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data urodzenia:
16 l istopada 1966

miejsce urodzenia:
Berl in (N iemcy)

zawód:

muzyk

zamieszkiwał :
N iemcy

utwór literacki:
autobiografia : Der Tastenficker: An was ich
mich so erinnern kann .
Schwarzkopf & Schwarzkopf: Berl in 2015.

filmografia :
xXx
(2002, jako on sam, fi l m fabul arny,
reżyseria:   Rob Cohen)
Anakonda im N etz
(2006, jako on sam, fi l m dokumental ny,
reżyseria: M athi l de Bonnefoy)”

nagrody (zespół Rammstein):
N agroda Echo:
naj l epszy niemiecki artysta za granicą
(1999, 2012) ,
naj l epszy zespół niemiecki
(2006, 2010, 2012) ,
naj l epszy niemiecki wideokl ip
(1998, 2011) ,
naj l epszy niemiecki występ na żywo
(2005) .
Edison M usic Awards (2006)
World M usic Awards:
najlepiej sprzedający się muzyk niemiecki
(2005, 2010)
N agroda Kerrang
dl a naj l epszego międzynarodowego
zespołu koncertującego (2002)
N agroda Kerrang:
za inspirację (2010)
Europejska N agroda M uzyczna M TV
dla najlepszego niemieckiego wykonawcy
(2005)

Christian Lorenz
26



ciekawostki

Christian Lorenz jest niemieckim klawi-
szowcem, członkiem zespołu Rammstein.

Ch ri sti a n Loren z m a d wóch syn ów
i  trzy córki. 12 września 2008 roku,
Flake ożenił się z  Jenny Rosemeyer,
niemiecką artystką, której gwizd został
użyty w  piosence „Roter Sand”.

M uzyk posługuje się pseudonimami
Flake (płatek) i   Doktor. Pseudonim
Flake przyległ do niego już w  dzieciń-
stwie z  seri i kreskówek „Wickie, syn
Wikingów”, zaś Doktor pochodzi z  cza-
sów, kiedy Christian chciał zostać chi-
rurgiem, ale nie był w  stanie studiować
w  skutek odrzucenia służby we wschod-
nioniemieckim wojsku. 16 grudnia 2000
roku w  wywiadzie, zakomunikował że
Fl ake, to jego pseudonim główny.

.

Lorenz
o 
muzyce

Kontrowersja to dobra zabawa. To jak
kradzież zakazanego owocu. Ale ma ona
również pewien cel. Chcemy, żeby pu-
bliczność zmagała się z  naszą muzykę,
chcemy, żeby ludzie byli uważni.

źródło:
http://muzyka.wp.pl/aid,1050,title,

Rammstein,artysta_biografia
.html?ticaid=11650by.
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Christian
Lorenz
pod
lupą

Nikt, podkreślam nikt nie wziął by tej
książki do ręki, gdybym jakimś przy-
padkiem nie grał w  tym zespole. Przypa-
dek to też nie jest dobre słowo, jestem
tam raczej z  powodu serii nieporozumień.
W  “feel ing B” byłem obstawiony jako
basista a  w  nowym zespole szukano no-
woczesnego, zaznajomionego z  techni-
ką klawiszowca. Więc pytam siebie, jak
wiele wydarzeń z  mojego życia mogę
sam determinować. Często zastanawiam
się, co by ze mnie wyrosło, gdybym się
urodził w  Berlinie Zachodnim czy Wiet-
namie. Ale jeszcze przyjemniejsze jest
się zastanawiać, co jeszcze się w  moim
życiu stanie. Każdego dnia przewiduję
możl iwość jakiejś katastrofy albo śmier-
telnej choroby. A  może już cierpię na
demencję? Muszę to przemyśleć…
Zaraz, gdzie są moje okulary i   dlaczego
ja tutaj siedzę?

Flake
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Monika Wolting
Notatka
Tekst zaczerpnięty z okładki książki "Tastenficker", przekł. Mateusz Abramek, Katarzyna Druć.



I na Prodloch,
Scala, WDR

Zbiór wspomnień, bez konkretnych
dat, l iczb, faktów. Fl ake wspanial e
opowiada historie; jest wesoły, z  na-
iwnością młodego chłopca, którym
Fl ake wydaje się wciąż być. I   właśnie
d l atego przypomina sobie tak zwy-
czajnie i  bez rozgoryczenia te wszystkie
l ata, które kształtowały jego życie,
uważając je za piękne, pomimo, nie-
powodzeń i   nieszczęść.

źródło:
http://www.schwarzkopf-

verlag.net/store/p766/FLAKE%3A_DER
_TASTEN FI CKER.html

przekład fragmentów:
Katarzyna Druć,

M ateusz Abramek

Christian Ruf,
„Dresdner neueste N achrichten”

Autobiografie muzyków są zazwy-
czaj czymś dl a fanów, którzy intere-
sują się intymnymi detal ami zwła-
szcza z  za kul is. I   a l kohol owymi incy-
dentami z  „grouppie”. N a szczęście,
Fl ake uważa coś zupełnie innego za
istotne i   godne przekazania.

Uwe Wohlmacher,
„Deutschlandradio Kultur”

Flake pisze niewiele o  samym zespol e
“Rammstein”, ale to nic. Flake, pokazu-
je nam NRD z  zupełnie nowej strony,
co jest niesamowicie odprężające. Mo-
że kiedyś napisze jeszcze kontynuację?
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Tastenficker.O czym to jamogę sobiejeszczeprzypomnieć

Po tym jak coś spal i l iśmy, ekspery-
mentowaliśmy z  naszym zmysłem wę-
chu, podczas gdy wąchaliśmy na zmianę,
musztardę i  perfumy. Potem  próbowa-
liśmy, jak smakuje mieszanka kawy
i   herbaty. N azywal iśmy to Kerbatą.
Często odgrywaliśmy także proste te-
atrzyki cieni przy pomocy małej lampki.
Zawsze uważałem, że to zabawne.
Sofa stała na klawiszu i   jej nogi zwisały
w  powietrzu. N asze nogi także. Al bo
leżel iśmy nogami do góry; z  góry mie-
l iśmy zupełnie inny punk widzenia na
pokój. Wtedy mój przyjaciel zaczynał
grać na kl awiszach, a   ja zanurzałem
się w  nieznany mi świat stworzony
z  dźwięków. Widziałem, jak każda po-
jedyncza nutka przychodziła na świat,
żyła krótką chwilę, a   potem umierała.
Widziałem całą przeplatankę dźwięków,
która   w  cudowny sposób i   w  zmie-
niającej się formie l atała po pokoju .

Christian Lorenz
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Monika Wolting
Notatka
mogęprzypomnieć
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Czułem się dobrze i   miałem nadzieję,
że to się nigdy nie skończy. Potem
gral iśmy razem na kl awiszu , ja na
moim małym Casio i   nagrywal iśmy
to na wal kmanie.

Teraz, gdy słucham tych nagrań,
które wtedy w  międzyczasie powsta-
wały, ogarnia mnie znowu to uczucie,
bycia na rauszu, mimo, że od wiel u
lat nie pal iłem. Często trawa była tak
mocna, że sam bałem się własnych
przemyśl eń. M oje fałdy mózgowe
nie przestawały wtedy pracować
i   podrzucały mi nowe obrazy w  głowie.
Widziałem cały wszechświat jak war-
stwy gazet, które swobodnie rozwijają
się  w  nicość. Całe mieszkanie zdawa-
ło się być umieszczone na łanach tych
gazet. Raz ul ica, na której mieszka-
łem, zamieniała się w  rzekę znajdu-
jącą się w  pu szczy, a   wted y przybył
I n d i a n i n , który przypłyn ął Ka n u.

W  rzeczywistości był to samochód.
A  wieczorami, w  łóżku miewałem rze-
czywiste sny na jawie z  ciekawymi
fabułami. A  teraz nawet i   bez dragów
mam masę snów każdej nocy. Każ-
dego ranka jestem wyczerpany, bo
przez całą noc miałem tak wiel e do
zrobienia. W  śnie kłócę się poważnie
z  l udźmi dookoła, tak z  krzyczeniem
i   w  ogóle, a  kiedy nikt mnie nie rozumie,
jestem zdesperowany. Wtedy płaczę
we śnie i   w  rzeczywistości .

W  tym strasznym śnie l udzie zapadl i
na jakiś rodzaj wirusa i   stawali się rów-
nie niel udzcy jak roboty. To wszystko
to jakiś horror. I   wtedy musiałem się
upewnić, że jestem jedynym czło-
wiekiem. To doświadczenie tego snu
było tak przerażające, że na następny
dzień nie byłem do życia. Byłem też
raz seryjnym mordercą, na trop któ-
rego ciężko było trafić. Kiedy sam
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przyznałem się do popełnionych czy-
nów i  okazałem skruchę, nie mógłbym
znowu popełnić tych wszystkich wy-
kroczeń. To był mój życiowy ciężar,
który za sobą wl okłem. N a prawdę
bałem się siebie. Po przebudzeniu ,
potrzebowałem wielu godzin, by uczu-
cie winy mi przeszło.

(s.   124-127)

Lubię koty, zdecydowanie bardziej
niż psy. Kiedy zdechł mój pierwszy
kot, czułem się zupełnie osamotniony.
Pytałem wszystkich moich znajo-
mych, gdzie mogę dostać nowego
kota. Wtedy jeden przyjaciel powie-
dział, że ma dl a mnie kocura, praw-
dziwy samiec al fa. Kiedy  chciałem go
odebrać, kocur okazał się być drobną
kotką. N iespełna rok później , d o-
stała przekąski , od których zd echła
w  uchyl onym oknie.

(s.   120)

źródło:
Fl ake: Der Tastenficker.

An was ich mich noch so erinnern kann.
Schwarzkopf & Schwarzkopf:

Berl in 2015.

przekład:
Katarzyna Druć,

Mateusz Abramek
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wywiad

„Flake“- klawiszowiec zespołu
Rammstein w  rozmowie

z  Thomasem Winklerem .

Czytając Pana książkę ma się wra-
żenie, że patrzy Pan na świat raczej
pozytywnie.
Christian „Fl ake” Lorenz: Tak, i   to
całkiem świadomie. I dzie się wtedy
łatwiej przez życie. Prosty przykład:
Czekasz bardzo długo w  restauracji na
jedzenie i   dostajesz zupę, która jest
zimna. Wiele osób wtedy wścieka się
i   wszczyna awanturę. Ja mówię sobie:
hej , ta zupa nawet zimna smakuje
dobrze. Właściwie d l aczego zawsze
jem ciepłą zupę? Z  takim podejściem
ten obiad jest wspaniały, bo zupa jest
taka, jaka jest, a   cała reszta dzieje się
tylko w  mojej głowie. Jeśl i postanowię
oceniać coś jako dobre, to oceniam
to jako dobre. W  ten sposób oszczę-
dzam sobie niesamowicie wielu złości

Christian Lorenz
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i   rozczarowań. J ednak muszę przy-
znać: chętnie unikam konfrontacj i .

Myślał Pan kiedyś o  karierze Tera-
peuty lub Guru?
Ostatnią rzeczą, którą chciałbym ro-
bić jest leczenie, czy nawracanie ludzi .
J estem szczęśl iwy, kiedy sam radzę
sobie ze swoimi emocjami. Też nie za-
wsze jestem taki spokojny. J est wiel e
rzeczy, które mnie wkurzają. Na przy-
kład , kiedy ktoś robi ze mnie głupka.
I   wtedy wkurzam się jeszcze bardziej ,
że w  ogól e się wkurzam.

Cowięc jest superw  byciu „rockstar”?
Nigdy nie twierdziłem, że to jest super.

Jednak takie wyobrażenie o  tym „za-
wodzie” jestnaprawdępopularne.
N ie mam pojaęcia d l aczego. Być mo-
że są l udzie, którzy potrzebują wię-
cej uwagi , chcą do tel ewizj i , pragną



okrzyków młodych fanów. J a robię
muzykę, bo l ubię robić muzykę, nie
d l atego, że chcę być gwiazdą rocka.
‘Star’ w  tłumaczeniu znaczy ‘gwiaz-
da’. Gwiazda to dl a mnie ktoś, kogo
się podziwia. J a nie widzę siebie jako
„gwiazdy”, mnie nie można podziwiać.
Wiel u l udzi , właśnie muzyków ma
się za ważniejszych, niż są w  rzeczy-
wistości. Kiedy patrzę na moje własne
życie: co już osiągnęłem? Chodziłem
do szkoły, zdobyłem wykształcenie,
wszystko to raczej z  marnymi wynika-
mi. Poza tym grałem na instrumencie
w  pięciu , sześciu zespołach. Podzi-
wiam lekarza, który w  ułamku sekundy
potrafi poskładać człowieka po wypad-
ku - to więcej niż niejeden gitarzysta,
który gra super długie solówki. Ludzie
l atami pracują nad środkiem prze-
ciwko nowotworowi - i   to jest godne
podziwu. Al e ja?
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JednakRammstein jest odnoszącym
największe sukcesy niemieckim ze-
społem rockowym.
Tak, ale czy to moja zasługa? To, że ze-
spół stał się tak znany? Do tego nie
przyczyniłem się w  większym stopniu.

Teraz chyba trochę Pan kokietuje?
N o tak, jest nas sześciu . M ój wkład
to więc jedna szósta. Czy jedna szósta
to dużo czy mało? J est w  tym muzy-
kal ny udział i   jest jakiś l udzki udział,
al e ciężko to zmierzyć. Często spory
niedotyczące muzyki są tak samo waż-
ne jak rozmowy o  dźwiękach.

Na początku, jak głosi legenda, nie
chciał Pan współpracować z  Ram-
msteinem, ponieważ ich muzyka
była „tępa”.
Dzisiaj nie użyłbym już tego słowa.
Al e zgadza się: na początku muzyka
Rammsteina była d l a mnie obca. N ie



rozumiałem sensu riffów gitarowych,
całej tej harmonijnej zal eżności . Al e
byłem z  nas dumny. Szybko też po-
czułem, jak wiel ka siła i   fascynaja l e-
ży w  tego rodzaju muzyce. I   żeby być
szczerym: na początku w  ogól e nie
wied ziałem, jak powinienem grać.

Czuje się Pan trochę jak outsider
w  zespole?
Każdy jest inny i   przejmuje jakąś rolę
w  zespol e. J eden jest tym cichym,
drugi jest błaznem.

Perkusista zespołu, Christoph Schne-
ider powiedział „Rammstein był za-
wsze grą z  podziałem na role“. Jaką
rolę gra Pan?
M yśl ę, że każdy z  publ iczności widzi
to inaczej. Dla jednego jestem klaunem,
dla innego może mózgiem. To, jak po-
kazujemy Rammsteina na scenie, jest
tyl ko małą częścią naszej , jeśl i mogę

to tak wzniośl e nazwać, sztuki . Obok
naszej wspól nej gry, muzyki , tek-
stów, wideo i   wszystkiego, co się na
to składa, jest przecież raczej mało
istotne, kto jak się kręci na scenie. J a
próbuję, w  miarę możl iwości , pozo-
stać wiernym sobie. Al e to jest kwe-
stią uczuć: kiedy czuję, że nastrój
macho zyskuje przewagę, to wypra-
wiam różne błazeństwa.

(s.   120)

źródło:
W: Thomas Winkl er: „Was Sex angeht,

war wenig l os“. TAZ 3. 5. 2015,
://www.taz.de/! 5010069/.

przekład :
Barbara Sobutka
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