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Polskie tłumaczenie tego i wszystkich kolejnych ustępów z książki:  
James Graham Ballard, „Kraksa”, przełożył Jacek Manicki  
Warszawa: Wydawnictwo Amber, Wydanie I, 1996

„Moim zdaniem rola pisarza, jego upoważnienie i koncesja 
na tworzenie uległy radykalnej przemianie. Śmiem twier-
dzić, że w pewnym sensie pisarz niczego już nie wie. Nie 
ma żadnego moralnego prawa do narzucania czegokol-
wiek. Jego rola sprowadza się obecnie do zaproponowa-
nia czytelnikowi wytworu swojej wyobraźni, zbioru opcji 
i  możliwych do wyobrażenia alternatyw. Można go po-
równać do naukowca, który, bądź to biorąc udział w sa-
fari, bądź pracując w swoim laboratorium, natrafia nagle 
na niezbadany teren czy temat. Może jedynie wysuwać 
rozmaite hipotezy i konfrontować je z faktami.

(...) 

Nie muszę tu chyba zaznaczać, że podstawowym prze-
słaniem „Kraksy" jest ostrzeżenie przed tym brutalnym, 
erotycznym i złudnie wspaniałym królestwem, które co-
raz bardziej przekonująco wabi nas z peryferii technicz-
nego krajobrazu.”
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„JEDYNĄ OBCĄ PLANETĄ, 
JAKA ISTNIEJE JEST ZIEMIA”
Między 1962 a 1973 rokiem James Graham Ballard opubli-
kował w popularnym wśród brytyjskich pisarzy science 
fiction magazynie New Worlds szereg manifestów, w któ-
rych krytykuje poświęcanie tego gatunku ideom takim, jak 
zdobywanie kosmosu i międzygalaktyczne podróże. Jego 
zdaniem, akt wykraczania poza wyobrażenia codzien-
nego porządku społecznego za pomocą literatury powi-
nien umożliwić twórcom dostęp do niedostępnych wcze-
śniej wymiarów przestrzeni wewnętrznej. Ów „kosmos 
wewnętrzny”, zaproponowany przez Ballarda w  tekście 
„Which way to inner space” (1962), powinien stać przed-
miotem eksploracji pisarzy SF. „Największy postęp, jaki 
zajdzie w niedalekiej przyszłości, wydarzy się nie na Księ-
życu czy Marsie, ale na Ziemi”, jak zresztą pisze.

WPROWADZENIE
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W zrekonstruowanych przez Davida Pringle notatkach z SF 
Symposium, który odbył się w 1969 roku w  Narodowym 
Instytucie Kinematograficznym w Rio de Janeiro, Ballard 
zwraca uwagę na to, że w poszukiwaniu nowego zestawu 
metafor przyszłości trzeba zapytać o samą przyszłość. 
Czy to pojęcie ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie? Pisarz 
przewidywał, że 30 lat od jego wystąpienia większość 
ludzkości żyć będzie w czasie teraźniejszym, nie ogląda-
jąc się ani w przód, ani w tył. Technologia służyć będzie 
maksymalizacji przyjemności oraz potrzebom odczuwa-
nym na bieżąco. Stąd wyzwaniem, jakie stawia autorom 
science fiction autor „Wysokiego wieżowca”, aby zapew-
nić gatunkowi witalność i wagę rozpoznań, jest głębokie 
spojrzenie w dostępne im teraźniejszości.

Takim właśnie pogłębionym, mieszającym dostępne po-
rządki i symboliczne rejestry spojrzeniem Ballard obdarza 
czytelnika w „Kraksie”. Dziele, które do dzisiaj zaskakuje 
przenikliwością – mowa tu przede wszystkim o pornogra-
ficznej zasadzie organizującej relacje ludzi i rzeczy. „Róż-
nica [między nimi] stała się zbyt mała, by mieć znaczenie”, 
jak przywołują za Zadie Smith w swoim tekście Justyna 
Lipko-Konieczna i Gabriela Stankiewicz. 

Przedmiotem tej publikacji, kolażu złożonego z prac wizu-
alnych, tekstów oraz playlisty przygotowanej przez Jacka 
Sienkiewicza, jest wskazanie różnorodnych modeli patrze-
nia na świat po lekturze J.G. Ballarda. W  swojej doku-
mentacji fotograficznej przygotowanej na potrzeby tego 
wydania, Zuza Golińska eksperymentuje z motywem orga-
nicznej hybrydy. Te „cyborżki”, którym przypisano imiona 
postaci z „Kraksy” przywołują założenia myśli post-antro-
pocentrycznej, ujmującej „kulturonaturę” jako kontinuum, 
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w którym możliwe są „międzygatunkowe spotkania”, jak 
proponowała Donna J. Haraway. Inne spojrzenie z kolei 
proponuje Ada Zielińska, której fotografie można zoba-
czyć w scenicznej adaptacji „Krasz”. W praktyce Zieliń-
skiej piękno obiektu, jakim jest samochód, spotyka się 
z twórczą potrzebą destrukcji i kontroli nad tym, co kon-
troli się wymyka. Prezentowanemu wyborowi zdjęć z port-
folio artystki, w tym projektu „Post-Turystyka” prezentu-
jącego zdjęcia z miejsc katastrof, towarzyszą rozproszone 
po publikacji cytaty z powieści Ballarda, który na kartach 
„Kraksy” kreśli nadchodzącą „autozagładę”. 

Ponadto, aby podkreślić rolę wyobraźni, dającej wyobra-
żenie o potędze „wewnętrznego kosmosu” w każdym z nas, 
publikujemy pierwsze do tej pory tłumaczenie krótkiego 
poematu prozą Ballarda, pod tytułem „What I  Believe”, 
napisanego dla magazynu „Interzone” w  1984. Autorem 
przekładu jest Konrad Hetel.

 
Szymon Adamczak
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J.G. BALLARD

W CO WIERZĘ
Wierzę w potęgę wyobraźni, która może zmienić świat 

i uwolnić naszą wewnętrzną prawdę, która może 
powstrzymać noc, wyjść poza śmierć, zaczarować 

autostrady, może sprawić, że będziemy przymilać się 
do ptaków i zdobywać zaufanie szaleńców.

Wierzę w swoje obsesje, w piękno samochodowej 
kraksy, w spokój zatopionego lasu, w ekscytujące 
wydarzenia na opuszczonych plażach, w elegancję 

cmentarzy aut, w tajemnicę wielopoziomowych 
parkingów, w poezję opuszczonych hoteli.

Przełożył Konrad Hetel

Źródło: „What I Believe’: magazyn „Interzone”, nr 8, lato 1984.

 

Cały wiersz w języku angielskim

http://www.jgballard.ca/uncollected_work/what_i_believe.html
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„Światło dnia nad autostradą 
pojaśniało, nabrało pustynnej 

intensywności. Biały beton 
przeistoczył się  

w zakrzywioną kość.
Samochody nadjeżdżające 

z przeciwka wiozły, dla odmiany, 
ogromne ładunki chłodnego 
światła, transportowały na 

jakiś festiwal całe przyczepy 
elektrycznych kwiatów.

(...)
Świat zaczął zakwitać ranami.”

J. G. Ballard, „Kraksa”
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Organiczna hybryda rozrasta się w zaskakująco szybkim 
tempie. Słodko-mdławy zapach miesza się z gumą siliko-
nową Gs i zwabia zapylaczy. Mnożą się prętosłupy, war-
żki, listki okółka zewnętrznego i wewnętrznego, izolacje, 
oploty i przewody miedziane. Uziemienie ochronne, za-
lążek i przykwiatek zintegrowały się mikro sieć połączeń. 
Wzmacniający piercing prętosłupa to najnowsza aktualiza-
cja. Kolejne próby potwierdzają – to udany eksperyment.

ZUZA GOLIŃSKA

2021

ORCHIDACEAE: TEST
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ZUZA GOLIŃSKA (ur. 1990) – multidyscyplinarna artystka, 
która w swojej twórczości podejmuje refleksję nad wpły-
wem architektury i przestrzeni publicznej na jednostkę. 
Artystkę interesuje pytanie jak, w obliczu cywilizacyjnego 
przyspieszenia i późnego kapitalizmu, psychologia prze-
strzeni oddziałuje na człowieka, na jego samopoczucie 
i stan psychofizyczny. W swoich obiektach Golińska czę-
sto zaburza sztywny podział między tym, co funkcjonal-
ne i użyteczne, a tym, co estetyczne, poddając analizie 
wpływ form przestrzennych na emocje i decyzje użyt-
kowników. W swojej praktyce Zuza zarysowuje pozornie 
binarną relację między modernizmem a  współczesnym 
romantyzmem, między dyscypliną a myśleniem magicz-
nym. Prace pokazywała w Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie, Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, Na-
rodni Galerie w Pradze, Yokohama Triennale, Delfina Fo-
undation i wielu innych.

www.zuzagolinska.com

http://www.zuzagolinska.com 
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„Uświadamiałem sobie coraz bardziej, że ludzie zamiesz-
kujący ten stechnicyzowany krajobraz nie stanowią już 
jego najbardziej charakterystycznych punktów odniesie-
nia, jego kluczy do granicznych stref tożsamości. Powab-
ny krok Frances Waring, zblazowanej żony mojego wspól-
nika, przemierzającej labirynty lokalnego supermarketu, 
rodzinne kłótnie zamożnych sąsiadów z naszego domu, 
wszystkie nadzieje i przywary tej spokojnej podmiejskiej 
enklawy przesiąkniętej tysiącami zdrad małżeńskich roz-
mywały się w zetknięciu z surową rzeczywistością skarp 
drogi szybkiego ruchu z ich stałą, bezbłędną geometrią 
oraz z idealnymi prostokątami płyt parkingów.

Dręczyło mnie jakieś nieokreślone przeczucie zagrożenia, 
obawa, że lada chwila dojdzie do wypadku z udziałem tych 
wszystkich samochodów. Pasażerowie wielkich samolo-
tów, które podrywały się z lotniska, czmychali z miejsca 
nadciągającej katastrofy, uciekali przed wiszącą w powie-
trzu autozagładą. Owo przeczucie katastrofy nie opusz-
czało mnie. Pierwsze dni po powrocie ze szpitala spędza-
łem na balkonie, obserwując tłok na drodze szybkiego 
ruchu, wypatrując tam pilnie pierwszych oznak tego koń-
ca świata spowodowanego przez samochody, do którego 
mój wypadek był osobistą przygrywką.”

J. G. Ballard, „Kraksa”



„Myślę, że samochód 
jest dzisiaj wystarczająco 

dokładnym odpowiednikiem 
wielkich gotyckich katedr: 

chcę powiedzieć - wytworem 
epoki powstałym w namiętnej 

wyobraźni nieznanych artystów, 
prowadzonym w marzeniach, 
jeśli nie na jawie, przez cały 

naród, który przywłaszcza sobie 
pod jego postacią przedmiot 

całkowicie magiczny”.
Roland Barthes, Nowy Citroën, [w:] „Mitologie”, 1957, tłum. Adam Dziadek
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GDZIE NIE WOLNO,
TO TAM PŌJDĘ

ROZMOWA SZYMONA ADAMCZAKA Z ADĄ ZIELIŃSKĄ 
O PŁONĄCYCH FURACH, TERAPII, OGNIU  

I TURYSTYCE W DOBIE KATASTROF KLIMATYCZNYCH.

Przez ostatnie pięć lat konsekwentnie igrałaś 
z ogniem. Twoimi "ofiarami" były  

przede wszystkim, choć niewyłącznie,  
samochody. Dlaczego akurat te pojazdy?

Samochód to po prostu piękna rzecz. Robiłam ich 
zdjęcia od początku studiów magisterskich. To 
wdzięczne obiekty, kojarzą się z czymś skończonym, 
perfekcyjnym. Jak zaczynasz badać jakiś temat 
i przeradza się to w obsesję, pojawia się pragnienie, 
aby pójść z tym dalej. Podczas pracy nad dyplom 
wykonałam ten krok i zaczęłam szukać sposobów, aby 
móc je zniszczyć. Jeden utopiłam, drugi przygniotłam 
kamieniem z dźwigu, trzeci podpaliłam.
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Pierwsze podpalenie.

Pojechałam na szrot w Pruszkowie, gdzie pracował 
znajomy mojego taty. Ten pan powiedział mi, że ma 
tam taki nadpalony samochód z wypadku. Cały przód 
był spalony, włącznie z siedzeniami. Pożar zaczął się 
w silniku i przeszedł na samochód. Wsiadłam do środka 
i momentalnie przyszło mi do głowy pytanie, czy komuś 
coś się w tym aucie stało. Zapytałam i on powiedział, że 
nie wie. Zaczęłam się bać, to było mocne. Postanowiłam 
wtedy jeszcze raz spalić ten samochód. Strasznie 
się zdenerwowałam, kiedy wybuchł w nim ogień. 
Zdjęcia, które wtedy zrobiłam nie wyszły tak, jak sobie 
wyobrażałam. Musiałam podpalić następny i jeszcze 
kolejny samochód, żeby uzyskać zadowalający mnie 
materiał do dyplomu z płonącą furą.

Przed napisaniem „Kraksy”, J. G. Ballard również 
przeprowadził swoje studium destrukcji samochodu. 

Pracował wtedy z kultowym w Stanach modelem 
Pontiaca. Powstał cały zestaw efektów kolizji, 

zaprezentowany zresztą na wystawie „Crashed cars” 
w 1970 roku. W jego powieści uderzająca jest intymna 
wręcz znajomość anatomii samochodu. Podobnie jak 
Ty, spędził z tą materią dużo czasu, dostosowując do 

niej język i zachowania postaci, które nakreślił.

Przedłużeniem człowieka staje się maszyna, oni 
w Ballardzie stają się tym samochodem. Temat protezy 
jest tu według mnie siłą napędową.
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Ada Zielińska, „View from the inside”, 2018
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W pracy magisterskiej pisałam o wypadkach 
samochodowych jako motywie w sztuce. Odnosiłam 
się również do ich obrazowych przedstawień 
w „Kraksie”. Jest zresztą więcej artystów, którzy 
tworzyli rzeźby z wykorzystaniem rozbitych aut 
bądź niszczyli je na potrzeby zdjęć. Rozumiem takie 
działanie jako proces przejmowania kontroli nad 
czymś, nad czym zwykle nie możesz tej kontroli 
przejąć w „naturalnym środowisku”. To jest zresztą 
szalenie podniecające. Podobnie ma się sprawa 
z ogniem: czujesz w kontekście robienia pracy, 
że możesz kontrolować ten żywioł. mimo że masz 
świadomość, że to jest coś nad czym nie masz władzy. 
Stwarzasz to w takiej sytuacji, w której uzyskujesz 
jakąś namiastkę kontroli. Wiesz co się wydarzy.  
To jest fajne uczucie.

To jest myślenie również w kategoriach mise 
en scène, inscenizacji. Podczas pracy nad 

„Kraszem” wraz z reżyserką Natalią Korczakowską 
zastanawialiśmy się właśnie nad tym, jak rozumieć 

medium teatru w kontekście powieści Ballarda. Czy 
ma to medium charakter laboratoryjny, testowy? 
Czy możemy w ogóle pomyśleć o teatrze właśnie 

jako o przestrzeni, w ramach której doprowadzamy 
w sposób w miarę kontrolowany do zderzenia, bez 
większej obawy, że wymknie się to spod kontroli? 

Zaciekawiła mnie seria prac, w których przenosisz 
temat podpalonego samochodu i prezentujesz je 

w miniaturze, w scenografii makiety.
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Podczas pierwszego lockdownu mało kto wychodził 
z domu. Przypomniałam sobie wtedy, że mój tato 
kolekcjonował samochody Bburago w skali 1:18. 
Poprosiłam go, aby wystawił je przed drzwi, skoro nie 
moglibyśmy się wtedy spotykać. Galeria Propaganda, 
z którą współpracuję była wówczas dostępna, a ja 
z kolei jestem taką osobą, która musi cały czas coś 
robić. Bawiłam się jak dziecko pracując nad tymi 
makietami. Zapomniałam o czasie, siedziałam całe dni 
i kleiłam, szukając sposobów i narzędzi do rozbijania 
miniaturowych aut.

Mój ojciec jest elektrykiem samochodowym,  
siłą rzeczy dużo czasu spędzałem w warsztacie. 

Jak byłem dzieckiem, uparcie podpalałem kanapę 
w biurze, aby zwrócić jego uwagę. W odpowiedzi 

słyszałem słynne: "nie baw się ogniem, bo 
będziesz sikać w nocy." Praca z ogniem miała dla 
ciebie terapeutyczną wartość. Swój poradnik dla 

piromaniaków (to zarazem katalog twojej praktyki 
nałożony na niemieckojęzyczny katalog aut firmy 

BMW) zadedykowałaś swojemu tacie oraz terapeutce. 
Opowiesz o tym?

Przez długi czas nie rozumiałam tego zachodzącego 
procesu. Wyprowadziłam się z domu w wieku 
23 lat. Zanim się urodziłam, mój tata pracował jako 
strażak. Chciałam podpalić samochód do dyplomu. 
Zadzwoniłam do taty, żeby zapytać się, jak to zrobić. 
Pomógł mi w tym, razem go też gasiliśmy. Świetnie się 
bawiliśmy organizując kolejne akcje z samochodami. 
Ogień był oczywiście pociągający, ale moim celem 
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Ada Zielińska, zdjęcie z serii „Let it Die”, 2018
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było przede wszystkim robienie coraz lepszych 
zdjęć. Przez te nasze spotkania, okazało się, że 
moja relacja z tatą również się poprawiła. Nabrała 
nowego znaczenia. To właśnie po latach, na terapii 
zrozumiałam, że znalazłam w tacie kolegę, przyjaciela. 
Moja terapeutka zinterpretowała to w taki sposób: 
z jednej strony mu imponujesz, bo robisz swoje rzeczy 
i spełniasz się jako artystka, a z drugiej jesteś już 
dorosła, nie mieszkasz w domu i to jest ważne dla 
twojego ojca, żeby móc ci nadal pomagać. Win win 
situation. Stąd ta dedykacja.

Jak przychodziłam na sesje i byłam akurat czymś 
zestresowana, terapeutka pytała mnie: „Ada, a kiedy 
ostatnio coś podpaliłaś?” (śmiech). Tak, to było 
działanie, które oferowało mi możliwość rozładowania 
ciężaru. Od pewnego momentu, jak miałam już 
podpalać dany samochód, to przygotowywałam sobie 
nawet karteczkę, którą wkładałam do skrytki, gdzie 
zapisywałam to, o czym chcę teraz zapomnieć, moją 
prywatną intencję. To mi pomagało.

Filozof Gaston Bachelard wydał pod koniec lat 60. 
esej pod tytułem „Psychoanaliza ognia”. Analizował 

w niej zarówno konteksty kulturowe i mity, w tym 
historię Prometeusza, jak i zastanawiał się nad samą 

materią żywiołu, właściwościami chemicznymi, 
percepcją. Piszesz w posłowiu poradnika, że na stan 

obecny ogień jest ugaszony.

Terapia uświadomiła mi, że rzeczywiście mam 
w sobie ten pociąg śmierci, potrzebę dostępu do 
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rejestru niebezpieczeństwa. Podpalając samochody 
przekraczałam też kolejne granice, byłam coraz 
bliżej. W pewnym momencie siedziałam na tylnym 
siedzeniu samochodu, aby zrobić zdjęcie płonącej 
kierownicy. Wysmarowałam ją żelem pirotechnicznym. 
Robiłam to z asystą straży pożarnej. Drzwi samochodu 
musiały być wycięte, a ja byłam przewiązana pasem, 
żeby w każdej chwili można mnie było wyciągnąć. 
Byłam w aucie nie dłużej niż minutę. Wkrótce potem 
wybuchła poduszka powietrzna. 

Kiedy kończyłam książkę, przyłapałam się na tym,  
że trzy ostatnie samochody podpaliłam już taśmowo, 
żeby zebrać do końca materiał. Nie było już adrenaliny, 
wiedziałam, jakie mogę zrobić zdjęcia, to stało się 
przewidywalne, jakby to była praca. 

Czego Cię ogień nauczył, co dla siebie odkryłaś? 
Jestem ciekaw, jakie kierunki  

i tematy zamierzasz eksplorować dalej.

Pod koniec 2018 rozpoczęłam projekt zatytułowany 
„Post-Turystyka”, który został niestety zawieszony 
ze względu na pandemię. Jeździłam w miejsca 
katastrof. Pojechałam do Kalifornii, tuż po pożarach. 
Dotarłam do miasteczka na północy stanu, trzy dni 
po ugaszeniu ognia. Nazywało się Paradise, spłonęło 
doszczętnie. Wjechałam tam tylko dlatego, że udało 
mi się wypożyczyć samochód prywatnie. To było 
przerażające; bałam się dotknąć aparatu, bałam się 
wyjść z tego samochodu, bałam się  nawet tych ludzi, 
bo stracili wszystko. To było w czasie świąt Bożego 
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Ada Zielińska, zdjęcie z serii „Post-Turystyka”, Andaluzja, Hiszpania
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Narodzenia. W niektórych domach, spalonych zresztą 
do ziemi, ostały się kominki. Tam ludzie stawiali świeże 
choinki, zresztą zwykle tam się je umieszcza. Smutny, 
przerażający widok. Wszystko śmierdziało spalenizną, 
ziemia się zapadała, bo coś pod spodem się roztopiło.

Otworzyło się piekło.

Na początku 2020 roku poleciałam do Australii 
podczas ogromnych pożarów buszu. Z otwartą mapą 
jechałam akurat tam, gdzie pokazywało się, że jest 
pożar. Każda taka podróż jest bardzo ekscytująca, 
bo nie wiesz co zastaniesz tam na miejscu, na jakie 
niebezpieczeństwo trafisz. W jakimś sensie jest to 
kontynuacja tego, co zaczęło się wraz z niszczeniem, 
a potem podpalaniem samochodu.

Czy jest to właśnie potrzeba dreszczu?

Wiesz, znalazłam coś innego niż przykładowy skok ze 
spadochronu. Lokuję to jednak w potrzebie tworzenia 
obrazów, za tym właściwie podążam.

Jest takie zjawisko jak turystyka katastroficzna 
(disaster tourism). Koniec końców,  

jedziesz na miejsce tragedii. 

Bardzo mnie denerwuje w tym kontekście dyskusja 
na mediach społecznościowych. Ludzie udostępniają 
te biedne, płonące koale. Tyle ich widziałam na 
Instagramie. Jeśli chodzi o mnie, interesuje mnie 
sprawdzenie zjawiska na własnej skórze i poznania 
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perspektywy ludzi, którzy tam żyją. W Australii oni 
są przecież na te pożary gotowi, te występują tam 
wszak co roku. Australijczycy nie rozumieją, dlaczego 
ludzie z Polski zbierają pieniądze, żeby im wysłać 
pomoc. Przecież my nie mamy pieniędzy, w ich optyce 
jesteśmy przecież biednym krajem. To, co się tam pali 
to są rzeczywiście lasy, zwierzęta, roślinność. I to ma 
znamiona tragedii. Niemniej są to zwykle tereny fauny 
niebezpiecznej dla człowieka, ludzie się od tych miejsc 
raczej odgradzają niż je zamieszkują. 

Interesujące, że trzy dni po tym, jak wróciłam 
z Australii, to zaczęły się tam z kolei powodzie. To 
naturalny proces, tam się tak dzieje - po pożarze 
przychodzi powódź. Pojechałam również do 
Wenecji podczas powodzi właśnie. To było również 
przerażające doświadczenie. Idę przez miasto, ubrana 
w kaloszospodnie, aparat na przedzie. Woda do pasa, 
wlewa się od strony morza, tworzą się fale. Policja 
zabezpiecza teren i pilnuje, żeby ludzie nie wypuszczali 
się za daleko. Na wybrzeżu udało mi się wejść do 
strefy ogrodzonej i mnie stamtąd dwóch policjantów 
najzwyczajniej wyniosło z tym aparatem.

Niesamowitym widokiem była również ta katastrofa 
konsumpcjonizmu. Torebki Louis Vuittona i Celine 
wypływały z butików. Turyści robiący temu wszystkiemu 
zdjęcia. Banery reklamowe weneckiego biennale 
pływają nieopodal. Hasło tamtej edycji brzmiało akurat: 
„May you live in interesting times” (tłum. „Obyś żył/a 
w ciekawych czasach”).
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Ada Zielińska, zdjęcie z serii „Post-Turystyka”, 2019, Wenecja
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Twoja dyspozycja przypomina mi gotowość 
korespondentki wojennej. Chociaż Ty właściwie 

ekspediujesz w te miejsca samą siebie,  
nie zastanawiasz się pięć razy.

Trochę się jednak zastanawiam. Muszę zresztą taki 
wyjazd sobie zorganizować, znaleźć na to fundusze. 
Nie jeżdżę tam, gdzie wybucha bomba, bo boję się 
człowieka, jego złości. Wiadomo, konsekwencją 
poczynań rodzaju ludzkiego są katastrofy 
klimatyczne. Nie pojechałabym fotografować wojny, 
niebezpieczeństwo natury jest dla mnie zdecydowanie 
bardziej pociągające.

Zawczasu dozujesz sobie doświadczenia,  
które znaliśmy głównie za pomocą filmów 
katastroficznych i zawartych tam fantazji. 

Planeta się zmienia, to będzie coraz częstsze, coraz 
intensywniejsze. Znajdźmy mimo wszystko w tej 
katastrofie coś pięknego. Tego szukam za pomocą 
projektu. Post-turystyka. Nie zamykajmy tematu 
mówiąc, że to co się dzieje jest wyłącznie złe.
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Na koniec chciałbym Cię zapytać o seksizm 
w kontekście kultury samochodowej. Samochody 

zresztą projektowano w większości pod komfort 
i bezpieczeństwo mężczyzny. Stosunkowo niedawno 

do testów wprowadzono manekina mającego w ogóle 
przypominać budowę ciała drobniejszej osoby. 
W „Kraksie” Ballarda, literackie przedstawienia 

stosunków seksualnych były odbierane jako 
mizoginistyczne, wręcz degradujące dla kobiet. 

Takie wrażenie można szczególnie mieć po lekturze 
polskiego tłumaczenia, które niekiedy obniża 

wysublimowaną, surrealistyczną poetykę autora 
„Imperium słońca” do poziomu świerszczyka 

z elementami science-fiction.

Niedawno byłam na giełdzie w Słomczynie. Handlują 
tam absolutnie wszystkim. Szukając modeli do 
makiet, znalazłam różowe Lamborghini, z 1995 roku. 
Jay-Z miał kiedyś takie w teledysku. To była limitowana, 
kolekcjonerska edycja z pudełkiem, zajaram się 
strasznie i próbuję targować się ze sprzedawcą. 
Dogadaliśmy się, płacę, a on pyta czy to prezent dla 
syna, albo może dla męża. Odpowiadam, że dla mnie. 
„Jak to?!”, reaguje mężczyzna. Nie rozważam swojej 
praktyki w kategoriach płci. W związku z tym, że jestem 
kobietą, wiele osób potrzebuje zadeklarować mi, że 
według nich jestem odważna. A kiedy ja zwyczajnie 
mam taki popęd, chcę czuć strach, podniecenie. Nie 
muszę zbierać odwagi. Gdzie nie wolno, to tam pójdę.
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Ada Zielińska, zdjęcie z serii „Post-Turystyka”, 2018, Malibu, Kalifornia
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ADA ZIELIŃSKA (ur. 1989) – artystka wizualna, poruszają-
ca się w obszarze fotografii i instalacji. Jej prace są pewne-
go rodzaju dokumentacją otaczającej jej rzeczywistości, 
zderzeniem się z katastrofą, z rozpadem. Czerpie z mo-
tywu ognia, spalania, stąd też aranżowane na potrzeby 
zdjęć sytuacje są próbą uchwycenia tego momentu pięk-
na w chwili totalnego rozpadu. Obiekty, które na zdjęciu 
ulegają destrukcji, tym samym służą swoistej autoterapii, 
a  zdjęcia tychże pozornych wypadków przybierają for-
mę notatki autorki o otaczającym ją świecie, będąc pró-
bą ujarzmienia tego, co nieuchronnie zmierza do końca.

Absolwentka wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, obecnie studentka Instytutu Twór-
czej Fotografii w Opawie. Artystka związana i reprezento-
wana przez Galerię Propaganda w Warszawie.

https://adazielinska.lol/

https://adazielinska.lol/
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„W twórczości Ballarda na 
każdym kroku natrafiamy na 

tę mieszaninę futurystycznego 
przerażenia i podniecenia, na 
miejsca, w których dystopia 

zbiega się z utopią. Nie możemy 
bowiem powiedzieć, że nie 

dostaliśmy właśnie tego, o czym 
śniliśmy, czego od zawsze tak 
usilnie pragnęliśmy. Wszystkie 

te sny właśnie się ziszczają: 
błyskawiczna globalna łączność, 

wirtualna rzeczywistość, 
biotechnologia. Takie mieliśmy 

sny. Ballard zaś, spokojny 
i zaciekawiony, wskazując 
na każdą nową zbieżność, 

przypomina nam, że sny często 
bywają perwersyjne.”

Zadie Smith, Kraksa J. G. Ballarda, [w:] „Widzi mi się”, tłum. Justyn Hunia 
Wydawnictwo Znak, Kraków, 2018
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JUSTYNA LIPKO-KONIECZNA,  
GABRIELA STANKIEWICZ

RŌŻNICA ZBYT MAŁA, 
BY MIEĆ ZNACZENIE?

O prozie Jamesa Ballarda napisano wiele. Nas jednak za-
interesował szczególnie esej Zadie Smith, w którym wraca 
ona do swojego spotkania z dojrzałym już pisarzem, które 
odbyło się za sprawą przypadku i pozostawiło w autorce 
poczucie fiaska: „moje spotkanie z Ballardem – podob-
nie jak moje wcześniejsze spotkania z  jego twórczością 
– było spotkaniem niedoszłym: byliśmy jak mijające się 
nocą statki”, pisze Smith. Pisarka po latach wraca pamię-
cią do krótkiej, dziesięciominutowej rozmowy z autorem 
„Kraksy” i rekonstruuje społeczno-kulturowe różnice, któ-
re uniemożliwiły porozumienie.
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Smith pisze, za komentatorami twórczości Ballarda, że jego 
proza posiada nieznośną zdolność defamiliaryzacji tego, 
co z pozoru wydaje nam się naturalne, znajome, zwyczaj-
ne, codzienne, wręcz przezroczyste. Pisarz, który wycho-
wał się w Szanghaju, gdzie przeżył wojnę, często dzielił 
się przekonaniem, że to, co odbieramy za realność jest 
w rzeczywistości scenografią, że wszystko, co składa się 
na wygodne życie, do którego dążymy, a zatem: codzien-
ność, praca, szkoła, domowe otoczenie, może rozpaść 
się w jednej chwili. Ta podejrzliwość do tego, co jest, co 
przyjmujemy za dane, jest niewygodna i taka też była dla 
młodej pisarki, która spotkała się z Ballardem w przelo-
cie, w środku nocy, na statku turystycznym pływającym 
po Tamizie i oferującym młodym pisarzom odrobinę re-
kreacji „w rodzaju pływającego hotelu sieci Travelodge”.

Specjalnością Ballarda, pisze Smith, było odsłanianie psy-
chopatologii tego, co z pozoru „naturalne” – co wyda-
je się normalne, racjonalne. Metoda owego odsłaniania 
polegała na uświadamianiu czytelnikowi istnienia pew-
nych niepokojących zbieżności, nad którymi często prze-
chodzimy do porządku dziennego, które naturalizujemy. 
Autor „Kraksy” demaskował m.in. język reklam tworzo-
nych z myślą o klasie średniej, i powoływane w jego ra-
mach irracjonalne połączenia między takimi zjawiskami 
jak szybkość auta i poczucie własnej wartości, czy skó-
rzana tapicerka i szczęście domowego ogniska. „To wła-
śnie te perwersyjne zbieżności stanowią siłę napędową 
samochodów, jakie spotykamy w „Kraksie” […], a kiedy już 
uświadomimy sobie istnienie tych zbieżności, niezwykle 
trudno będzie nam je „odzobaczyć, choćbyśmy nie wia-
domo jak tego chcieli”, pisze autorka „Białych zębów”. 
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Coż zrobić bowiem ze zbieżnością naszych kruchych, de-
likatnych, podatnych na zranienie ciał i agresywną twar-
dością deski rozdzielczej?

Odwołując się do pornograficznych środków wykorzy-
stywanych w poetyce „Kraksy” Smith pisze również, że 
w najbardziej szokującej powieści Ballarda skandal po-
lega nie na tym, że w samochodach uprawia się seks, że 
są one seksualnym fetyszem, ale na tym, że „technika 
wdarła się do naszych najbardziej intymnych relacji z in-
nymi ludźmi. To już nie człowiek kształtuje technikę, ale 
technika kształtuje człowieka”. Perwersja jest tu jednak 
dalece przesunięta. Nie chodzi jedynie o to, że technika 
pośredniczy w naszych relacjach międzyludzkich, ale że 
używamy ludzi podobnie jak używamy maszyn. W erze 
sztucznej inteligencji, wszechobecnych komunikatorów, 
aplikacji, mediów społecznościowych, w których zatar-
ciu ulega granica na zawodowe i prywatne, wszyscy sta-
jemy się poniekąd chodzącym i gadającym postulatem 
Wittgensteina „Nie pytaj o znaczenie, pytaj o użycie” i nie 
przypadkiem nośnikiem owego postulatu jest według 
Smith w  „Kraksie” stalker-sadysta Vaughan. Pornogra-
ficzny wymiar „Kraksy” nie sprowadza się tu do określo-
nych treści, na których skupiała się swego czasu uwaga 
krytyków, lecz do samej pornograficznej zasady organi-
zującej relacje między bohaterami, w której „ludzie pyta-
ją o użycie”. A jak podsumowuje swoje rozważania Zadie 
Smith: „W Kraksie różnica między ludźmi i rzeczami stała 
się zbyt mała, by mieć znaczenie”.

Inspirując się rozważaniami Zadie Smith o „Kraksie” Jamesa 
Ballarda przygotowałyśmy dla Was następujący Crashtest. 
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KROK 1

Weź do ręki swój smartfon/komputer/tablet 
i przeanalizuj reklamy pojawiające się w twoich mediach 
społecznościowych lub na innych odwiedzanych przez 

ciebie stronach internetowych. 

KROK 2

Zobacz siebie oczami sztucznej inteligencji. Stwórz 
obiektywny opis twojej osoby na podstawie obserwacji 

z KROKU 1. Większość pojawiających się reklam jest 
o tematyce kulinarnej? Opisywana postać być może lubi 

gotować. Widzisz same oferty biur podróży? Bohater 
opisu z pewnością nie jest typem domatora. Reklamy 

z różnych, na pierwszy rzut oka niepasujących do siebie 
porządków? To też mówi coś o opisywanej postaci. 

KROK 3

Wymień wszystkie urządzenia elektroniczne/maszyny, 
które towarzyszą ci w codziennym życiu. Telefon, 

samochód, rozrusznik serca, mikrofalówka, suszarka do 
włosów, e-papieros... Czy liczba wymienionych przez 

ciebie urządzeń jest dwucyfrowa? 

KROK 4

Zastanów się nad swoją przeszłością w kontekście 
urządzeń elektronicznych. Czy pamiętasz życie "przed"? 
Co spowodowało, że dane maszyny pojawiły się w twoim 

życiu? Jak ich pojawienie wpłynęło na twoją codzienność?
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KROK 5

Następnym razem, kiedy będziesz używać danego 
urządzenia, zastanów się nad jego wartością w twoim 

życiu. Co jest dla ciebie najważniejsze w waszej relacji? 
Doceniasz przede wszystkim użyteczność czy strona 

wizualna danego przedmiotu jest dla ciebie równie 
ważna? Czy jesteś w stanie przygotować drzewko 

genealogiczne twojej maszyny? Czy zwracasz uwagę 
kto, gdzie i kiedy ją wykonał? 

KROK 6

Odwróć sytuację i pomyśl, co ty dajesz temu obiektowi; 
czy on na tobie zarabia, czy to, że go używasz go 

wzmacnia, czy może wręcz przeciwnie – eksploatuje? 
Zastanów się, czy się wzajemnie lubicie i jak dobrze się 
znacie. Czy jesteś w stanie powiedzieć na ile dajesz mu 

dostęp do swojej rzeczywistości? 

KROK 7

Następnym razem kiedy będziesz używać danej 
maszyny licz czas; przygotuj statystyki pokazujące 

jaką część twojego dnia (roboczego i wolnego) zajmuje 
relacja z danym obiektem. A jaką część dnia zajmuje 

relacja z drugim człowiekiem? Czy dana maszyna 
pośredniczy w tej relacji?
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KROK 8

Zastanów się, czy nie możesz zastąpić działania danej 
maszyny bez angażowania urządzeń elektronicznych 

(podejść do sklepu zamiast jechać samochodem, 
wysuszyć włosy naturalnie zamiast używać suszarki, 

poczytać książkę zamiast obejrzeć program).

KROK 9

Zrób sobie dzień/weekend bez urządzeń wypisanych 
w KROKU 3; obserwuj i zapisuj uczucia towarzyszące 
ci podczas tego eksperymentu. Czy jest coś za czym 

tęsknisz? Czy czegoś ci brakuje? A może czujesz 
wolność? Czy masz potrzebę przedłużyć eksperyment 

czy też pragniesz jak najszybciej przywrócić  
"stary porządek"?

KROK 10

Gdybyś miał wybrać z listy tylko dwie maszyny,  
które zostaną z tobą po eksperymencie,  

co to będzie i dlaczego?
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Lech Okołów, „Kosmodrom”, 1976, olej na płótnie, 62 x 48,5 cm 
Kolekcja Galerii Studio
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„Jadąc wieczorem Western Avenue, wyobrażałem sobie, 
że ponoszę śmierć w tym ogromnym natłoku fikcji, wy-
obrażałem sobie swoje ciało naznaczone piętnem setek 
telewizyjnych seriali kryminalnych, sygnaturami zapo-
mnianych dramatów, które, wiele lat po znalezieniu się 
na półkach archiwów, odciskają na mojej skórze swoje 
ostatnie linie kredytowe.

(...)

Muchy pełzały po zasmarowanej olejem przedniej szy-
bie, wibrując wraz z nią. Ich chmary tworzyły błękitny 
welon oddzielający mnie od innych pojazdów sunących 
drogą szybkiego ruchu. Włączyłem wycieraczki, ale ich 
pióra przesuwały się po muchach, nie czyniąc im żad-
nej krzywdy. Vaughan, z rozpiętymi, zsuniętymi do kolan 
spodniami, leżał bezwładnie na fotelu obok mnie. Mu-
chy pełzały zbitymi masami po jego zakrwawionej klatce 
piersiowej, roiły się na jego bladym brzuchu. Tworzyły 
kożuch włosów łonowych sięgający od jego obwisłych 
jąder po blizny wzdłuż przepony. Muchy obsiadły twarz 
Vaughana, kłębiąc mu się wokół ust i nozdrzy, jakby cze-
kały na jakąś cuchnącą wydzielinę, którą wydestyluje 
zaraz ciało trupa. Vaughan oczy miał otwarte i żywe. Pa-
trzył na mnie spokojnie, wspierając głowę na zagłówku. 
Spróbowałem zgarnąć mu muchy z  twarzy i stwierdzi-
łem, że owady pokrywają również moje dłonie i ramiona, 
że pełno ich w samochodzie.
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Termity zniknęły. Fluktuacje światła straciły na częstotli-
wości, a powietrze nad drogą szybkiego ruchu uspoko-
iło się. Ostatnie strugi srebra i złota wsiąkły z powrotem 
w opuszczone wraki na złomowisku. Odległe skarpy drogi 
szybkiego ruchu powróciły do swych zamazanych kon-
turów. Podminowany i wycieńczony pchnąłem drzwicz-
ki, i wysiadłem z wraka. Kawałki szkła rozsypane na ziemi 
połyskiwały niczym wycofany z obiegu bilon.

(...)

Szklane samoloty pięły się w niebo nad lotniskiem. Ob-
serwowałem poprzez ziarniste powietrze ruch na drodze. 
Wspomnienia pięknych pojazdów, które widziałem, suną-
cych betonowymi pasmami, transformowały owe depry-
mujące kiedyś zatory i korki w nie mającą końca świetlistą 
kolejkę, oczekującą cierpliwie na wjazd jakąś niewidzialną 
estakadą do nieba. Spoglądałem z balkonu swego miesz-
kania na roztaczający się pode mną krajobraz, starając się 
wypatrzyć tę rajską, wiodącą w niebo szosę, szeroką na 
milę, wspartą na barkach dwóch archanielskich postaci 
autostradę, która pomieści pojazdy całego świata.

(...)

Jasne wieczorne niebo oświetlało cały krajobraz i odbijało 
się w dachach samochodów tkwiących w korku. Odnosi-
ło się wrażenie, że czekamy wszyscy na załadunek przed 
podróżą w noc. Górą, niczym platformy obserwacyjne wy-
niesione tam, by prowadzić z nich nadzór nad przebiegiem 
tej ogromnej migracji, przelatywały samoloty.”

J. G. Ballard, „Kraksa”
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PLAYLISTA 
JACKA SIENKIEWICZA

Posłuchaj na Spotify

https://open.spotify.com/playlist/7tq3iEsgpEhUkIO7KwF4qo?si=4b8b77d66ecd453f
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SPEKTAKL „KRASZ”
Premiera: 

12 MARCA 2021,  
STUDIO teatrgaleria

Obsada: 
DOMINIKA BIERNAT, TOMASZ NOSIŃSKI, 

DOMINIKA OSTAŁOWSKA, MARCIN PEMPUŚ, 
BARTOSZ PORCZYK, SONIA ROSZCZUK,  

PAWEŁ SMAGAŁA, ROB WASIEWICZ, EWELINA ŻAK

Adaptacja sceniczna i reżyseria: 
NATALIA KORCZAKOWSKA

Scenografia: 
NATALIA KORCZAKOWSKA / MAREK ADAMSKI

Kostiumy: 
MAREK ADAMSKI

Muzyka: 
JACEK SIENKIEWICZ

Reżyseria światła: 
ALEKSANDR PROWALIŃSKI

Multimedia: 
ANU CZERWIŃSKI

Współpraca dramaturgiczna: 
TOMASZ JAN WYGODA
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Współpraca scenograficzna: 
ŁUKASZ MISZTAL, PAWEŁ PACIOREK

Współpraca kostiumograficzna: 
MATEUSZ BIDZIŃSKI

Współpraca multimedia: 
JAGODA CHALCIŃSKA

Współpraca choreograficzna: 
BOŻNA WYDROWSKA

Konsultacje dramaturgiczne: 
SZYMON ADAMCZAK, TOMASZ ŚPIEWAK

Fotografie: 
ADA ZIELIŃSKA

Kierowniczka produkcji: 
ALEKSANDRA WIŚNIEWSKA

Druga kierowniczka produkcji: 
MONIKA BALIŃSKA

Inspicjentka: 
ZUZANNA PRUSIŃSKA

Efekty kaskaderskie: 
ANDRZEJ SŁOMIŃSKI

Asystentka reżyserki: 
ALEKSANDRA BIELEWICZ

Staż producencki: 
ALEKSANDRA URBAN
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STUDIO teatrgaleria 

 
Dyrektor teatru: 

ROMAN OSADNIK 

Dyrektor artystyczna:  
NATALIA KORCZAKOWSKA 

 Zastępca dyrektora: 
TOMASZ PLATA

Kierownik galerii: 
DOROTA JARECKA 

 Główny księgowy: 
JADWIGA JAWORSKA 

***

Dział literacki: 
SZYMON ADAMCZAK 

Koordynacja pracy artystycznej: 
PAULINA IWIŃSKA-BIERNAWSKA

Współpraca międzynarodowa: 
ANNA LEWANOWICZ 

Kierowniczka działu PR i promocji: 
MARTA SPUTOWSKA 

Dział PR i promocji: 
DARIUSZ PABJAŃCZYK, MAJKA DUCZYŃSKA  

Dział edukacji: 
GABRIELA STANKIEWICZ, JUSTYNA LIPKO-KONIECZNA  
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Prawa autorskie: 
PRZEMEK SZULCZEWSKI 

Radca prawny: 
MAGDALENA WADOWSKA 

Kierowniczka działu sprzedaży: 
KATARZYNA TARŁOWSKA 

Księgowość: 
MONIKA KACZOREK, MALGORZATA KRUPA,  

MAŁGORZATA POCZTOWICZ 

Kierownik techniczny: 
TOMASZ OPĘCHOWSKI 

Specjalistka ds. technicznych: 
MAGDA BAŁYCZ 

Pracownia oświetleniowa: 
DARIUSZ ZABIEGAŁOWSKI, RAFAŁ KOŚKA,  

KRZYSZTOF RYKACZEWSKI, JAN ZAJĄCZKOWSKI 

Pracownia akustyczna: 
SŁAWEK CZARNECKI, JAKUB BRYNDAL,  

RAFAŁ SZYDŁOWSKI, JAKUB WOJTASZEWSKI 

Pracownia multimediów 
ADAM KUZNOWICZ, MAREK ZAJĄCZKOWSKI

Zespół montażystów: 
TOMASZ BOGUMIŁ, TOMASZ BOCZKOWSKI,  

SERGIUSZ GAJCY, MICHAŁ KABAS, JACEK ŁUKASIUK, 
MICHAŁ OSICKI, MARCIN SKOREK, LESZEK SWAT 

Rekwizytorzy: 
WITOLD FIETKIEWICZ, ARTUR KAROLAK
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Garderobiane: 
GRAŻYNA KRÓL, BEATA PADEREWSKA 

Charakteryzacja: 
JUSTYNA JÓŹWIAK, EWA JAŚKIEWICZ 

Kasa biletowa: 
DOROTA RĘBISZ, KLAUDIA LACHOWSZCZAK,  

PAWEŁ JELENIEWSKI 

Kierownik widowni: 
DAGMARA OLEWIŃSKA 

Obsługa bileterska: 
AlEKSANDRA CZAPLA, MARTYNA SZYMCZYK,  
JUSTYNA POTASIAK, MAJA EM-KAMIENIEC,  

NIKOLA JAKÓBIAK 

*** 

Realizacja scenografii: 
MM STALMAT SP. Z O.O.  

TWÓRCZYWO – www.tworczywo.pl 
KOLBUD 

W SPEKTAKLU WYKORZYSTANO

Fotografie: 
ADY ZIELIŃSKIEJ 

Utwory muzyczne: 
Frank Sinatra „Fly Me To The Moon” (In Other Words) (autor: Bart Howard) 

 Guns N’ Roses „Civil War” (autorzy: W. Axl Rose, Saul Hudson,  
Duff Rose Mckagan, Izzy Stradlin, Darren A. Reed, Matt Sorum) 

 Chavela Vargas „La Llorona” (autor: Martinez Serrano Luis) 
 Melanie Martinez „Toxic” (autor: Dennis Cathy)
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Po niemal pięćdziesięciu latach od wydania „Kraksy” war-
to spojrzeć na tę kultową i kontrowersyjną powieść, jak na 
przenikliwą i spełnioną wizję świata, w którym żyjemy. Dzie-
ło Ballarda, osławione ekranizacją Davida Cronenberga, 
jest dystopią, umyślnie operującą pornograficznym języ-
kiem i surrealistyczną poetyką, w celu analizy tego, jak 
używamy siebie nawzajem. Twórców spektaklu nie inte-
resuje moralizowanie, ani „krew, nasienie i płyn chłodzą-
cy”, których pełen jest język Ballarda, ale ukryte pod tym 
wszystkim historie fascynujących postaci, wyobcowa-
nych, mylących fikcję z rzeczywistością.

Punktem wyjścia dla spektaklu jest rozpoznanie Ballarda, 
że kraksa to metafora życia w społeczeństwie. Inspirowa-
ne powieścią postaci poszukują doświadczeń, które nimi 
wstrząsną, desperacko szukają czegoś realnego w świecie 
wszechobecnych mediów. Są to Catherine i James, mał-
żeństwo narcyzów pragnących coś poczuć, nadwrażliwa 
i zestresowana lekarka Helen oraz kaskader Seagrave. Pro-
jekcje ich lęków i ukrytych perwersji poznajemy poprzez 
wyobrażoną przestrzeń, nazywaną w spektaklu Labora-
torium „Krasz”. W tym stanie umysłu najlepiej odnajdu-
je się Vaughan, pirat drogowy i antychryst. Jest autorem 
tajemniczego projektu, którego celem jest między inny-
mi wyzwolenie ludzkości z permanentnej wojny domowej, 
podtrzymywanej przez rządy i technologiczne korporacje.

OPIS SPEKTAKLU
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„Krasz” to groteska sceniczna rozgrywająca się w bliskiej 
przyszłości. Przedstawieniu Natalii Korczakowskiej towa-
rzyszy pytanie o źródła przemocy, o to dlaczego ludzie 
używają i niszczą siebie nawzajem oraz wreszcie, co jest 
im potrzebne, aby odzyskać dostęp do swoich emocji, 
wyobraźni i ciał.

O AUTORZE POWIEŚCI
JAMES GRAHAM BALLARD (ur. 15 listopada 1930 
w Szanghaju, zm. 19 kwietnia 2009 w Londynie) to bry-
tyjski powieściopisarz, nowelista i eseista. Do jego naj-
bardziej znanych utworów należy zaliczyć „The Atrocity 
Exhibition”, „Kraksę” („Crash”) oraz autobiografię „Impe-
rium Słońca” („Empire of the Sun”), którą na wielki ekran 
przeniósł Steven Spielberg. Z doświadczenia wojny (prze-
żył japońską okupację Szanghaju), wyniósł brak zaufania 
do rzeczywistości, sceptycznie i przenikliwie odnosząc 
się do konsumpcji, wygody i rozwoju technologicznego 
w drugiej części XX wieku.

Powieści Ballarda są niewyczerpanym źródłem inspi-
racji dla popkultury, sztuk wizualnych i  muzyki. Warto 
wymienić tu piosenki nagrywane między innymi przez 
Joy Division, The Normal, Grace Jones i  The Buggles. 
W 2010 roku w galerii Gagosian w Londynie zorganizowa-
no wystawę, dla której punktem odniesienia była „Krak-
sa”, a  w  2015 Ben Wheatley wyreżyserował oparty na 
„Wieżowcu” Ballarda dystopijny film science-fiction za-
tytułowany „High-Rise”.
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Redakcja, pomysł:  
SZYMON ADAMCZAK

Korekta językowa:  
MAJKA DUCZYŃSKA, DARIUSZ PABJAŃCZYK

Tłumaczenie poematu prozą  
„What I Believe” J.G. Ballarda: 

KONRAD HETEL

W publikacji udział wzięły następujące osoby: 
ZUZA GOLIŃSKA, JUSTYNA LIPKO-KONIECZNA,  

GABRIELA STANKIEWICZ, ADA ZIELIŃSKA

Dobór pracy z kolekcji Galerii Studio: 
DOROTA JARECKA

W publikacji prezentowany jest wybór cytatów  
z następujących autorów:  

J.G. BALLARD, ROLAND BARTHES, ZADIE SMITH 

„Krasz Kolaż” jest publikacją kontekstową do spektaklu „Krasz” – scenicznej 
adaptacji powieści „Crash” J. G. Ballarda w reżyserii Natalii Korczakowskiej.



PLAC DEFILAD 1, WARSZAWA 
WWW.TEATRSTUDIO.PL


