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ciekawostki:

data urodzenia:

1971

miejsce urodzenia:

Berlin (Niemcy)

wykształcenie:

Jest on nie tylko literaturoznawcą, ale
również pisze teksty oraz działa jako muzyk
w zespole Fön, gra w Narodowej Reprezentacji Niemieckich Pisarzy w Piłce Nożnej.
Wydawnictwo Czarne wydało w 2014 roku pozycję Wernera pt. Ciemna materia.
Historia gówna .

doktor nauk humanistycznych
zamieszkiwał :

Niemcy

twórczość (wybór):

Die Kuh. Leben, Werk und Wirkung 2009
Dunkle Materie. Die Geschichte der Scheiße 2011
Schüchtern. Bekenntnis zu einer unterschätzten Eigenschaft 2012
Verhalten bei Weltuntergang (mit Bildern von Nikolaus Heidelbach) 2013
Helium und Katzengold. 92 elementare Geschichten 2014
Schnecken. Ein Portrait 2015
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Florian Werner:

Pisze Pan właściwie od zawsze?

Florian
Werner
o
pisaniu

„Pisze Pan właściwie od zawsze?”
Poza pytaniami „ Czy to właściwie
autobiograficzne?” albo „Czy można
za to przeżyć?” Pytanie to zaliczane
jest prawdopodobnie do zdań pojawiających się najczęściej na wieczorach
autorskich. Prostą i grubiańską odpowiedzią na nie byłoby: „Tak, rozpocząłem zaraz po Wielkim Wybuchu”
albo „Nie, zaraz po tym jak miałem
sześć lat”, niemniej (tak) zrozumiałe
jest idące za tym zainteresowanie:
czytelnik chce wiedzieć, kiedy i dlaczego ktoś zdecydował się na tak osobliwy, krytyczny, w równym stopniu
poważany i wyśmiany zawód pisarza.
Chce wiedzieć, jak w najlepszym wypadu przebiegały popularne drogi rozwoju Autorów z osiemnastowiecznych

powieści inicjacyjnych. I chce wiedzieć jak autor stał się tym, kim jest:
czy wzorował się na przykładach, jak
odnalazł swój wewnętrzny głos. Czy
jako oryginalny, romantyczny geniusz
wykluł się z jajka, czy tez musiał najpierw stopniowo uczyć się latać.
źródło:
Florian Werner:
Wenn ich groß bin, werde ich Dichter.
Arche: München 2015r

przekład:
Anna Kastelik

Florian Werner

wywiady

Wywiad z Florianem Wernerem
przeprowadził Erik Heier
Niektóre Pańskie historie bazują na
prawdziwych wydarzeniach, inne
mniej. Chodzi mi o historię ,,Chrom”,
w której dwoje ludzi surfuje na dachu
jadącego samochodu. Ich brawura
kończysię boleśnie.
Florian Werner: To jest właśnie scena
autobiograficzna.
Jak wpadliście na taki pomysł?
Jak miałem 17 lat zorganizowaliśmy
nocne surfowania na dachu samochodu. To był Ford M ustang
z chromowanymi obręczami. W pew-
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nym momencie, trochę tak jak w powieści, nie wiedzieliśmy, kto właściwie
siedzi za kierownicą. Wszyscy z prawem jazdy stali bowiem na dachu.
źródło:
http://www.tip-berlin.de/kultur-undfreizeit/interview-mit-florian-werner

przekład:
Agnieszka Gnat
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Florian Wrener: Nie odważę się!,
wywiad prowadził Jürgen Wittne”
Czy odrzucenie korzystania z mediów społecznościowych jest typowym działaniem ludzi nieśmiałych?
Florian Werner: Nie, myślę, że media społecznościowe są stworzone
dla ludzi nieśmiałych, ponieważ zastępują kontakt face-to-face. Ludziom
nieśmiałym łatwiej jest porozumiewać się na takiej płaszczyźnie niż na
poziomie osobistej rozmowy. Dlatego uzależnienie od Internetu wśród
ludzi nieśmiałych jest takim problemem.

Czy wynika to z tego, że na portalach społecznościowych można grać,
udawać kogoś innego, co w realnym
świecie nie byłoby możliwe?
Myślę, że tak. Taka gra z tożsamością może być czynnikiem wyzwalającym dla osób nieśmiałych, co
próbuję również opisać w mojej
książce „Schüchtern”. Właśnie ludzie
nieśmiali są częściej aktorami. Psycholodzy określają to jako ,,kontrafobijne zachowanie”.

Florian Werner
Powiedział Pan, że nie było jeszcze
tak wielu nieśmiałych ludzi jak dziś.
Skąd taki pogląd?
Istnieją badania statystyczne, które
jednak należy zawsze traktować
z przymrużeniem oka, ponieważ za
takimi statystykami kryją się określone interesy. Co można powiedzieć
na pewno: nieśmiałość jest obecnie
znacznie silniej problematyzowana niż
wcześniej. W średniowieczu i wczesnej
nowożytności nieśmiałość nie była
jeszcze problemem: nieśmiałość jest
obawą przed kontaktem z obcymi, a ludzie wówczas prawdopodobnie rzadko
wychodzili ze swoich wiosek. Dzisiaj
natomiast, kiedy człowiek porusza się
w wielu różnych kontekstach społecznych, ma on styczność z obcymi sobie ludźmi i nieznanymi sytuacjami.
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źródło
http://www.umagazine.de/artikel.php?I
D=2524074Interview

przekłada:
Agnieszka Gnat
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Ciemnej
materii.
Historia
gówna

Jan Oberländer,
„Der Tagesspiegel ”

Urs Willmann,
„Die Zeit”

Oryginalne, solidne, wciągające studium. [...] W dwunastu błyskotliwych
rozdziałach autor bierze pod lupę korzenie humoru fekalnego, opisuje, jak
wraz z rozwojem nowoczesnego społeczeństwa zaostrzały się zasady higieny. Wyjaśnia zależności między
gównem a sztuką, pieniędzmi, a nawet
religią [...] Czy ekskrementy mogą
stać się relikwiami? Mogą. [...] To książka uświadamiająca w najlepszym tego
słowa znaczeniu.

Znaczenie danej materii jest dziełem przypadku. Jaśniej nie można
tego wyrazić: nawet gówno to kwestia kontekstu.
Ignacy Karpowiczn,
„Gazeta Wybyrcza”

Warto przyjrzeć się gównu bliżej,
wyzbywszy się uprzedzeń i uzbroiwszy w wiedzę. „Ciemna materia” to znakomita zachęta do namysłu nad
życiem, czyli poniekąd nad gównem.
Lekko napisana, dowcipna i mądra.
O gównie da się pisać erudycyjnie
(bibliografia imponuje rozmachem)
i przystępnie.
źródło
https://czarne.com.pl/katalog/
ksiazki/ciemna-materia

Florian Werner

Maciej Robert,
„Polityka”
21.04.2014

Florian Werner znalazł temat tam,
gdzie inni w ogóle bali się szukać.
W szambie. Pewna substancja wciąż
nie tylko obwarowana jest kulturowymi zakazami, ale też w sposób naturalny wzbudza u większości ludzi wstręt.
To finalny produkt procesu wydalania.
Kupa. Mimo że obcujemy z nią codziennie, staramy się jej nie zauważać. Jest
niewidzialna – zupełnie jak ciemna
materia w fizyce teoretycznej. (...)
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Die Kuh. Leben, Werk und Wirkunggel

twórczosć
we
fragmentach

Rozdział 1.
Na początku była krowa
Kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię,
dzień i noc, stworzył najpierw bydło,
i dopiero wtedy, kiedy ziemskie pola
i łąki były gotowe, stworzył ludzkość.
I ich pobłogosławił, czytamy w Biblijnej Historii Stworzenia. I przemówił
do nich: „bądźcie płodni i rozmnażajcie się […] i rządźcie […] tym bydłem
i wszystkimi zwierzętami, co chodzą
po ziemi. Kiedy Adam i Ewa stanęli na
swojej planecie, otoczeni byli krowami. Też pismo, którym została napisana
ta historia, w pewnym sensie zaczyna się od krowy. Aleph, pierwsza litera

języka hebrajskiego alfabetu, pokazuje wystylizowany krowi łeb z rogami
( ).Także grecka litera Alfa ( ), z której powstała nasza litera a, przypomina
przekręconą o 90 stopni głowę krowy.
Florian Werner.

Die Kuh. Leben, Werk und Wirkung.

Nagel & Kimche 2009, s. 7

przekład:
Alexander Wolting

23
fragment powiesci

Schüchtern. Bekenntnis zu einer unterschätzten Eigenschaft

Wstydliwy
Tak, jestem wstydliwy, i leży to w naturze rzeczy, że mnie tak niespektakularne wyznanie wiele kosztuje.
Z nieznanym mi człowiekiem przeprowadzić rozmowę, kiedy to możliwe
z utrzymaniem kontaktu wzrokowego,
o ile to możliwe, bez bycia pod
wpływem alkoholu, przychodzi mi
niesamowicie ciężko. Jeżeli ktoś na
ulicy mnie potraci, przepraszam go
oczywiście. Kiedy mam wrażenie, że
jestem obserwowany, w tramwaju
czy kawiarni, nie wiem gdzie powinienem spoglądać; na szczęście najczęściej spoglądam ostatecznie w podłogę,
gdzie niebezpieczeństwo spotkania
wzroku innych ludzi jest niewielkie,

poza pozycją leżącą na basenie czy
plaży, dwa miejsca, w których całkowicie inne problemy spotykają nieśmiałych. Prawie wszystkie moje
bluzy maja kaptur, pod którym mogę
się w takich przypadkach schować.
Bóg łysiejących podarował mi wcześnie łysinę, tak, że każdej pory roku
mam wymówkę, ku noszeniu czapki
czy kapelusza. Do spania naciągam
zawsze kołdrę na głowę, ponieważ
boję się, że mogłyby do mnie zagadać duchy albo włamywacze. Moja
szafa jest pełna spodni i koszul, które
kupiłem tylko i wyłącznie, dlatego,
ze po dłuższej rozmowie ze sprzedającym, nie jestem w stanie opuścić
sklepu bez jakiegokolwiek artykułu
w ręce. Wszystko inne byłoby afrontem przeciwko sprzedającemu, który przecież zadaje sobie tyle wysiłku
i w dodatku nic złego mi nie uczynił.
Rozmów telefonicznych, które nie są

Florian Werner

konieczne, próbuje w miarę możliwości unikać; kiedy moja żona była
w zaawansowanej ciąży przed narodzinami naszej córki i odeszły jej wody,
musiała sama wezwać karetkę, ponieważ mnie wydawało się niegrzeczne, obciążenie pogotowia ratunkowego
owym problemem.
Florian Werner.

Schüchtern. Bekenntnis zu einer
unterschätzten Eigenschaft.

Nagel & Kimche: München 2012, s. 8-9

przekład:
Natalia Wieczorek
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