Männertoilette und in
ein Büro zu kommen. Er riecht stark
nach Urin und veranlasst ein schnelles
Durchgehen. Ein perfekter Raum für eine
Art Rosen Käfig, indem man hin und her
gerissen zwischen Schönheit und Flucht-
gedanken ist. Ich bemalte diesen Raum
komplett mit einer stilisierten, regelmäßig
plazierten Form einer roten Rosen. Auch
Fußboden, Decke, Türen, etc. wurden
mit einbezogen, so dass man, sobald
man hineinging komplett von roten Ro-
sen umgeben war. Die rote Farbe be-
wirkte zusätzlich, dass die Blüten eher
vor der Wand zu schweben scheinen.
Mein Ausstellungsbeitrag wurde dann in
diese öffentliche Toilette verlegt, wo er
ein halbes Jahr zu sehen war.
Die ursprüngliche Installation musste
natürlich nach der Ausstellung wieder
abgebaut werden, ist nun aber in der
Toiletten Anlage der Bar »Blauer Adler«
im Nürnberger Hauptbahnhof zu sehen.
Ein Raum der extra dafür eingerichtet
wurde und mittels Spiegel nicht nur Klo
sondern auch Märchen Schloss ist.

Woher kommen bei Dir Interesse an
der Natur. Gibt es dafür einen ökolo-
gischen Grund oder interesiert Dich
vielleicht die Pflanzensymbolik?
Aus ökologischen Gründen fahre ich
Fahrrad, meine Arbeiten aber tragen
weder zum Erhalt unserer Umwelt bei
noch weisen sie auf irgendetwas der-
gleichen hin. Ich verwende die Pflanzen
mit Ihrer Beziehung zum Menschen.
Wenn ich 12 cm hohe Plastik Tan-
nenbäume aus dem Modellbau verwen-
de, hat das keine ökologischen Gründe,
es interessiert mich viel mehr, warum
dies Bäume hergestellt werden, warum
jemand damit Landschaften nachbaut
und ob es dabei so etwas wie ein

„Schöpfungsgefühl” gibt.
Meine Installationen mit gemalten Blüten,
besetzen zwar oftmals Räume, sie ero-
bern sie aber nicht sondern schaffen
3 Dimensionale Bilder, die sich je nach
Situation (Sonnenschein, viele Leute etc.)
verändern. Die Pflanzen die ich verwen-
de haben lange Traditionen, werden zum
Teil schon seit Jahrhunderten wegen ih-
rer Wirkstoffe oder ihres Aussehen mit
bestimmten Eigenschaften verbunden. So
können diese Pflanzen–Bilder Geschich-
ten erzählen, sind aber immer abhängig
vom Betrachter, seiner Kenntnis, seiner
Beobachtungsgabe oder von der Situ-
ation in der sie gerade zu sehen sind.

Haben die Blumen, aus dem in Kra-
kau realisierten Projekt „Passion Flo-
wers” , eine bestimmte Symbolik?
Die Passions Blume stammt aus Süda-
merika und wurde von Missionaren unter
Papst Pio nach Europa gebracht.
In der christlichen Bild Symbolik wird sie
stark mit dem Leiden Christi in Verbin-
dung gebracht, man kann in der Blüte z.B.
die drei Kreuz Nägel, die fünf Wundmale
und die Dornenkrone finden. Seit dem
16 Jh. gewann sie wegen ihres Exotischen
Aussehen und Herkunft und damit ver-
bunden dem Hauch des Unbekannten
und Phantastischen immer mehr Bedeu-
tung als Blume der Dichtung und der Sehn-
sucht. Sie tauchte unter anderem im
Wappen einer der wichtigsten Literatu-
rverbindungen des 16 Jh. auf, dem bis
jetzt existierenden Pegnesischen Blume-
nordens der aus Nürnberg kommt.  In
vielen Darstellungen wurden unter die-
ser Blume Poesie und Prosa vorgetra-
gen. Ich denke diese Bedeutungen spie-
len sehr gut mit dem Konzept und der
Lage des Ortes wo sie hängen werden.

Wie sehen Deine Verbindungen zu
den Künstler in Nürnberg aus?
Sie sind ganz OK. In Nürnberg kennen
sich beinahe alle bildenden Künstler unte-
reinander. Ich habe das Glück mein Atelier
in einem sehr netten Atelierhaus zu ha-
ben, zusammen mit 7 Anderen Künstlern,
wie z.B. Pirko Schröder oder Hubertus
Hess. Wir treffen uns dort oft um über
alles Mögliche zu diskutieren. Seit ca. 4
Jahren bin ich in der Künstlergruppe »der
Kreis«, der älteste Künstlervereinigung, die
es in Nürnberg gibt. Wir betreiben geme-
insam eine Produzenten-Galerie, die „Kre-
isgalerie”, die Ihren festen Platz in der Kul-
turszene Nürnbergs hat.
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Z Serhijem  Żadanem rozmawia Iga Noszczyk
tłumaczenie Renata Rusnak

„Każdy poeta, który ma
ciekawe życie zostaje
prozaikiem”

Iga Noszczyk: W jednym z wywia-
dów powiedzia³eœ: „Ka¿dy poeta,
który ma ciekawe ¿ycie zostaje pro-
zaikiem.”. Twoja poezja z „Historii
kultury pocz¹tku stulecia” znacznie
ró¿ni siê od prozy z „Big Maca”
i „Depeche Mode”; z czego wyni-
kaj¹ te ró¿nice? Co prawda, tak
w poezji, jak i w prozie, silnie eks-
ponujesz wszystko, co podpada pod
ogóln¹ kategoriê „¿yciowego syfu”
i jednoczeœnie podkreœlasz melan-
cholijny stosunek wobec tego syfu.
Jednak Twoja proza pos³uguje siê
ogromn¹ dawk¹ cynizmu, ironii
i autoironii, których – jak mi siê wy-
daje – zupe³nie brak w Twojej po-
ezji. Czy¿byœ nadal respektowa³
mocno nieaktualny podzia³, w któ-
rym poezji przyznaje siê miejsce
wy¿sze i powa¿niejsze w tradycyj-
nych hierarchiach decorum?
Serhij ̄ adan: Jestem cz³owiekiem ze-
psutym przez filologiê, jestem filologiem
z wykszta³cenia. Filologia w ogóle jest

traum¹ seksualn¹ mojej m³odoœci. Dla-
tego nie mogê w poezji u¿yæ, dajmy na
to, s³owa „chuj” – duchy Goethego
i Eichendorffa przychodz¹ do mnie
w nocy i wyj¹ przeraŸliwe, kiedy to ro-
biê. Za to wszytko sublimuje siê w pro-
zie. To wszytko jest bardzo osobiste.
W ogóle uwa¿am, ¿e najlepszymi pisa-
rzami zostaj¹ nie-filolodzy. Kiedy cz³owiek
nie wie, co to takiego symfora i metafo-
ra, ma lepszy apetyt i zdrowszy sen.

Pewien polski krytyk (Daniel Kuro-
paœ) napisa³ o Tobie, ¿e w „Big Macu”
na sztucznoœæ, zak³amanie i kon-
sumpcjonizm zachodniego œwiata
patrzysz „z perspektywy innej, gor-
szej Europy”. Czy to prawda: czy
swój ukraiñski kawa³ek Europy rze-
czywiœcie postrzegasz jako gorszy?
Przecie¿ w wywiadzie udzielonym
Max Magazine mówisz: „Kiedy my
– anarchiœci dojdziemy do w³adzy,
pierwsze co zrobimy, to otworzy-
my wszystkie granice. Nie bêdzie

Zachodniej, Wschodniej ani Œrodko-
wej Europy. Bêdziemy kontrolowaæ
jedynie terytorium pod niebem”.
Pod któr¹ z tych wersji podpisa³byœ
siê teraz?
Podpisa³bym siê oczywiœcie pod swo-
imi s³owami, dlaczego mia³bym siê pod-
pisywaæ pod cudzymi, zw³aszcza, jeœli
siê z nimi nie zgadzam? W ¿adnym wy-
padku nie traktujê swojej czêœci Europy
jak gorszej, wprost przeciwnie. Dlate-
go, kiedy mówiê o koniecznoœci otwar-
cia granicy, mam na myœli nie wst¹pienie
do Unii Europejskiej czy NATO, a przy-
³¹czenie Wschodniej Ukrainy do Repu-
bliki Chin czy miêdzywyznaniow¹ uniê
z Tybetem. W ogóle, jeœli czyta³aœ uwa¿-
nie, wszystkie intencje bohaterów „De-
peche Mode” skierowane s¹ w stronê
Wschodu. Zachód traktowany jest przez
nich wy³¹cznie jako terytorium straco-
nych perspektyw z uwagi na pora¿kê
europejskiej socjaldemokracji. O jakiej
„gorszej Europie” tu mowa?

Jednym z zabawniejszych fragmen-
tów „Depeche Mode” jest kazanie
Johnsona-i-Johnsona. Gdy wielebny
jedno ze spotkañ otwiera s³owami
„Pan manipulacjami swoich boskich
r¹k zebra³ nas tu do kupy!”, ukraiñ-
ska t³umaczka oddaje to jako: „Pan
zrobi³ pewne manipulacje. […]
Kupê.”. Rozumiem, ¿e scena ta ma
byæ przede wszystkim ¿artobliwa;
ale czy coœ kryje siê za tym ¿artem?
Czy jest to Twój g³os w kwestii mo¿-
liwoœci/niemo¿liwoœci translacji?
Tak¿e w naszej rozmowie uczestni-
czy t³umacz; czy ma siê on czuæ za-
gro¿ony Twoimi szyderstwami?
Wiesz, ta scena nie wyda³a mi siê tak ko-
miczna, bo chodzi w niej nie tyle o nie-
mo¿liwoœæ komunikacji jêzykowej, ile
o niemo¿liwoœæ teologicznej kategorii ko-
munikowania siê. W ogóle ta ksi¹¿ka jest
antyklerykalna i przyk³ad z niemo¿liwoœci¹
przet³umaczenia tekstu kaznodziei, wed³ug
autorskiego zamys³u, ma œwiadczyæ o glo-
balnej cesze chrzeœcijañstwa jako takiego.

Iga Noszczyk: W odnomu z interw’ju
ty skazaw: „Ko¿en poet, w jakoho
cikawe ¿yttya, staje pysmennykom”.
Twoja poezja z Istoriji kultury poczat-
ku stolittia znaczno widrizniajet’sia
wid prozy z Big Maka i Depesz Mod;
z czoho wyplywajut’ riznyci? Praw-
da, jak w poezji, tak i w prozi, sylno
eksponujesz wse, szczo spiwpadaje
pid zahalnu katehorju „¿yttjewoho
brudu” i odnoczasno pidkresljujesz
melancholijne widnoszennia do
c’oho brudu. Odnak Twoja proza ko-
rystujet’sia potu¿noju kilkistiu cyni-
zmu, ironiji i autoironii, jakych – jak
meni zdajetsia – zowsim nema u twojij
poezji. New¿e ty i nadali respektu-
jesz sylno neaktualnyj podi³, w jakom
poeziji wyznajetsia wyszcze misce
i serioznisze traktuwannia w trady-
cyjnych ijerarchijach decorum?
Serhij ̄ adan: Rozumijesz, ja ludyna, zip-
sowana fi³o³ohijeju, ja fi³o³oh za oswito-
ju. Fi³o³ohia ce zaha³om – seksualna
trawma mojeji junosti. Tomu ja ne mo¿u,

ska¿imo, w poezji w¿ywaty s³owo „chuj”
– duchy Gete i Ajchendorfa prychodiat’
do mene w noczi i straszno zawywajut’,
ko³y ja ce robliu. Natomist, vse ce sub-
limujetsia w prozi. Tak, szcho ce du¿e
osobysti reczi. Ja zaha³om wwa¿aju,
szczo kraszczymy pysmennykamy sta-
jut’ nefilolohy – ko³y ludyna ne znaje,
szczo take symfora i metafora, u neji
kraszczyj apetyt i zdorowyj son.

Odyn polskyj krytyk (Daniel Kuro-
paœ) napysaw pro tebe, szczo w Big
Maku na sztucznist’, brechlywist’
i konsumpcjonizm zaxidnoho switu
ty dywyszsia „z perspektywy inszo-
ji, hirszoji Jewropy”. Czy ce praw-
da: czy twij ukrajinskyj szmatok Jew-
ropy dijsno baczysz jak hirszyj? Ot¿e
w interw’ju jakyj ty dav Max Maga-
zine ka¿esz: „Ko³y my – anarchisty
pryjdemo do w³ady, persze szczo
zrobymo, ce widkryjemo wsi kor-
dony. Ne bude Zachidnoji, Schidno-
ji ani Centralnoji Jewropy. Kontrolu-

waty budemo wykluczno terytoriju
pid nebom.”. Pid jakoju z cych wer-
sij ty by pidpysavsia?
Ja by pidpysawsia, jasna ricz, pid swojimy
s³owamy, dla czoho meni pidpysuwatys’
pid czu¿ymy, tym bilsze – jakszczo ja z
nymy ne zhoden. Ja w ¿odnomu razi ne
traktuju swoju czastynu Jewropy jak hir-
szu, skorisze nawpaky. Tomu, koly ja
howorju pro neobchidnist’ widkryttia kor-
donu, ja maju na uwazi ne wstup do Jew-
ropejskoho Sojuszu czy NATO, a pry-
jednannia Schidnoji Ukrajiny do Kytajskoji
Respubliky czy mi¿konfesijne ob’jednan-
nia z Tybetom. Zaha³om, jakszczo ty
uwa¿no czyta³a, wsi intencji herojiw De-
pesz Mod spriamowani na Schid. Zachid
traktujet’sia nymy wyk³uczno jak terytori-
ja wtraczenych perspektyw, z ohliadu na
porazku jewropejskoji social-demokrati-
ji. Jaka wzhe tut „gorsza Jewropa”?
Odnym zi smiszniszych frahmentiw
Depesz Mod je propowid’ Johnso-
na-i-Johnsona. Ko³y pan-otec’ odnu
z zustriczej widkrywaje s³owamy

„Hospod’ manipulacijamy svojix
bozhestvennyx ruk zibrav nas tut vsix
do kupy” ukrajinska perek³adaczka
viddaje ce jak: „Hospod’ vchynyv
dejaki manipulacji […] Kupu”. Ro-
zumiju, szczo cia scena maje buty
peredowsim ¿artiblywa, ale czy
szczos’ ne chowajet’ia za ¿artom?
Czy ce ne twij ho³os w pytanni mo¿-
lywosti/nemo¿lywosti perek³adu?
Tako¿ u naszij rozmowi bere uczast’
perek³adacz; czy powynen win po-
czuwatysia zahro¿enym twojimy
nasmichamy?
Znajesz, cia scena meni ne wydajetsia
a¿ takoju komicznoju, oskilky tut, dla
mene, jdet’sia ne stilky pro nemo¿lywist’
komunikaciji lingwistycznoji, skilky pro
nemo¿lywist’ komunikuwannia jak teo-
lohicznoji katehoriji. Zaha³om, cia knyha
antyklerykalna, i wypadok iz nemo¿lywi-
stiu perek³adennia tekstu propowidny-
ka, za awtorskym zadumom, maje swid-
czyty pro h³oba³ny krysu chrystyjanstwa
jak takoho.
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Kiedy deszcz ustaje i zaczyna siê
normalny letni ranek, dzieñ wolny, a
propos, z dworca wychodzi jakiœ
inwalida, czy po prostu alkoholik,
nawet nie wiem – oczywiœcie, po
prostu pijany inwalida, w jednej d³o-
ni trzyma niewielkie krzes³o,
a w drugiej – jakieœ pude³ko, krzes³o
stawia po prostu na peronie, siada
sobie, ustawia przed sob¹ pude³ko,
otwiera je, i – no nieŸle – okazuje
siê, ¿e to patefon, prawdziwy stary
patefon, jak w telewizorze, jednym
s³owem, inwalida wyci¹ga jak¹œ p³y-
tê, coœ tam krêci i maszyna nagle
zaczyna dzia³aæ, kto by pomyœla³,
z zadowoleniem ogl¹da wszystkich
rezerwistów i wszystkich facetów

w pomarañczowych kamizelkach,
ale nikt nie kuma, co to za inwalida
i co to za patefon ma tutaj na pero-
nie, wtedy inwalida zauwa¿a nas
i rozumie – jeœli ktoœ w tym bestia-
rium zwraca na niego uwagê, to chy-
ba tych trzech sennych, mokrych,
nieszczêœliwych g³upków – czyli my,
i uœmiecha siê do nas, jakby mówi³ –
dawajcie, ch³opaki, chodŸcie tutaj,
pos³uchajmy rajskich melodii dla in-
walidów i jurodiwych, kiedy jeszcze
bêdziecie mogli czegoœ takiego po-
s³uchaæ, chodŸcie-chodŸcie, nie bój-
cie siê. Podchodzimy do niego, da-
lej siê do nas uœmiecha, no wszystko
jedno przyjemnie, co tu gadaæ, sia-
damy obok i s³uchamy jego surowe-

go, porysowanego i trzeszcz¹cego
retro, Sobaka te¿ siê uœmiecha
i w ogóle siê rozkleja i tak sobie
myœlê – ¿e i rezerwiœci, i pomarañ-
czowi faceci, i mokre drzewa, i zim-
ne potoki – w tym wszystkim niby
nic nie ma, no, normalni faceci, nor-
malni rezerwiœci, potoki normalne,
ale przy tym, siedzê tu teraz – na
tym dworcu, obok nieznanego inwa-
lidy, s³ucham gównianego, w zasa-
dzie, retro, ale jest w tym wszyst-
kim coœ s³usznego, w³aœnie tak
wszystko ma byæ i wy³¹cz z tego
potoki, czy wy³¹cz st¹d pomarañ-
czowych facetów – wszystko od
razu zniknie, radoœæ i spokój utrzy-
muj¹ siê w³aœnie dziêki wielkiemu

logicznemu po³¹czeniu tysiêcy niko-
mu niepotrzebnych anormalnych
schizofrenicznych rzeczy, które,
³¹cz¹c siê w jedno, daj¹ ci koniec
koñców pe³ne wyobra¿enie o tym,
co to takiego szczêœcie, co to takie-
go ¿ycie i najwa¿niejsze – co to ta-
kiego œmieræ.

Serhij Żadan, Depeche Mode,
przeł. M. Petryk, Wołowiec 2006,
wyd. Czarne, s. 224-225.

I ty, kurwa, ty, który jeszcze wczoraj
robi³eœ zupe³nie szalone rzeczy z ca³¹
si³¹ wrodzonego alkoholizmu i we-
so³ego usposobienia, raptem godzisz
siê popieraæ jakiekolwiek represje
i czyny karalne, wylegujesz siê
w domu, czytasz kronikê kryminaln¹
i kibicujesz nie maniakom uczciwym

w swoim szaleñstwie, a genera³om
ze sztabu i siepaczom ze specjalnych
oddzia³ów – jesteœ starym reakcyj-
nym pojebem, który ju¿ nie pamiêta
cierpkiego zapachu posterunków.
W³aœnie tak zaczyna siê faszyzm –
wczorajsi bojownicy niewidzialne-
go frontu nagle zmieniaj¹ siê w t³ust¹

podporê dla antyhumanitarnych
eksperymentów z rzeczywistoœci¹
i œwiadomoœci¹, ci, którzy jeszcze
wczoraj wrócili z frontów i okopów,
jako zwyciêzcy, ju¿ po jakichœ dzie-
siêciu-piêtnastu latach nagle zmie-
niaj¹ siê w faszystowskie œwinie, oto
na czym polega najwiêksza tajemni-

ca cywilizacji, spo³eczeñstwo po¿e-
ra samo siebie, nabiera masy i osia-
da pod ciê¿arem silikonu, którym
samo siê szprycuje.

 s. 68-69.

Weso³o prze¿y³em te swoje piêtna-
œcie lat doros³ego ¿ycia, nie bior¹c
udzia³u w budowie spo³eczeñstwa
obywatelskiego, nie chodz¹c do
punktów wyborczych i skutecznie

unikaj¹c kontaktów z wrogim naro-
dowi re¿imem, je¿eli rozumiecie, co
w³aœciwie mam na myœli; nie intere-
sowa³a mnie polityka, nie intereso-
wa³a ekonomia, nie interesowa³a

w ramach projektu:

kultura, nawet prognoza pogody
mnie nie interesowa³a, chocia¿ to
by³a jedyna w tym kraju rzecz, która
budzi³a zaufanie – mnie ona jednak
i tak nie interesowa³a. s. 7.

organizacja:

Serhij Żadan (ur. 1974), poeta, prozaik,
performer, tłumacz. W Polsce wydano
tom jego wierszy „Historia kultury
początku stulecia” (Biuro Literackie,
2005), tom prozy „Big Mac” (Czarne,
2005), powieść „Depeche Mode”
(Czarne, 2006). Laureat wielu nagród,
m. in. Bu-Ba-Bu za najlepszy wiersz
roku 1998.  Stypendysta projektu
Homines Urbani w Willi Decjusza od
września do października 2006.

,
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Igor Kêdzierski: Mo¿esz na wstêpie
powiedzieæ parê s³ów o sobie? Sk¹d
jesteœ, czym siê zajmujesz itd?
Štepán Balík: Przez czternaœcie nadcho-
dz¹cych dni bêdê jeszcze lektorem cze-
skiego w Krakowie, staram siê wiêc te
ostatnie chwile wykorzystaæ jak najlepiej.
Ostatnimi czasy poch³onê³o mnie prze-
zwyciê¿anie czeskiego akcentu w pol-
skiej wymowie. Niemniej przychylne
reakcje polskich s³uchaczy na wspo-
mniany akcent podczas czytania poezji
trochê mnie do tej twardej walki znie-
chêcaj¹. Innymi s³owy, ostatnio jakoœ
trudno mi odpowiedzieæ na pytanie,
czym siê zajmujê. Chcia³bym siê w czymœ
spe³niæ, ale nie wiem jeszcze, któr¹
z dróg pod¹¿yæ. W ka¿dym razie z pe³n¹
powag¹ zobowi¹za³em siê do tego, ¿e
w najbli¿szych miesi¹cach i latach posta-
ram siê niczego nie organizowaæ, stó³
wykorzystuj¹c wy³¹cznie do jedzenia,
czytania i pisania.
IK: Wiesz zapewne o tym, ¿e czeska
literatura jest w Polsce bardzo po-
pularna. Jak siê maj¹ sprawy po dru-

giej stronie, jak siê wiedzie literatu-
rze polskiej w Czechach?
ŠB: Bior¹c pod uwagê ostatnich trzydzie-
œci lat, mo¿na powiedzieæ, ¿e kultura
polska cieszy³a siê w latach 70. i 80.
ogromnym zainteresowaniem. By³o to
spowodowane przede wszystkim pa-
nuj¹c¹ w ówczesnej Polsce atmosfer¹
wolnoœci (Polska by³a dla nas wrêcz ka-
na³em informacji z Zachodu), z drugiej
strony zaœ Polskim Instytutem w Pradze.
Mia³ on siedzibê bezpoœrednio na Placu
Wac³awa (dziœ ju¿ go tam niestety nie
ma) obok stacji metra naprzeciwko po-
mnika Œw. Wac³awa. Samo to strategicz-
ne po³o¿enie, wraz z polsk¹ wysepk¹
wolnoœci sprawi³y, ¿e ludzie w czasach
normalizacji uczyli siê tu polskiego i za-
poznawali z polsk¹ kultur¹. Lata 70. i 80.
to tak¿e czas, kiedy masa intelektualistów
nie mog³a w naszym socjalistycznym raju
robiæ nic innego jak przek³ady, czêsto
pod obcym wypo¿yczonym nazwi-
skiem. Fakt ten sprawi³, ¿e na jêzyk cze-
ski zosta³y prze³o¿one czytelnicze pe-
re³ki, które przy dzisiejszych warunkach

Wrona w bezokoliczniku...
Rozmowa ze Štepánem Balíkiem
rozmowa i tłumaczenie Igor Kędzierski
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rynkowych nie mia³yby ¿adnych szans
na wydanie,  np. „Malwina” ksiê¿nej
Czartoryskiej.
W ostatnich latach czeski czytelnik mia³
okazjê zapoznaæ siê z pokoleniem bru-
Lionu: Olg¹ Tokarczuk i Andrzejem Sta-
siukiem. W latach 90. miêdzy innymi
dziêki Bogdanowi Trojakowi i Renacie
Putzlacher-Buchtowej, czyli autorom,
którzy sami pochodz¹ z polsko-czeskie-
go pogranicza, dosta³ do rêki antologiê
polskich poetów „Bílé propasti” (Bia³e
przepaœci), w której znalaz³y siê teksty
Jacka Podsiad³o i Marcina Œwietlickiego.
S¹ te¿ i m³odsi, jak Bára Gregorova, któ-
ra na stronie www.iliteratura.cz na bie-
¿¹co informuje o wspó³czesnej produk-
cji literackiej i sama przek³ada, przet³u-
maczy³a np. znan¹ powieœæ Doroty
Mas³owskiej „Wojna polsko-ruska”. Jeœli
dojdzie do powstania w Pradze plano-
wanego „Polskiego sto³u”, gdzie bêdzie
regularnie prezentowana polska kultura,
to mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e pol-
skiej literaturze wiedzie siê w Czechach
wyœmienicie. Gdyby tego typu impreza
powsta³a np. w Ostrawie, wówczas nie
trzeba by³oby nawet t³umaczyæ. Dowo-
dem zadziwiaj¹cej polsko-czeskiej wza-
jemnoœci jest wydanie ksi¹¿ki Radka Fri-
dricha „¯ybrzyd” najpierw w Polsce
(olsztyñskie wyd. Portret) a dopiero
potem w kraju.
IK: W swojej twórczoœci poetyckiej
odwo³ujesz siê czêsto do kobiecego
¿ywio³u. Na przyk³ad w wierszu
Wrona, który jest spowiedzi¹ kobie-
ty w œrednim wieku. Czy jest jakiœ
konkretny powód, dla którego to
robisz?
ŠB: Nie jestem pewien, czy potrafiê to
racjonalnie wyjaœniæ. Kobieta fascynuje
mnie nie tylko jako obiekt, ale tak¿e jako
podmiot. Prawdopodobnie istnieje coœ
w rodzaju kobiecego typu myœlenia.
Wiêkszoœæ kobiet z pewnoœci¹ ró¿ni od
wiêkszoœci mê¿czyzn skupianie siê na
odmiennych bodŸcach otaczaj¹cego nas
œwiata. Bawi¹ mnie próby patrzenia cu-
dzymi oczami, np. starca, kibica czy w³a-
œnie kobiety. „Wrona” by³a prób¹ mo¿li-
wie najwierniejszego przenikniêcia do
kobiecej psychiki, jakby od wewn¹trz.
Niemniej jednak moja wronia perspek-
tywa reprezentuje wci¹¿ spojrzenie
mê¿czyzny, tzn. próbê spojrzenia na
kobietê tak, jakby mog³a patrzeæ na sie-
bie ona sama. Poruszam siê tu oczywi-
œcie po bardzo cienkim lodzie. Bezoko-
licznikowe wiersze dojrzewa³y w sumie
ponad rok, konsultowa³em je z kole¿an-
kami i kolegami, wiele z nich usun¹³em
na przyk³ad dlatego, ¿e nie odpowiada³y
mojej konstrukcji kobiecego myœlenia

o sobie, za bardzo by³o w nich czuæ pier-
wiastek mêski. W innych wierszach po-
stêpowa³em zaœ odwrotnie,  wykorzy-
stuj¹c mêski pierwiastek w celu osi¹gniê-
cia efektu wyobcowania. Bardzo mi za-
le¿a³o na tym, aby uchwyciæ kobiecoœæ
w jej pe³nym wymiarze, od m³odoœci
po staroœæ, nie ograniczaj¹c siê do wie-
ku œredniego. Na pocz¹tku próbowa-
³em nawet u³o¿yæ wiersze „chronolo-
gicznie“ – wed³ug domniemanego wie-
ku narratora, ale efekt by³ za bardzo pod-
rêcznikowy, wróci³em wiêc do uk³adu
achronologicznego. Myœlê, ¿e tak jest
du¿o lepiej. „Wrona” to mój ulubiony
wiersz i cieszy mnie niezmiernie, ¿e mi
go prze³o¿y³eœ na polski.
IK: Bardzo jestem ciekaw, czym
w ogóle jest dla Ciebie poezja, bo
z dotychczasowych doœwiadczeñ
wiem, ¿e stosunek czeskich poetów
do w³asnej twórczoœci jest bardzo
swoisty. Przypomina mi siê na przy-
k³ad Petr Bronos Novák z Brna, któ-
ry podczas wieczoru autorskiego na
„Czeskim stole” w Krakowie zdj¹³
buty i czyta³ swoje wiersze w skar-
petkach...
ŠB: Petr Bronos Novák po prostu za-
dba³ o swoj¹ wygodê. Czescy mê¿czyŸ-
ni, nie wy³¹czaj¹c poetów, nie przyk³a-
daj¹ wiêkszej wagi do tego, co na siebie
rano w³o¿¹, czêsto te¿ nie potrafi¹ siê
zatroszczyæ o swoje towarzyskie deco-
rum. Po prostu maj¹ to gdzieœ (czes. je
jim to fuk). W polskiej kulturze szlachec-
kiej pewne rzeczy s¹ niedopouszczalne,
w czeskiej na wskroœ mieszczañskiej
wiele „towarzyskich grzechów“ uchodzi
p³azem. Ponadto nawet jeœli w Cze-
chach pojawi siê indywiduum, które
umie siê dobrze ubraæ, to jest to zdecy-
dowanie poni¿ej polskiej przeciêtnej.
Poza tym w takich przypadkach chodzi
zwykle o subteln¹ elegancjê, podczas gdy
w Polsce wa¿ne jest to, by byæ oryginal-
nym, wyzywaj¹cym, po prostu b³yszczeæ.
U nas przewa¿a upodobanie do prze-
ciêtnoœci, u was na pierwszy plan wysu-
wa siê ekscentrycznoœæ. Ogólnie mó-
wi¹c, miêdzy naszymi narodami jest
du¿o wiêcej ró¿nic, ni¿ – zwa¿ywszy
wspólny s³owiañski rodowód czy jêzy-
kowo-geograficzne pokrewieñstwo –
jesteœmy w stanie przypuœciæ. Ta wza-
jemna egzotycznoœæ sprawia, ¿e coœ, co
dla jednego mo¿e byæ symptomatycz-
ne, dla drugiego bêdzie po prostu nie-
zauwa¿alne.
Co do mnie, muszê przyznaæ, ¿e do-
sta³em w Krakowie lekcjê towarzyskie-
go savoir-vivre‘u. Niemniej na mój sto-
sunek do poezji (nawet w³asnej) to nie
wp³ynê³o. Jeden gra w teatrze amator-
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skim, drugi w siatkówkê, trzeci czasem
napisze coœ do szuflady, a czwartemu
siê to czasami uda wydaæ. Zwyk³e hob-
by, a zarazem sposób ¿ycia i potrzeba,
niekiedy ekshibicjonizm. Sprawia mi to
radoœæ. Jeden œci¹gnie skarpetki, drugi
koñczy na czerwonych majtkach, inny
zaœ dopiero na zegarku. To chyba jakieœ
narodowe fatum, ¿e czescy poeci pod-
czas swoich wyst¹pieñ rozbieraj¹ siê
z tak¹ ochot¹. Bronos Novák nie chc¹c
nikogo uraziæ, œwiadomy obecnoœci g³ê-

Rozmowa przeprowadzona w ramach Cyklu „Czeskie Rozmowy” w klubie LOKATOR 18.09.2006
Czeskie Rozmowy - koordynacja: Igor Kędzierkski, kontakt: czeskierozmowy@o2.pl

Igor Kêdzierski: Mùzeš na zaèátek
øíct nìco o sobì? Odkud jsi, èím se
zabýváš a podobnì?
Štìpán Balík: Ještì ètrnáct dní jsem
lektorem èeštiny v Krakovì, takze si
to uzívám. V poslední dobì se
zabývám pøekonáváním èeského
akcentu v polské výslovnosti.
Nicménì pøíznivé reakce polských
posluchaèù na zmínìný akcent pøi
pøednesu básní mì od tohoto litého
boje odrazují. Zkrátka, v poslední
dobì nevím. Chtìl bych být úspìšný
a nevím, jakou z úspìšných cest se
dát. Zároveò jsem si dal velmi tìzký
závazek, ze v následujících mìsících
a letech se pokusím nic neorganizo-
vat a stùl pouzívat pøedevším k jídlu,
ètení a psaní.
IK: Urèitì víš o tom, ze èeská lite-
ratura (snad právì kvùli Tebou po-
psanému humoru) je v Polsku veli-
ce oblíbená. Jaké to je na druhé
stranì, jak se daøí polské litera-
tuøe v Èechách?
ŠB: Pokud máme mluvit o po-
sledních tøiceti letech, tak polská
kultura obecnì se v 70. a 80. letech
tìšila velkému zájmu. Bylo to
pøedevším jednak zmínìnou svo-
bodnìjší atmosférou (Polsko pro
nás dokonce pøedstavovalo infor-
maèní kanál ze Západu) a jednak
Polským institutem v Praze. Ten
sídlil pøímo na Václavském námìstí
(dnes uz tam bohuzel není) vedle
stanice metra naproti soše sv. Václa-
va. Sama strategická poloha a sa-
mozøejmì i polský ostrùvek svobo-
dy zpùsobil, ze lidé se bìhem nor-
malizace uèili polsky a seznamovali
se zde s polskou kulturou. 70. a 80.
léta je rovnìz doba, kdy spousta in-
telektuálù nemùze v našem sociali-
stickém ráji dìlat nic jiného nez
pøekládat, èasto pod cizím
vypùjèeným jménem. Tento fakt
zpùsobil, ze do èeštiny byly pøelo-
zené i ètenáøské lahùdky, které by
za dnešních trzních podmínek zøejmì
vydány nebyly,  napø. Malvína
knìzny Czartoryské.
V posledních letech se èeský ètenáø
mohl seznámit s generací èasopisu
bruLion: Olgou Tokarczuk a Andrze-
jem Stasiukem. V 90. letech se mimo

boko wierz¹cych Polaków i gêsto zale-
gaj¹cej w sali konwencji spo³ecznej, tyl-
ko delikatnie zasugerowa³ swój poten-
cja³. Hm, kto by siê tego po nim spo-
dziewa³.

IK: Ju¿ od dwóch lat mieszkasz
w Polsce, czy odcisnê³o to jakiœ œlad
na Twojej twórczoœci i ¿yciu?
ŠB: Tego dowiem siê dopiero po po-
wrocie do kraju. Póki co, za wczeœnie
na wnioski, musi to we mnie dojrzeæ.

Mogê tylko powiedzieæ, ¿e nabra³em
wiêcej dystansu do w³asnego kraju –
mam go z czym porównaæ. Jeœli chodzi
o twórczoœæ, to zainspirowa³y mnie
„Opowiadania galicyjskie” Stasiuka, któ-
re przeczyta³em najpierw w czeskim
przek³adzie, a potem tak¿e w oryginale.
Pojecha³em latem w Beskid Niski zoba-
czyæ miejsca, w których rozgrywa siê
akcja opowiadañ. Zachwyci³a mnie bez-
ludnoœæ, drewniane cerkiewki prawo-
s³awne, £emkowie, przyroda i cmenta-

rze wojenne. Zapewne zostawi to po
sobie jakiœ œlad, byæ mo¿e w nerkach,
byæ mo¿e w twórczoœci, kto wie...

* Štepán Balik, (ur. 1976 w Pradze),
poeta, były lektor języka czeskiego
w Krakowie, przyszły doktorant
na uniwersytecie w Czeskich
Budziejowicach. Publikował
w Czasopismach „Tvar” i „Weles”.

jiné Bogdan Trojak s Renatou Put-
zlacher-Buchtovou, tedy sa-
motnými autory z èesko-polského
pohranièí, zaslouzili o antologii
polských básníkù Bílé propasti, kde
byly publikovány texty Jacka Pod-
siad³a a Marcina Œwietlického.
Z mladších je díky Báøe Gregorové,
jez na stránkách www.iliteratura.cz
prùbìznì informuje o souèasné li-
terární produkci a pøekládá z ní,
známý román Doroty Mas³owské
Èervená a bílá. Pokud v Praze vznik-
ne plánovaný Polský stùl, kde bude
pravidelnì pøedstavována polská
kultura, nevidím situaci vùbec zle.
Vzniklali by taková aktivita napø.
v Ostravì, nebylo by snad ani tøeba
pøekládat. Dokladem podivuhodné
polsko-èeské vzájemnosti je
i vydání knihy Zibøid Radka Fridri-
cha nejdøíve v Polsku a az nyní doma.
IK: Ve své básnické tvorbì se èasto
odvoláváš na zenský zivel. Báseò
Vrána je ku pøíkladu vyznání zeny
v støedních letech. Je nìjaký
konkrétní dùvod proè to dìláš?
ŠB: Nejsem si jist, zda to dokázu ra-
cionálnì vysvìtlit. Zena mì fasci-
nuje nejen jako objekt, ale i subjekt.
Pravdìpodobnì existuje nìco jako
zenské myšlení. Vìtšina zen se urèitì
od vìtšiny muzù liší soustøedìním
se na jiné podnìty našeho spo-
leèného svìta. Baví mì pokoušet se
dívat cizíma oèima, napø.: starce, fa-
nouška fotbalu a taky zeny. Vrána
byla snahou proniknout k zenì co
nejblíze, zevnitø. Nicménì moje vraní
perspektiva pøedstavuje muzský po-
hled: tedy pokus muze podívat se
na zenu, jak by se na sebe mohla
podívat. Pohybuji se zde samozøejmì
na velmi tenkém ledì. Infinitivní
verše jsem nechal asi rok zrát, kon-
zultoval jsem je s kamarády, ka-
marádkami a spoustu z nich jsem
vyhodil napøíklad proto, ze nevyho-
vovaly mému konstruktu zenského
myšlení o sobì, byl z nich pøíliš cítit
muzský prvek. Na druhou stranu
v nìkterých je naopak tento prvek
pouzitý zámìrnì jako zcizovací efekt.
Rozhodnì jsem chtìl postihnout
celé zenství od mládí ke staøí, nejen
støední vìk. Ze zaèátku jsem se do-

konce pokoušel verše seøadit „chro-
nologicky“ – podle odhadovaného
vìku mluvèí, ale vypadalo to jak z
uèebnice, tak jsem to zase rozházel.
Celkem jsem si s tím vyhrál. Mám tu
básnièku moc rád a nesmírnì mì
tìší, ze jsi mi ji pøelozil do polštiny.
IK: Docela by mì zajímalo, èím je
pro Tebe poezie, nebo• z dosa-
vadních zkušeností vím, ze vztah
èeských básníkù vùèi vlastní tvorbì
je pøece jen svérázný. Vzpomínám
si tøeba na Petra Bronose Nováka
z Brna, který si bìhem ètení svých
básní na Èeském stole v Krakovì
sundal polobotky a èetl v po-
nozkách...
ŠB: Petr Bronos Novák si prostì jen
udìlal pohodlí. Èeské muze, vèetnì
básníkù, pøíliš nezajímá, co si ráno
oblíknou, a èasto také nedokázou
zachovat spoleèenské dekorum.
Prostì na to prdí. Je jim to fuk.
V polské šlechtické kultuøe jsou jisté
vìci nepøípustné, v èeské mìšta-
nské spousta „spoleèenských
høíchù“ projde zcela bez povšimnutí.
Navíc pokud se v Èechách nìkdo
umí oblékat, toto èíslo je rozhodnì
nizší nez v Polsku, tak jde cestou
nenápadné elegance, kdezto v Pol-
sku je dùlezité být zcela originální,
vyzývavý, prostì záøit. U nás se
nosí prùmìrnost, u vás výstøednost.
Obecnì mezi našimi národy  je mno-
hem víc rozdílù, nez si vzhledem ke
slovanskému pùvodu, blízkosti ja-
zykové a geografické jsme schopni
pøipustit. Tato vzájemná exotiènost
pak zpùsobuje, ze to, co pro jedno-
ho je pøíznakové, druhý vùbec ne-
postøehne.
Co se týèe mì samotného, dostal

jsem v Krakovì lekci ze spo-
leèenského chování. Nicménì mùj
vztah k poezii (ani vlastní) to neo-
vlivnilo. Nìkdo hraje amatérsky di-
vadlo, nìkdo volejbal, nìkdo si
obèas nìco napíše do šuplíku a nìko-
mu se to obèas podaøí vydat. Prostì
koníèek, a zároveò zivotní postoj
a potøeba, nìkdy exhibicionismus.
Baví mì to. Nìkdo si sundavá po-
nozky, nìkdo konèí u èervených tre-
nek, jiný teprve u hodinek. Asi to
bude nìjaké národní prokletí, ze se
èeští básníci bìhem svých vysto-
upení rádi svlékají. Bronos Novák
nechca urazit, vìdom si pøítomnosti
hluboce vìøících Polákù a v sálu
pøítomné zhuštìné spoleèenské ko-
nvence, tedy pouze decentnì na-
znaèil svùj potenciál. Kdo by to byl
do nìho øekl.
IK: Jiz dva roky bydlíš v Polsku,
promítlo se to nìjak do Tvé tvorby a
zivota?
ŠB: Jak se promítly ty dva roky budu
vìdìt az poté, co se vrátím. Zatím je
pøíliš brzy, musí to uzrát. Mùzu jen
øíct, ze jsem si vytvoøil vìtší odstup
od vlastní zemì – mám ji s èím poro-
vnat. Co se týèe tvorby, tak mì nad-
chly Stasiukovy Halièské povídky,
které jsem èetl nejdøíve èesky
a posléze i polsky. V létì jsem se
zajel podívat do Beskidu Niského,
do míst, kde se odehrává jejich dìj.
Byl jsem nadšen liduprázdností,
døevìnými pravoslavnými ko-
stelíèky, £emkami, pøírodou a vo-
jenskými høbitovy. Asi se to nìkde
odrazí, mozná na ledvinách, mozná
v tvorbì, kdo ví...
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Kuba Mikurda: Jak wspominasz
pierwsz¹, wroc³awsk¹ edycjê festi-
walu Era Nowe Horyzonty? Nie tyle
jako organizator, ale jako uczestnik,
obserwator, który pamiêta i Cieszyn,
i Sanok.
Jakub Duszyñski: Ba³em siê nowego
miejsca, ba³em siê, ¿e nie bêdê czu³ siê
blisko widzów, ¿e wszystko rozp³ynie
siê poœród zgie³ku ulic du¿ego miasta.
Ale po kilku pierwszych dniach Wroc³aw
mnie zafascynowa³.  Znalaz³em w nim
jak¹œ tajemnicê, coœ co sprawi³o, ¿e za-
intrygowa³o mnie to miejsce i chcia³bym
do niego wracaæ. Zdarzy³o mi siê po-
myœleæ, ¿e byæ mo¿e Wroc³aw by³by
idealnym miejscem do ¿ycia. Przynaj-
mniej w tym kraju.

Czy w trakcie festiwali zdarza ci siê
po prostu usi¹œæ na widowni, zoba-

czyæ coœ, czego jeszcze nie widzia-
³eœ, daæ siê zaskoczyæ?
Oczywiœcie, ¿e zdarza mi siê zapomnieæ
o wszystkim i zanurzyæ w nieznanym fil-
mowym œwiecie. Wiele  filmów wybra-
nych do festiwalowego programu wi-
dzê po raz pierwszy. A te, które ju¿ wi-
dzia³em, ogl¹dam z publicznoœci¹ i za-
wsze jest trochê inaczej, i jakby po raz
pierwszy. Uwielbiam ogl¹daæ filmy na
festiwalu.

W kilku miejscach podkreœla³eœ, ¿e lu-
bisz myœleæ o festiwalu jako miejscu, które
umo¿liwia konfrontacjê prywatnych fa-
scynacji filmowych z nowohoryzon-
tow¹ publicznoœci¹. Ale przytaczaj¹c
przyk³ady tego, co ciê szczególnie do-
tknê³o, w pewnym sensie ods³aniasz siê,
przyznajesz do fascynacji (a mo¿e i gnie-
wu, bezradnoœci?) Jak to czujesz?

Nie czujê gniewu ani bezradnoœci. Oczy-
wiœcie, czêsto dobór filmów jest jak¹œ
form¹ ekspresji. Filmy dotykaj¹ pewnych
bardzo intymnych nastrojów, myœli, s¹
niby s³owa, a kiedy uk³adaj¹ siê w sek-
cje, to jakby siê sk³ada³y w zdania. Tak,
uk³adanie programu mo¿na potraktowaæ
bardzo osobiœcie. Jakby za t¹ prac¹ kry³a
siê tak¿e ukryta wypowiedŸ
i pytanie programuj¹cego. Ja po prostu
bardzo chcê siê spotkaæ z widzami tych
filmów i porozmawiaæ o tym, co kiedyœ
widzia³em, a co oni zobaczyli teraz.
A przy okazji dowiedzieæ siê czegoœ o
nich, spytaæ: jak sobie radzisz z ¿yciem?
Czym ¿yjesz? Czego siê boisz? Co lu-
bisz? Interesuj¹ mnie bardzo podstawo-
we pytania zadane kompletnie nieznajo-
mym osobom, z którymi ³¹czy mnie
wspólnie obejrzany film.

Funkcjê „autora” programu dzielisz
z Romanem Gutkiem i Joann¹
£apiñsk¹. W jaki sposób komponu-
jecie ca³oœæ? Czy praktykujecie po-
dzia³ obowi¹zków, sekcji itd.?
Ka¿dy z nas jeŸdzi na festiwale, czasem
razem, czasem osobno, spisujemy naj-
ciekawsze dla nas tytu³y, rekomenduje-
my do sekcji. Roman podejmuje czêsto
ostateczn¹ decyzjê, ale bardzo szanuje
nasz gust. Mam spor¹ wolnoœæ i œwietn¹
zabawê w sekcji, któr¹ wymyœli³em jakiœ
czas temu – nocne szaleñstwo. I du¿o
rozmawiamy ze sob¹ o filmach, które
widzieliœmy.

O ile w Cieszynie nie sposób by³o
siê nie spotkaæ (tak¿e repertuaro-
wo), o tyle we Wroc³awiu okaza³o
siê to ma³o prawdopodobne. Czy
w trakcie prac nad programem, pro-

Uwielbiam oglądać filmy...
na festiwalu

Rozmowa z Jakubem Duszyńskim, dyrektorem
artystycznym 6 festiwalu Era Nowe Horyzonty
rozmawia Kuba Mikurda
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gramem mocno poszerzonym w sto-
sunku do edycji cieszyñskich, dysku-
towaliœcie ryzyko „rozmycia” festi-
walu?
Bojê siê tego, program pêcznieje, rozra-
sta siê. W pewnym momencie uœwia-
domi³em sobie jednak, ¿e ENH to w isto-
cie kilka równoczeœnie odbywaj¹cych siê
festiwali, które ³¹czy miejsce i czas. Ka¿dy
ma swój festiwal. To rodzi niebezpieczeñ-
stwo rozminiêcia siê widzów ze sob¹,
ale tak¿e daje im olbrzymi¹ wolnoœæ wy-
boru. Byæ mo¿e widzowie woleliby cza-
sem zastaæ na ENH mniej filmów i po-
zwoliæ siê niejako „poprowadziæ” przez
program… Mam wra¿enie, ¿e w tej ol-
brzymiej przestrzeni filmowej mo¿na siê
zgubiæ, straciæ orientacjê.

Która z formu³ „doœwiadczenia fil-
mowego” jest ci bli¿sza: „czytelni-
cza” („ekskluzywna”, bez wzglêdu
na to, gdzie czytasz, bez wzglêdu na
to, czy ktoœ ci czyta przez ramiê, je-
steœ „sam na sam” z ksi¹¿k¹), czy
„teatralna”, gdzie grupowe ogl¹da-
nie buduje pewn¹ wspólnotê?
Ta pierwsza.

Czy wolisz myœleæ o festiwalu „Era
Nowe Horyzonty” jako niezobowi¹-
zuj¹cym wydarzeniu w formule „en-
tuzjaœci entuzjastom”, czy raczej

przedsiêwziêciu z „misj¹”? Sk¹din¹d
wiadomo, ¿e socjologowie przygl¹-
daj¹ siê festiwalowi pod k¹tem „po-
kolenia Nowych Horyzontów”.
Nie mam poczucia misji. Mam poczu-
cie niezwyk³ego szczêœcia, jakie mnie
spotka³o, ¿e mogê uczestniczyæ w tym
przedsiêwziêciu. Moj¹ jedyn¹ przepustk¹
by³a spora pasja filmowa, a potem doœæ
ciê¿ka praca.

Czy zdarza ci siê u¿ywaæ terminu
„awangarda” bez cudzys³owu? Czy
zgodzisz siê, ¿e jeœli „awangardo-
woœæ” mierzyæ stopniem trudnoœci
odbioru i emocjami, które budzi
dana propozycja, to w ostatnich la-
tach, nieco paradoksalnie, najbar-
dziej „awangardowe” okazuj¹ siê fil-
my eksponuj¹ce pierwotny gest, pod-
stawow¹ radoœæ kina – utrwalenie
spojrzenia, rejestracjê obrazu? Mam
na myœli na przyk³ad „Five” Kiaro-
stamiego czy „13 jezior” i „10 nieb”
Benninga.
Zazwyczaj nie u¿ywam tego terminu. Ale
zgadzam siê z tob¹. Okazuje siê, ¿e najbar-
dziej pod pr¹d konwencjonalnego kina id¹
te filmy, które pozwalaj¹ prze¿yæ coœ bar-
dzo prostego, wrêcz tak podstawowego,
jak doœwiadczenie teraŸniejszoœci. Filmy, któ-
re wymieni³eœ, s¹ w³aœnie doœwiadczaniem
czasu teraŸniejszego, który bardzo czêsto

umyka nam  w tak zwanej rzeczywisto-
œci pozafilmowej.

Jak oceniasz mo¿liwoœci i zagro¿e-
nia zwi¹zane z upowszechnianiem
lekkich kamer cyfrowych? Autorzy,
którzy siêgnêli po tak¹ formê chwa-
lili sobie jej niezobowi¹zuj¹cy cha-
rakter, wolnoœæ od ograniczeñ finan-
sowych, podrêcznoœæ. A mo¿e wi-
dzia³eœ ju¿ „INLAND EMPIRE”? Bar-
dzo jestem ciekaw, jak z „cyfrówk¹”
poradzi³ sobie Lynch.
Bardzo czekam na „INLAND EMPIRE”,
widzia³em tylko fragmenty. Znajomi,
którzy ogl¹dali, napisali mi zaraz po we-
neckiej projekcji, ¿e to potworny ama-
torski knot, który trwa dwa razy za d³u-
go i jest kompletn¹ pomy³k¹. W zwi¹zku
z tym czekam na niego tym bardziej nie-
cierpliwie, Bardzo cieszê siê z kamer cy-
frowych i tej wolnoœci, jak¹ stwarzaj¹ –
pozwalaj¹ filmowej osobie zabraæ nas ze
sob¹ w bardzo prywatn¹ podró¿. Ja bar-
dzo lubiê, jak ktoœ mnie zabiera ze sob¹
na spacer i pokazuje wa¿ne dla siebie
miejsca. I uwielbiam, kiedy ktoœ mnie
wpuszcza do swojego mieszkania.

Opowiesz trochê o najbli¿szych pla-
nach?
Blink wprowadzi³ w³aœnie do kin i wyda³
na DVD bollywoodzkie „Bunty i Babli”.

W kolejce czeka „Veer Zaara” z Shah
Rukh Khanem (10 listopada). Premiery
GutekFilmu to przede wszystkim „Vo-
lver” Pedro Almodóvara (29 wrzeœnia),
a w przysz³ym roku najnowsze filmy von
Triera, Ozona, Menzla, Høebejka oraz
„Pachnid³o” Toma Tykwera wg bestsel-
lera Petera Süskinda. Zapowiada siê do-
bry rok.

*Jakub Duszyñski (ur. 1972) - z wy-
kszta³cenia prawnik, z zami³owania
podró¿nik, z zawodu dystrybutor.
Od blisko 10 lat dyrektor artystycz-
ny Gutek Film, od dwóch lat wspó³-
w³aœciciel firmy dystrybucyjnej Blink
promuj¹cej kino gatunkowe œwiata
(w tym Bollywood), wyk³adowca
Warszawskiej Szko³y Filmowej,
wspó³autor programu wszystkich
edycji festiwalu „Era Nowe Hory-
zonty”. Ostatnio zaproszony przez
Sundance Institute do prac w komi-
sji oceniaj¹cej scenariusze europej-
skie, ubiegaj¹ce siê o presti¿ow¹
NHK International Filmakers
Award.

Miejsca LOKATORA:
Dom Krakowski
90403 Norymberga,
Hintere Insel Schütt 34
www.krakauer-haus.de

O co chodzi z tymi domami krakow-
sko-norymberskimi?
Oba domy s¹ czymœ na skalê europejsk¹
niezwyk³ym. Na ca³ym œwiecie istniej¹
Instytuty Kultury, bêd¹ce „kulturalnymi
ambasadami” poszczególnych pañstw,
ale wyj¹tkowoœæ naszych Domów po-
lega na tym, ¿e s¹ one „ambasadami”
miast, a nie jednostkami pañstwowymi.
Powsta³y nieprzypadkowo w Krakowie
i Norymberdze: oba te miasta ³¹czy jed-
no z najstarszych partnerstw miêdzy
miastami polskimi i niemieckimi – dziœ
ju¿ dwudziestosiedmioletnie!
I nigdy nie by³a to przyjaŸñ „na papierze”,
od pocz¹tku znaleŸli siê zapaleñcy, któ-
rzy zwi¹zek ten o¿ywili swoimi dzia³a-
niami i w kr¹g przyjació³ i sympatyków
wci¹gali ci¹gle nowych ludzi. St¹d, kiedy
przed ponad dziesiêciu laty prezydent
Krakowa zaproponowa³ powo³anie do
¿ycia obu Domów, w Norymberdze
przyjêto ten pomys³ z entuzjazmem –
i dziêki temu mo¿emy dziœ œwiêtowaæ
dziesiêciolecie ich dzia³alnoœci. Dom
Krakowski w Norymberdze mieœci siê
w œredniowiecznej baszcie, która by³a
niegdyœ czêœci¹ miejskich murów obron-
nych. Pochodz¹cy z roku 1540 budy-

nek zosta³ czêœciowo zniszczony w cza-
sie drugiej wojny œwiatowej. Norymber-
scy architekci opracowali plany odbudo-
wy baszty, przy czym plany te by³y kon-
sultowane i akceptowane przez przed-
stawicieli Miasta Krakowa. Miasto No-
rymberga przebudowa³o i odremonto-
wa³o wie¿ê, ponosz¹c wspólnie ze
sponsorami koszt tego przedsiêwziêcia.

Co mo¿e spotkaæ goœci odwiedza-
j¹cych to miejsce?
Ju¿ na parterze wita biuro podró¿y Po-
lenreisen, bêd¹ce jednoczeœnie Centrum
Informacji o Krakowie, zaopatrywane
regularnie przez Urz¹d Miasta Krakowa
w materia³y promocyjne i informacyjne
o Krakowie. Oprócz tego w wie¿y znaj-
duje siê: restauracja z przysmakami kuch-
ni frankoñskiej i polskiej, naturalnie z pie-
rogami, bigosem i barszczem, przepiêk-
ny ogródek piwny na murach miasta, no
i – urokliwa sala z widokiem na zamek
na szczycie wie¿y, w której odbywaj¹ siê
imprezy. To tu polscy artyœci, literaci,
malarze, rzeŸbiarze, muzycy spotykaj¹
siê z niemieck¹ publicznoœci¹ – grali tu
m.in. Motion Trio, Crakow Klezmer
Band, Que Passa, goœciliœmy Adama

Zagajewskiego, Ryszarda Krynickiego,
Andrzeja Stasiuka, Wojtka Kuczoka, Ka-
tarzynê Zimmerer, S³awka Shuty, Do-
rotê Mas³owsk¹ – mog³abym wymie-
niæ jeszcze wiele nazwisk.  A na najwy¿-
szym piêtrze czeka na odwiedzaj¹cych
galeria, w której ju¿ wkrótce zaprezen-
towane zostan¹ prace grupy m³odych
artystów skupionych wokó³ krakowskie-
go stowarzyszenia „Œwiat przedstawio-
ny”

Zapytam wprost: co Kraków ma z tego,
¿e w Norymberdze istnieje taki Dom?
Korzyœci s¹ mo¿e niewymierne w licz-
bach (chocia¿ i tu da siê na przyk³ad po-
wiedzieæ, ¿e na ka¿d¹ z³otówkê  z bu-
d¿etu Domu, przeznaczon¹ na dzia³al-
noœæ kulturaln¹, udaje siê pozyskaæ z in-
nych Ÿróde³ – od sponsorów, fundacji
itp. – kolejn¹ z³otówkê). Ale istotne jest
po pierwsze to, ¿e krakowski œwiat kul-
tury i sztuki ma swój „przyczó³ek”
w Niemczech, miejsce, gdzie mo¿e siê
zaprezentowaæ przed niemieck¹ publicz-
noœci¹, ¿yczliw¹ i zainteresowan¹, bo –
to ju¿ po drugie – dziesiêcioletnia praca
pozwoli³a na zbudowanie sporego „lob-
by” sympatyków Krakowa i polskiej kul-

tury – zaliczaj¹ siê do niego równie¿
przedstawiciele lokalnej prasy, œwiata
kultury i polityki. To w³aœnie w ten spo-
sób pracuje sie „u podstaw” nad tak
obecnie dyskutowanym wizerunkiem
Polski i Polaków. Charakter Domu spra-
wia przy tym, ¿e publicznoœci do której
docieramy wszystko, co w Polsce naj-
lepsze, kojarzy siê z Krakowem. I nie
jest to jedynie publicznoœæ norymber-
ska, istnienie obszernej i aktualizowanej
strony internetowej w jêzyku niemiec-
kim wiedzie do Domu osoby zaintere-
sowane polsk¹ kultur¹ z ca³ego obszaru
Niemiec – w ubieg³ym tygodniu na przy-
k³ad zaproponowano nam prezentacjê
naszej instytucji i Krakowa na du¿ym miê-
dzynarodowym festiwalu, organizowa-
nym przez oœrodek akademicki
w Erlangen. Równie¿ kontakty miêdzy
artystami krakowskimi i norymberskimi,
zapocz¹tkowane w trakcie imprez orga-
nizowanych w naszym Domu, utrzymu-
ja siê potem nierzadko po zakoñczeniu
dzia³añ i przeradzaj¹ sie w prawdziwe
przyjaŸnie, owocuj¹c wspólnymi projek-
tami.

opracowanie Grażyna Wanat
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Bomb TBomb TBomb TBomb TBomb Texasexasexasexasexas
Pele - mele:

PEA RICHMAN drums, vocal
Rock´n´Roll Name: Pea Lee
Birth Place: Nürnberg
Zodiac: Virgin
Color of Eyes: Brown
Color of Hair: Brown
Favourite Colors: Blue
Former Occupation: Psychologist
Ambitions: playing guitar
Instruments Played: Drums, Recorder, Piano
Own Style of Music: Punkrock
First Public Appearance: Kindergartensommerfest
Hobbies: Soccer
Favourite Likes: Sex
Favourite Dislikes: Sex
Favourite Soccer Team: SpVgg Greuther Fürth
Favourite Animal: Cat
Favourite Food: Schäuferla, Kie³basa Krakowska,
Favourite Drink: Beer
Favourite Beer Brand: Krug Bräu, Spalter Hell
Favourite polish vodka: Wódka ̄ o³¹dkowa Gorzka
Favourite Rock´n´Roll Band: AC/DC
Favourite Recording Star: Angus Young
Alltime Favourite Song: „Ride on” - AC/DC
6 Records for an Island:
Bad Religion-No Control
AC/DC - Dirty Deeds
Hoodoo Gurus - Kinky
G. Love & Special Sauce - Philadelphonic
Pixies - Surfer Rosa
Calexico - Calexico;
Favorite Composer: Angus Young
Favourite Film Star: Mickey Rourke
Favourite Film: Angel Heart
Favourite Children TV-Programme:
Sesame Street
Favourite Book: Albert Camus: „L'étranger”
Fahrenheit 451´s Personal Book to Memorize:
Hermann Hesse, „Demian”

RANDY ANDY guitar, vocals
Rock´n´Roll Name: Andy Lee, Christina Aguilera,
Anti Contra, Andy the German :-)
Birth Place: Nürnberg
Zodiac: Capricorn
Color of Eyes: Blue
Color of Hair: Brown
Favourite Colors: Orange
Former Occupation: Graphic-Designer, Bruce Lee's
Stuntman
Ambitions: Air Guitar World Champion, to own a
Batik-Shirt-Shop in Benares, Spanish, best costume
on Carneval 2005, to marry a girl from Honolulu,
another Drahdiwaberl-Concert!!!
Instruments Played: Guitar, Saz, Organ, Accordion,
Harp, Drums
Own Style of Music: Trashcountry, Surf, Punk'n'Roll
First Public Appearance: Delivery Room Martha Maria
Hobbies: Photographing, Super8-Shortfilms, Czech
and Italian Language, Soccer
Favourite Likes: Playing Guitar
Favourite Dislikes: Broken Strings!!!
Favourite Animal: Flipper
Favourite Food: Italian
Favourite Drink: Orange Blossom Tea
Favourite Beer Brand: Plzensky Prazdroj 10° and
Leupser Dunkel
Favourite polish vodka: Wiœniówka
Favourite Rock´n´Roll Band: Camper Van Beethoven
Favourite Recording Star: Howe Gelb? Mark Linko-
us? David Lowery?
Alltime Favourite Song: „Je t'aime” - Serge Gainsbo-
urgh + Jane Birkin
3 Records for an Island: „Giant Sand” - Map
„Every Good Boy Deserves Fudge” - Mudhoney
„Vivadixiesubmarinetransmissionplot” - Sparklehorse
Favourite Composer: Conlon Nancarrow
Favourite Film Star: Johnny Depp
Favourite Film: „Das Leben der Boheme”
Favourite Children TV-Programme: Pan Tau
Favourite Books: „Don Quichote” (Cervantes), „Ecume
de Jour” (Boris Vian), „Schuld und Sühne” (Dostojewski)
Fahrenheit 451´s Personal Book to Memorize:
„Gargantua and Pantagruel” - Rabelais

FUKS LEE bass, vocals
Rock´n´Roll Name: Fucks Lee, Foxy
Birth Place: Earth
Zodiac: Aries
Color of Eyes: Brown
Color of Hair: Brown
Favourite Colors: Tangerine
Former Occupation: Photographer
Ambitions: Cover of the Rolling Stone
Instruments Played: Bass, Mandolin, Harp
Own Style of Music: Polka, C&W
First Public Appearance: „Wärmestube Fürth” 1984
Hobbies: Cooking, Reading, Bathtub-singing
Favourite Likes: Sunrise
Favourite Dislikes: Having to Wait
Favourite Soccer Team: SpVgg Greuther Fürth
Favourite Animal: Cat
Favourite Food: Carp
Favourite Drink: Milk
Favourite polish vodka: all together
Favourite Beer Brand: Leupser Bier
Favourite Rock´n´Roll Band: Frankie Valli & The
Four Seasons
Favourite Recording Star: Chuck Berry
Alltime Favourite Song: „Hanky Panky”
10 Records for an Island:
„Aftermath” - The Rolling Stones
„Introducing…” Beau Brummels
„Gal Costa” - Gal Costa
„Key Lime Pie” - Camper Van Beethoven
„The Gilded Palace of Sin” - Flying Burrito Brothers
„Strawberries” - The Damned
„Adios Amigos” - The Ramones
„All Hopped Up” - NRBQ
„Arthur” - The Kinks
„Quadrophenia” - The Who
Favourite Composer: Bob Dylan
Favourite Film Star: Ives Montand
Favourite Film: American Grafitti
Favourite Children TV-Programme: Pan Tau
Favourite Book: „Moby Dick” - Herman Melville
Fahrenheit 451´s Personal Book to Memorize:
„Jitterbug Perfume” - Tom Robbins

Bomb Texas gościli w klubie LOKATOR w Krakowie
w dniach 15-20. 09. 2006 r.
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Iga Noszczyk: Kiedy rozmawialiœmy
rok temu na temat Twojego t³uma-
czenia powieœci Mas³owskiej
(„Dama z ³asiczk¹ pod flag¹ bia³o-
czerwon¹”, www.artpapier.com)
i pyta³am Ciê o dalsze plany transla-
torskie, nic nie wspomina³eœ
o „Tworkach” Bieñczyka. A tym,
w³aœnie, zajmowa³eœ siê podczas ko-
lejnego – tegorocznego – lata spê-
dzonego w Krakowie. Sk¹d pomys³
na t³umaczenie tej powieœci?
Benjamin Paloff: Wydawnictwo tego
chcia³o. Ta powieœæ bardzo siê mi podo-
ba i chcia³em j¹ przet³umaczyæ, ale – osta-
tecznie – to wydawnictwa najczêœciej
decyduj¹ o tym, co zostanie przet³uma-
czone. Jestem niewolnikiem systemu.

Nieatrakcyjne życie tłumacza
(czyli komputer, Kryspinów i zimne piwo).

Z Benjaminem Paloffem
rozmawia Iga Noszczyk.

Benjamin Paloff (ur. 1976), doktorant
wydziału języków i literatur słowiańskich
Harvardu, krytyk literacki w Boston
Review, tłumacz literatury polskiej.
Przełożył m. in. pierwszą powieść Doroty
Masłowskiej (Snow White and Russian Red,
wydane nakładem nowojorskiego Grove
Press/Black Cat) i opowiadanie Witolda
Gombrowicza Szczur
(www.wordswithoutborders.org).
Obecnie zajmuje sie tłumaczeniem
twórczości Bolesława Leśmiana
i Marka Bieńczyka.

Tak upalne lato nie pozwala³o Ci d³u-
go wytrwaæ przy pracy przed kom-
puterem; sk³ania³o Ciê do poch³ania-
nia sporych iloœci zimnego piwa, p³y-
wania w Kryspinowie, wycieczki do
wietrznego Gdañska, gdzie wresz-
cie mo¿na by³o odetchn¹æ ch³odniej-
szym powietrzem. Co jeszcze robi-
³eœ w tym roku w Polsce?
Oprócz p³ywania w Kryspinowie, wy-
cieczki do Gdañska na weekend i, tak,
picia zimnego piwa w du¿ych iloœciach,
pracowa³em, pracowa³em i dalej pra-
cowa³em. Nie mia³em wyboru: w ci¹gu
tego lata musia³em dokoñczyæ t³uma-
czenie Bieñczyka, a tak¿e pracowaæ nad
doktoratem i innymi projektami. Upa³
by³ koszmarny, ale jeden czort: i tak wy-

znaczy³em sobie oœmiogodzinny dzieñ
pracy. Moje ¿ycie nie jest znów tak bar-
dzo atrakcyjne.

Tak jak w zesz³ym, tak i w tym roku
by³eœ czêstym goœciem Lokatora.
Dlaczego lubisz to miejsce? (Tylko
nie mów, proszê, ¿e pracuj¹ tam
sympatyczni barmani, bo i tak nikt
Ci nie uwierzy :).
A kto powiedzia³, ¿e lubiê Lokatora i jego
barmanów? W zesz³ym roku mieszkali-
œmy tu¿ za rogiem, na którym znajdo-
wa³ siê Lokator. W tym roku szybko
powróci³y stare zwyczaje. A kiedy Loka-
tor zacz¹³ polecaæ drink nazwany imie-
niem mojej ¿ony, gdzie indziej mogliœmy
chodziæ?

A co bêdzie dzia³o siê za rok? Jakie
masz plany translatorskie (Mas³ow-
ska i Bieñczyk to dwie zupe³nie ró¿-
ne bajki; czy szykujesz jak¹œ now¹
niespodziankê?), jak spêdzisz rok
akademicki i: czy wrócisz do nowiut-
kiego Lokatora?
Za rok bêdê mia³ ju¿ w rêce doktorat,
t³umaczenia przet³umaczone, pracê
mniej lub bardziej skoñczon¹ i ¿ycie pe³-
ne dekadencji. Co bêdê t³umaczy³, tego
jeszcze nie wiem. Nie wiem te¿, gdzie
bêdê pracowa³. Ten rok akademicki spê-
dzê na poszukiwaniu pracy i têsknocie
za Krakowem. Wrócimy z ¿on¹ do Lo-
katora jak najszybciej. A jeœli nie znajdê
gdzieœ stanowiska akademickiego, mo¿e
nawet szybciej.

A Translator’s Life is Not
Glamorous, (The Computer,
Kryspinów, and Cold Beer).

Benjamin Paloff,
interviewed by Iga Noszczyk.

Iga Noszczyk: Last year, when we
spoke about your translation of Ma-
s³owska’s novel (Dama z ³asiczk¹
pod flag¹ bia³o-czerwon¹, www.art-
papier.com) and I asked you about
what you would translate next, you
did not mention Bieñczyk’s Tworki.
But this is what you were working
on this summer in Kraków. How did
you decide to translate this novel?

Benjamin Paloff: A publisher wanted it
done. I really like this novel, and I wan-
ted to translate it, but in the end publi-
shers usually decide what gets transla-
ted. I am a slave to the system.

This unusually hot summer made it
impossible to sit for long hours be-
hind a computer; it also inclined you
to gulp huge quantities of cold beer,
swim in Kryspinów, and visit windy
Gdañsk, where you could finally en-
joy some fresh air. What else did you
do in Poland this year?
Besides swimming in Kryspinów, a
weekend trip to Gdañsk, and yes, drin-
king a lot of cold beer, I worked, wor-
ked, and kept working. I had no choice:
this summer I had to finish my transla-

tion of Bieñczyk, and I also worked on
my dissertation and other projects. The
heat wave was awful, but it made no
difference; generally, I had an eight-hour
work day. My life is not so glamorous.

Both this summer and last summer,
you were a frequent guest at Loka-
tor. Why do you like this place? (Ple-
ase do not say that they have the
nicest bartenders; nobody would
believe you :)
And who said that I like Lokator and its
bartenders? Last year we had an apart-
ment around the corner from Lokator.
This year the old habits died hard. And
when they started to sell a drink named
after my wife, where else could we go?

And what do you have planned for
next year? What do you plan to trans-
late? (There is a huge difference be-
tween Mas³owska and Bieñczyk; will
you surprise us again?) How will you
spend this academic year? And: will
you come back to the brand-new
Lokator?
In a year I will have my doctorate in hand,
my translations translated, work more
or less finished, and a life of decadence.
It is not clear what I will translate. Nor is
it clear where I will work. I will spend the
academic year looking for a job and mis-
sing Krakow. My wife and I will return to
Lokator as soon as possible. And if I do
not find an academic position some-
where, maybe even faster.
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CYKL SPOTKAŃ „Czeskie Rozmowy”
Projekt „Czeskie Rozmowy” powsta³
we wrzeœniu 2006 roku i jest wynikiem
wspó³pracy pracowników Katedry filo-
logii czeskiej i ³u¿yckiej UJ (http://
www.filg.uj.edu.pl/ifs/) oraz stowarzy-
szenia „Œwiat PRZEDSTAWIONY” z sie-
dzib¹ w Krakowie. Cykliczne spotkania
maj¹ na celu propagowanie kultury cze-
skiej poprzez umo¿liwienie bezpoœred-

Fotoakcja „Lokatorzy” to nic innego, jak
wizualny spis powszechny lokatorów
pubu, galerii oraz kawiarnii mieszcz¹cych
siê przy ulicy Krakowskiej 10 - umow-
nie zwanych starymi, którzy wraz z prze-
prowadzk¹ przeniesli siê o 17 nume-
rów dalej.  A tak¿e tych, którzy 14 wrze-

œnia pojawili siê na Krakowskiej 27 po
raz pierwszy i pewnie nie ostatni. Ide¹
wizualnego spisu powszechnego jest
pozostawienie dla potomnoœci portre-
tów bywalców, sympatyków, wspó³-
twórców oraz twórców Lokatora, a tym
samym projektów w nim narodzonych,
a tak¿e prezentowanych. Fotospis zo-
sta³ przeprowadzony w Miejscu Foto-
graficznym Machina Fotografika, na pla-
nie sytuacyjnym Nowego Lokatora znaj-
duj¹cym siê pod numerem 6, (tak, to

tam, gdzie wchodzi siê przez okno, a na
œrodku stoi wanna). Nikko i Gutta foto-
spisa³y ponad 200 portretów lokatorów
od lat 3 wzwy¿. Wystawa zdjêæ oraz
wydanie albumu (w wersji limitowanej)
, odbêdzie siê w dniu 6 urodzin Lokato-
ra w maju 2007 roku. DO TEGO
CZASU NIE MA MO¯LIWOŒCI
OBEJRZENIA ODBITEK. SPIS NABIE-
RA MOCY URZÊDOWEJ. Drugi wi-
zualny powszechny spis lokatorów od-
bedzie siê w roku 2011.

niego kontaktu odbiorcy z czeskimi twór-
cami i zapraszanie wiod¹cych przedsta-
wicieli na spotkania do Krakowa.
„Czeskie rozmowy” adresowane s¹ do
szerokiej publicznoœci nie tylko akade-
mickiej i planuj¹ oddzia³ywaæ poza krêgi
bohemistyczne. Ka¿demu wyst¹pieniu
towarzyszyæ bêdzie rozmowa z goœciem
prowadzona przez m³odych krakow-

skich bohemistów. Wszystkie spotkania
bêd¹ odbywaæ siê w przestrzeniach klu-
bu Lokator, (ul. Krakowska 27 w Kra-
kowie). Ka¿de z przeprowadzanych
spotkañ bêdzie rejestrowane, a co cie-
kawsze bêd¹ prezntowane w autorskim
piœmie „Mrówkojad” ,które raz w mie-
si¹cu bêdzie ukazywaæ siê nak³adem wy-
dawnictwa „Œwiat PRZEDSTAWIONY"

OuLiPo po Polsku
Po trzech latach przerwy ukazuje siê
nowy, dziesi¹ty numer „Nowego Wie-
ku”, numer niezwyk³y: najszersza jak
dot¹d w Polsce prezentacja twórczoœci
OuLiPo (Ouvroir de Littérature Poten-
tielle – Pracownia Literatury Potencjal-
nej). Ta francuska grupa licz¹ca 35 pisa-
rzy, od 1960 roku nieprzerwanie zaj-
muje siê pewnym specyficznym podej-

LOKATOR
w Czechach
Prezentace kulturních aktivit kra-
kovského umìleckého sdruzení
Œwiat Przedstawiony a galerie Lo-
kator Praha, Brno 10 -11. 10. 2006,

Zvláše doporuèuji.

O polské literatuøe

po roce 1989
Pøednáška Jacka Olczyka
10. 10., 14.00, Praha, Filozofická fa-
kulta UK, nám. Jana Palacha 2

11. 10., 12.30, Brno, Filozofická fa-
kulta MU, Arne Nováka 1 – zase-
dací místnost

Nová animace z Krakova
Animované filmy z Akademie
výtvarných umìní v Krakovì
promítání s výkladem Mariusze Frukacze
Schùzka (Schadzka, 2003, 4’40”),
rez. Izabela Bartosik
Persóna (Persona, 2004, 5’10”),
rez. Magdalena Piwowarczyk
Vìèné finále (Wieczny fina³, 2004, 9’30”),
rez. Izabela Bartosik
Po jablkách (Po jab³kach, 2004, 5’00”),
rez. Marta Pajek
Televizor (Telewizor, 2005, 8’24”),
rez. Tomasz Siwiñski

Haiku (Haiku, 2005, 2’34”),
rez. Maria Gorlich
Dóm (Tum, 2005, 6’00”),
rez. Joanna Rusinek
Listy (Kartki, 2005, 10’57”),
rez. Pawe³ Weremiuk
Cesta na východ
(Podró¿ na wschód, 2005, 11’00”),
rez. Magdalena Kulesza
Zítra (Jutro, 2005, 9’00”),
rez. Katarzyna Agopsowicz
Za stìnou (Za œcian¹, 2005, 9’00”),
rez. Marta Pajek
Mìsto (Miasto, 2005, 9’00”),
rez. Marcin Pazera
Happiness (Happiness, 2005, 4’46”),
rez. Anna Pankiewicz
10. 10., 17.30, Polský institut, Malé
námìstí 1 (vchod Karlova 27), Praha 1

Autorský veèer

Jerzyho Franczaka

a Adama Pluszky
11. 10., 17.00, klub Veselá vaèice,
Bìhounská 22, Brno

red.

Dni książki w LOKATORZE
W dniach 19-22 paŸdziernika po raz
drugi odbêd¹ siê w Lokatorze Dni
Ksi¹¿ki, w których udzia³ wezm¹ m.in.
twórcy nieistniej¹cych ju¿ wydawnictw:
Joannna i Jan Gondowiczowie
z Wydawnictwa Ma³e oraz Tomasz Ma-
jeran z Wydawnictwa Pomona – pro-
motorzy najwybitniejszej literatury pol-
skiej i obcojêzycznej.
19 paŸdziernika (czwartek) zostanie
zaprezentowane Wydawnictwo MA£E,

oraz udostêpniane bêdzie w serwisie in-
ternetowym. „Czeskie Rozmowy” bêd¹
organizowane we wspó³pracy z Polskim
Sto³em, który powsta³ w tym samym
czasie w Pradze dziêki staraniom poety
i grafika Ivo Vodsed’álka.
kontakt: czeskierozmowy@o2.pl

które istnia³o w latach 1995-2001
i wyda³o 37 tytu³ów, m.in. ksi¹¿ki
R. Topora, Ph. Soupaulta, A. Jarry,
S. Soko³owa. Spotkanie z Joann¹ i Ja-
nem Gondowiczami, po³¹czone z pro-
mocj¹ najnowszej ksi¹¿ki Alfreda Jarry
w przek³adzie Jana Gondowicza w ra-
mach cyklu „Ubu Król wraca do Polski”
poprowadzi Jacek Olczyk.
Wydawnictwo POMONA istnia³o w la-
tach 1996-2000 i w ramach serii „bi-

blioteka 44” wyda³o szesnaœcie ksi¹¿ek
najwybitniejszych poetów polskich œred-
niego pokolenia, m.in. A. Sosnowskie-
go, A. Wiedemanna, M. Œwietlickiego,
P. Sommera, D. Foksa czy B. Zadury.
Spotkanie z Tomaszem Majeranem pod
has³em „Nie myœl Pomono, ¿em zmy-
œli³ ten œwiat” 20 paŸdziernika (pi¹tek)
poprowadzi Kuba Mikurda.
21 paŸdziernika odbêdzie siê spotka-
nie z dwoma autorami publikuj¹cymi
swoje ksi¹¿ki w Wydawnictwie Korpo-
racja „Ha!art”. Spotkanie z £ukaszem
Orbitowskim, promuj¹cym swoj¹ naj-

nowsz¹ powieœæ pt. „Horror show”,
poprowadzi Tomasz Jan Tkaczyk, nato-
miast z Janem Krasnopolskim, autorem
zbioru opowiadañ „Klatka”, tego same-
go wieczoru bêdzie rozmawia³ Andrzej
Œwiech.
22 paŸdziernika (niedziela) w ramach
projektu „Homines Urbani” Lokator bê-
dzie goœci³ Andrieja Chadanowicza, naj-
wybitniejszego przedstawiciela m³odej li-
teratury bia³oruskiej, poetê i t³umacza na
jêzyk bia³oruski literatury rosyjskiej, pol-
skiej, ukraiñskiej i francuskiej. Wszystkie
spotkania rozpoczn¹ siê o godz. 20.00.

œciem do literatury, tak w teorii, jak
i w praktyce, zagadnieniem, które naj-
krócej mo¿na uj¹æ w pytaniu: jak pisaæ?
Raymond Queneau, Georges Perec, Ita-
lo Calvino, Jacques Jouet, Marcel Béna-
bou, François Le Lionnais – to wybrani
autorzy tego numeru, w t³umaczeniu
i komentatorskim uzupe³nieniu m³odych
literaturoznawców (A. Zdrodowski,

A. Turczyn, J. Olczyk, G. Jankowicz,
J. Franczak, K. Mikurda, M. £awniczak),
jak równie¿ specjalistów (A. Wasilew-
ska, J. Gondowicz), odpowiedzialnych za
przygotowanie monograficznych nume-
rów „Literatury na Œwiecie” poœwiêconych
G. Perekowi (11-12/1995), H. Mathew-
sowi (6/1998) i R. Queneau (6/2000).
Poruszane w „Nowym Wieku” zagad-
nienia maj¹ na celu przybli¿yæ problema-
tykê tej jednej z najd³u¿ej istniej¹cych grup
w historii literatury francuskiej i ukazaæ

OuLiPo przede wszystkim jako pewn¹
propozycjê odnowienia formalnej stro-
ny literatury. Wymyœlaniu regu³, kodów i
struktur, którym pisarz chce siê podpo-
rz¹dkowaæ i dziêki temu w œwiadomy
sposób okie³znaæ chaos jêzyka, okazuje
siê dla niektórych najlepszym sposobem
wyra¿enia tego, co mu w duszy gra.
Promocja oulipijskiego „Nowego
Wieku” bêdzie mia³a miejsce w Lo-
katorze, przy Krakowskiej 27,
w dniu 4 paŸdziernika, o godz. 20.00.


