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Napisali opowiadania o Kazimierzu. Będą rozdawane
bezpłatnie
Łukasz Grzesiczak 17.10.2016 09:00
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Zobacz zdjęcia (2)

 Literatura to dobry sposób, by opowiedzieć o tym, jak w ciągu ostatnich
2030 lat zmienił się Kazimierz. Dlatego poprosiliśmy Weronikę Murek,
Łukasza Orbitowskiego i Dominikę Słowik o napisanie opowiadań o
Kazimierzu  mówi Paweł Kowalewski z krakowskiego Festiwalu Kultury
Żydowskiej. Broszury z ich opowiadaniami będą bezpłatnie rozdawane
mieszkańcom i turystom.
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10 października ukazało się opowiadanie Łukasza Orbitowskiego zatytułowane
"Kobra przegrywa w butelkę". "Jeśli liczycie na historyjki o synagogach, o
monstrancji skradzionej z kościoła Bożego Ciała, o królach i Esterkach, jeśli macie
smaka na piwo w Alchemii zagryzane zapieksem albo gęsią wątróbką przy
muzyce klezmerów  trafiliście pod zły adres"  pisze w nim popularny prozaik,
przez lata związany z Krakowem.
Orbitowski w swojej opowieści o Kazimierzu wraca do czasów, kiedy dorastający
faceci trzymali w domu niemieckie gazety pornograficzne, a pod łóżkiem trzymali
zaczytane "Pamiętniki Fanny Hill". "Tu, na Wolnicy, nie było ani tych wegańskich
burgerów, ani knajpy z bieszczadzkim piwem wędzonym, ani nawet tej włoskiej
kawiarenki, w sumie to nic nie było, tylko parkingi i Pewex, gdzie mogliśmy
popatrzeć sobie na słodycze"  pisze autor książki "Tracę ciepło".
Dzielnica źródłem inspiracji
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1 Polka i Kenijczyk zwycięzcami 3. Cracovia
Półmaratonu Królewskiego. Ruch w
2 Sanktuarium św. Jana Pawła II w
Łagiewnikach konsekrowane
3 Deszcz nie przeszkodził - rekord
frekwencji 3. PZU Cracovia Półmaraton
4 Nowohucka mobilizacja w obronie
centrum administracyjnego
5 Tatry: Mimo zimowych warunków trasy
narciarskie zamknięte
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Jego opowiadanie w formie niewielkiej broszury można bezpłatnie zdobyć na
Kazimierzu. 5 tysięcy egzemplarzy dystrybuowane jest m.in. w Chederze i innych
klubokawiarniach, ale także w warzywniaku, cukierni czy sklepie z tytoniem.
W tych samych miejscach 24 października pojawi się broszura z opowiadaniem
"Sanatorium" Dominiki Słowik, a 7 listopada "Każdemu po razie" Weroniki Murek.
O czym będą opowiadania debiutantek, które w zeszłym roku z hukiem wtargnęły
się do świata polskiej literatury? Jeszcze nie wiadomo, ich treść organizatorzy
trzymają w tajemnicy.
Za pomysłem stoi krakowski Festiwal Kultury Żydowskiej.  Nasz festiwal powstał
na Kazimierzu, na co dzień pracujemy na Kazimierzu, a ta dzielnica jest dla nas
jednym z głównych źródeł inspiracji. To tutaj też prowadzimy Cheder, naszą
klubokawiarnię i nieformalny dom kultury. Od lat obserwujemy intensywną zmianę
Kazimierza. Chcieliśmy opowiedzieć o nich za pomocą literatury. Tak powstał nasz
projekt literacki O_kaz  mówi "Wyborczej" Paweł Kowalewski z FKŻ.
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Wojciech Nowicki: Gastronomiczne
życie Francuzów

Tylko kilka ograniczeń
Autorów, którym zaproponowano stworzenie opowiadań o Kazimierzu, nie
wybrano przypadkowo. Łukasz Orbitowski w swojej twórczości często podejmuje
temat tej dzielnicy, Weronika Murek  tegoroczna finalistka Nagrody Literackiej
Nike  przed laty była wolontariuszką FKŻ.

Kraków na lotniczych fotograﬁach. Z
fortami, bez bloków [DUŻE ZDJĘCIA]

Dominika Słowik to autorka związana z Krakowem. W 2015 nakładem
wydawnictwa Znak ukazała się jej debiutancka powieść "Atlas: Doppelganger", za
którą została nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia.
 Autorzy otrzymali od nas tylko kilka ograniczeń. Teksty miały być nie krótsze niż
15 tys. i nie dłuższe niż 25 tys. znaków. To ma być fikcja literacka, a nie reportaż.
Chcemy, by Kazimierz był bohaterem lub przestrzenią akcji. Zależy nam na
opowieści o współczesnej dzielnicy, a nie wspomnieniach o zmitologizowanym
mieście przed II wojną światową  tłumaczy Kowalewski. Autorzy zaczęli pisać w
połowie lipca. Teksty oddali z końcem września.
Projekt potrwa do 17 listopada, kiedy w Chederze (ul. Józefa 36) o godz. 18
odbędzie się spotkanie ze wszystkimi autorami. Później opowiadania w formie e
booków trafią do sieci, być może na ich podstawie powstanie także słuchowisko
radiowe.

Choroba Alzheimera. Co trzeba o niej
wiedzieć? Gdzie szukać pomocy?
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Spotkanie z autorami opowiadań o Kazimierzu to niejedyne literackie spotkanie
zaplanowane w Chederze na listopad. Cały miesiąc odbędzie się tam pod
znakiem literatury. Będą m.in. warsztaty literackie oraz spotkania autorskie.
5 listopada (sobota) o godz. 11 z klubokawiarni wyruszy literacki spacer po
Kazimierzu, który poprowadzi Agnieszka Pudełko (liczba miejsc ograniczona,
obowiązują zapisy). 16 listopada (wtorek) odbędą się międzypokoleniowe
warsztaty pisarskie dla seniorów i studentów, które poprowadzi Maria Kula.
Cztery dni później (20 listopada) warsztaty z architektury krajobrazu dla dzieci w
wieku od 5 do 9 lat poprowadzi Ewa Kołaczyńska (wstęp 10 zł). 22 listopada o
godz. 18.30 w Chederze gościem Szymona Kloski będzie Krzysztof Varga, autor
książki "Langosz w jurcie", a tydzień później Katarzyna Zimmerer poprowadzi
spotkanie z Moniką Sznajderman, szefową wydawnictwa Czarne i autorką książki
"Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna". Szczegółowe informacje o zasadach
uczestniczenia w wydarzeniach można znaleźć na www.cheder.pl.

Wszystkie nasze artykuły znajdziesz na Twitterze,
jesteśmy także na Facebooku. Dołącz do nas, dyskutuj i
dziel się opiniami. Listy: redakcja@krakow.agora.pl
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Zobacz więcej na temat: Kazimierz, Festiwal Kultury Żydowskiej
ZOBACZ TAKŻE

Pl. Nowy: Koncesji
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najnowsze popularne
dzaga41 pół godziny temu

0

Kazimierz zmienił się w jedna wielka pijalnię wódki i piwa.
Odpowiedz

Janusz Kuszpit

0

2 godziny temu

po wojnie na Kazimierzu umieszczono ludzi z innych dzielnic.Kazimierz stał się dzielnicą
niebezpieczną.gdzieś po koniec lat 60tych zaczeto tych ludzi wysiedlaćna Prądnik czy A zory,z
powodu dewastacji pozydowskich kamienic,które zaczęły się poprostu rozpadać.a rozpadały
sie,bo do budowy używano zbyt mało cementu...oficyny w tych kamienicach i ganki zaczęły
butwieć.częśc kamienic stała pusta,bo stale brakowało pieniędzy na remonty..i nie było
właścicieli.ale stał sie cud purymowypo 1989 zaczęli się pojawiać właściciele i
spadkobiercy.kamienice dostały "przyspieszenia" i zaczeto wreszcie remontować je.ciekaw
jestem,kiedy wybuchnie sprawa powrotu tych kamienic do prawdziwych spadkobierców?
Odpowiedz
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Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016

Krakowska akcja: Mieszkać po ludzku

Historia, archiwalia, stare zdjęcia

Gdy policjanci weszli do mieszkania,
zobaczyli mumię matki. "Nie
wiedziałem, że nie żyje. Nie czułem
przykrego zapachu"

Tomasz Arabski: Prawda o Smoleńsku
krzyczy z taśm
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Masz bóle stawów? Pij dużo wody i
herbaty. Czego powinieneś unikać?
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