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KLARA: 

Dlatego postanowiłam 
oddać się, 

oddać się cała, 

mojego ducha i moje ciało, 
na usługi nauki. 
Żeby przyczynić się choćby 
trochę, troszeczkę, maleńką 

odrobinę 

do przetrwania i postępu 
ludzkości. 

L 

TAM, GDZIE KOŃCZY SIĘ KICZ, 
ZACZYNA SIĘ WALKA 

Sonja Anders: Jest pani Klarą? 

Dea Loher: (milczenie) Trochę. 

A zna pani jakąś Klarę? 

Nie istnieje pierwowzór Klary. Nie było żad

nej konkretnej osoby, o której pomyślałabym : 

oto ona, biorę ją, poddaję obróbce i tworzę 

z niej literacką postać . 

Klara ma własną historię narodzin. Przede 

wszystkim chciałam stworzyć coś w rodzaju 

opozycyjnego projektu do Adama Geista. Na

pisać podobną odyseję o kimś poszukującym 

swego miejsca w życiu, ale właśnie nie histo

rię mężczyzny, lecz kobiety. Właściwie chcia

łam zobaczyć, na ile jest to w ogóle możliwe , 

jak zmieniają się wówczas sytuacje i okolicz

ności. 

Czy w całej tej determinacji w poszukiwaniu au

tentycznego Ja jest Klara tylko literackim kon

struktem? 

Nie przeszkadza mi, jeśli jest czysto literac

kim konstruktem , chociaż to określenie nie

zbyt dobrze brzmi. Nie zależało mi na stwo

rzeniu postaci , o której ludzie mówiliby: 

o tak, ona jest absolutnie prawdziwa, to jed

na z osób, które znam „ . Ta potrzeba realizmu 

ogranicza tylko wyobraźnię. Efekt rozpozna

nia siebie w kimś innym natychmiast zmniej-

Klara 
08:2 9 2003-02-04 
Klara powinna ulegać zwyrodnie ni u, powinna być naznaczona 
lękiem . Zapach porażki, lo co·, co próbuje ukryć . Ukrywanie 
ię w seksie ... Klara zaraża innych zabłąkaniem . Klara wpro 

wadza rozkład w dom Ireny i Gotfryda. Tak niewiele trzeba , 
żeby te w zy lkie kry ztaly zaczęły ię gwałtownie rozkła 
dać. Trzymane są tylko jaką silą inercji. ilą lęku przed roz
padem . Uroda! Klar tawiala na urodę . Jej sukces, do którego 
się przyzwyczaiła, był . ukcesem urody. Być może miała na
dzieję wiele wygrać tą u rodą . it wielkiej wygranej , wielkie
go bo ki go ukce u, j t Lym co daj namia tkę nieśmier
telno ci. je t zamia t nie miertelno ci, w którą ierzyli nasi 
przodkowie. Na i mie zczańscy przodkowie nie marzyli tak 
bardzo o ukce i . Kobiety nic marzyły o sukcesie, raczej ma
rzyły o milo ' ci. Te niekończą e się kobiece zwierz nia o znaj
dowaniu obie pary, o milos nych rozterkach . Z początku są 
to opowieści przeznaczone wyłącznie dla przyjaciółek, wy
powiadane w sekrecie , zeptem, miazmaty dziewczęcych sy
pi lni. .. Potem jednak zaczyna wylewać się to z naczynia. Jak 
Katarzyna lwanowna .. . Pojawiają się powiernicy. Mężczyźni 
powiernicy, wałachy, ka traci. eunuchy kobiecych zwierzeń , 
które tają się ... a właściwie stawały ię , bo mówimy o ytu 
acjach dziewiętna towiecznych .. jakie ~ nabrzmiałe , opuchłe, 
ociekające cierpieniem i niemożno cią . Cale lata mijają w lej 
niemożno ci połączenia ię z ukochanym człowiekiem, prze 
walenie j akiegoś drobiazgu, jakiejś intrygi , jakiego konflik tu 
dupereli - staje się ko miczną niemożnością . „ Sypia lnie dzie
wlętn as t owie znych dziewi , którym nakładli do glowy, że mi
ł ość jes t jakimś akramentem - najwyż zym dziełem sz tuki , 
kielichem raala„. Tam s plywala nieziszczalna n i eśmiertel
n ość i właśnie owa miło, ć wyniesiona tawala się nieśmier
te lno ' c i ą, n wieczność , na wieczno ć, na wlecz no ć - szep
tały dziewczęce ( ni ewieście) u ta Nie t rawne wydają się dz i ś 
te rojenia, te zwi rze nia, te ciężko· ci i niem i no· ci , których 
c iężaru j akoś nie moż na sobie wyobrazić, cz odtworzyć . Tam 
pełniało i z zę ci e przed wiekiem . Teraz są inne marze 

nia , stać s i ę fetyszem, stać ię ikoną ... albo , skoro trzymać się 
l ego podziału - idolem ... Ciał o kobiece na okładkach magazy
nów. ktorka, pio enkarka, modelka ... wszystko to ubrane jest 
w jak ś szt u kę, a le w gru ncie rzeczy nie chodzi lak bardzo o tę 
sz ukę .. . Sz tu ka j t przebraniem , albo lepiej - pretekstem ... 
Chodzi o pew ien dź~ igar, który to istnienie (istnienie kwia 
tu) podniesie do roli fetysz , bó twa - oprawi w złote r a my, 
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KLARA: 

Niech pan to sobie wyobrazi, 

anamnestycznie całkowicie 

nienaruszone ciało, 

w które może pan wpisać 

każdą chorobę. 

Czy pańska fantazja twórcza 

niczego panu nie podsuwa. 

L 

sza dystans, zawęża szerokość spojrzenia, 

które można by skierować zupełnie sponta

nicznie na coś innego, na coś nowego. Na tym 

zresztą polega każdy proces artystyczny: 

na skracaniu , zagęszczaniu, przemieszcza

niu rzeczy i zjawisk, na zbliżaniu się do gra

nic sztuczności, która pozwala na wyjście 

poza prosty realizm. 

Czy Klara działała pani czasem na nerwy? 

Np. tym nieustannym dążeniem do prawdy albo 

swoim ostatecznym skoncentrowaniu na sobie? 

Nie , bo podczas pisania wygląda to zupełnie 

inaczej. Wtedy denerwują mnie inne rzeczy. 

Nie postacie. 

Bo przecież ona potrafi też ranić. 

To prawda, ale to ma raczej związek z mo

mentem ożywania postaci . Kiedy podczas 

pisania zauważam, że postać zaczyna żyć 

własnym życiem, zaczyna mieć wymagania, 

stawiać żądania, a scena, którą sobie wymy

śliłam, zmienia się sama z siebie, wtedy jes

tem szczęśliwa, a nie zła . Dziwię się. 

Wydaje mi się, że jest coś wyjątkowego w sy

tuacji, kiedy to postać zachodzi pisarza od tyłu. 

Że najpierw się ją lubi, a potem nagle zaczyna 

ona wzbudzać agresję. To przecież fascynujący 

proces, kiedy piszący może przeciwstawiać pos

taci literackiej swoisty potencjał agresji . 

(milczenie) 

22:50 2003-02-04 
Co 1 co Klara do o t tni j chwili ukrywa, jak co , co robi z ni j 
nie czi i ka tył o pozbawion kór · mon truałn centrum 
zniekształconych fant zji. Bo ni zaw rt . 16w czyni te fan 
tazje calkowicie ogołoconymi , n· gimi. zatem schizofreniczny
mi. .. Bezwolnymi, w obnymi , podd nymi in rej! duchowo cie-



KLARA: 

Przedwczoraj byłam 
oddać krew. 
Za pięćdziesiąt marek 
można sprzedać swoją krew, 
i nawet człowiek 
nie zauważa, 
że czegoś mu brakuje. 

L 

Dobrze, będę pytać dalej. „ 

Nie, to bardzo ciekawe, tylko sama nie wiem, 

czy ja aż tak bardzo lubię swoje postacie. 

Na pewno muszą wydawać mi się sympa

tyczne, bo inaczej nie potrafiłabym ich stwo

rzyć . Ostatnio zauważyłam , że podczas pisa

nia prozy postacie rodzą się w zupełnie inny 

sposób niż postacie dramatyczne . Są bliższe 

pisarzowi , bo może je opisywać z zewnątrz, 

poprzez ich czynności. Możliwości ich usa

modzielnienia w procesie pisania są o wiele 

większe i o wiele bardziej nieoczekiwane niż 

w dramacie. Dramat wymaga dużo większego 

dystansu i świadomości swoistej matematy

ki struktury dramatycznej . A to przeszkadza, 

żeby zbliżyć się do postaci. Dużo trudniej do

prowadzić do sytuacji , w której by się usamo

dzielniły, kompletnie wymknęły piszącemu . 

A jednocześnie postacie dramatyczne wydają 

się o wiele bardziej zamknięte, niedostępne 

i mniej podatne na zmiany. 

Powiedziała pani, że Klara szuka swego miejsca 

- czy szuka również miejsca w społeczeństwie? 

Na ile bohaterowie tej sztuki są zdeterminowani 

światem zewnętrznym? 

Oczywiście, że są zdeterminowani światem 

zewnętrznym, ale tkwią też w pułapce włas

nej osobowości. Wprawdzie dostrzegają moż

liwo ś ci pozwalające zmienić im własne życie, 

lecz często widzą wszystko odwrotnie. A po

wód, dla którego w sztuce brakuje świata ze

wnętrznego w rodzaju szkoły czy urzędu , jest 

lesnego stawania się . Kurwienie s ię , jak z tym o latnim face
tem i to nie dl pieniędzy bo nie ma co do gęby' łożył. Prze
cież bezprzykładni , z bezprz kladną dziecięc dezynwoltu 
rą rozpirza pi ni dze Gotfryd . Dzieje ię to z inercji , ciało 
z uwające ię ni ublag nie w dól. ku mi ie goloc nia - t go 
wla nie wymaga. Cialo Klary ·taje ię iał m ofiarnym i ona 
również lo tawani pojmuje jako ofiarę, któremu jak k plan
ka tra zliwego bó twa mu i się poddać . Tak w każdym razie 
widzi to w wojej radykalizując j ię, L znaczy cor z bardziej 
chorobliwej mitologii. taj ię przecież przez akt trójgłowej 
miło ci matką syjam kiego mon trum. jaki go homun ulu , 
o którym marzy pr gniona palo u tworz ca sam islnie odłą 
czona od woli du z . 
Nastaj w naszym 'wiecie epoka yin i lo l wia kobiety 
w dziwnej , trudnej - nie do wytrzymania niepojętej roli - któ
ra czyni z nich ciało ofiarne. T k to jakby czują. Zmu zone 
do wyż zego wymiaru maci rzyń lw - do ur dz nia polw re , 
który je l larw prt. zie go bó twa . To oczywi, ci prze ada 
w dawnym slylu i metafizyczn pr ięci - ale to prz gięcie 
no i w sobie j ką pozo lalo ć po czym•. co było prz z hwilę , 
albo raczej miało b ć, albo raczej ma ię lać i my to, co ma 
się stać , widzimy nagi z najwi zym trud m i pr. raż niem 
jako co , co było. Klara przyplaca ten proces jaką prawie cie· 
lesną, pr wie fizjologictn d gr dacją . Zni a gdzi raptow
nie Cw otchłani jakiego· wylękn1 nia, popu zczeni , . kur ie 
nia , dygotu) uroda - alul konieczny, który tal si rodz jem 
codziennej sukienki. Klara ratuj lę urodę j kimi c raz bar
dziej trywialnymi, coraz hardzi j kurczowymi i grot kowymi 
środkami. .. Kolejne czyny ludzi otaczaj. cych Klar coraz bar
dziej przypominają jakie' nieprzylomn bazgr ly ... To ni j t 
tak zwana rozpacz, to nio je l lak zwane nieszczę cie. W zy t
kie te formy, wielkie formy m cjonaln , którymi od I l fa 
szerow la na zluka - e. ty damy k melio · j - s j k gest 
dziewiętnastowieczn go aktora. Są nlym ntalną bujdą, tó 
rą nadajemy s ojej bezradno ci i woj mu rozkraczeniu, wo 
jemu psychicznemu bezk ztallowi, formę patetyczn rodem 
z antycznej tragedii. A w życiu n gie następuj chwila p sz
czona ze smyczy, i w zy cy zami niaj się w jaką dzieciarnię 
wypuszczoną spod władzy, spod opi ki en u i logiki, moral 
ności i rygorów - w jakiej inercyjnej eksplozji wszechwładzy 
odruchów i rytuału asocjacyj n go. Jakie~ tarzanie ię, ra 
nie w piasek, jakie bi i , ·ypani pia ·ku w oczy, jakie· ge -
ty ogromne i kr6tkowz oczn - jak pomy I z Afryką Gotfr da, 
jak para Elżbi ta-Iren . Na I na jakimś kajaku na rodku 



ELŻBIETA: 

Ale jest pewne, 
że nawet bez wewnętrznego 

biologiczno-organicznego 
certyfikatu autentyczności 
można dożyć ponad stu lat, 
choćby z plastykowym 
biodrem, gumowym jelitem 

a nawet sztucznym sercem. 
Trzeba tylko trenować 
starzenie się. 

L 

prosty: nie interesowało mnie, by w bezpo

średni sposób pokazywać represje w miej

scu pracy. Bardziej interesowały mnie ich 

skutki. 

Socjolog Ulrich Beck pisze, że w życiu współ

czesnego człowieka priorytetem stało się po

szukiwanie „własnego życia": w procesie coraz 

bardziej przybierającej na sile globalizacji czło

wiek zdany jest na to, by samemu kształtować 

swoje życie, układać je z wielu możliwych części 

puzzli. Bardzo mi to pasuje do „Przypadku Klary" 

- a co pani o tym myśli? 

Myślę, że sytuacja wielu ludzi - i to bez 

względu na to , jaki wykonują zawód , czy pra

cują w banku, szpitalu czy szkole - jest sy

tuacją życiowego rozdarcia. A może nawet 

rozdarcia własnej biografii. Z jednej strony 

życie konieczne, związane z zarabianiem 

pieniędzy, w którym człowiek musi dopaso

wywać się do istniejących warunków, z dru

giej zaś czas wolny, który powinien być nie

zależny od świata zewnętrznego, indywi

dualny, własny, czyli to drugie , „właściwe" 

życie. Klara - i na tym polega chyba jej niety

powość - dąży do przekształcenia tej podwój

nej strategii życiowej. Chce całkowicie okreś

lać samą siebie, a jednocześnie chce być 

potrzebna i stawiać sobie wymagania. Poczu

cie sensu ma dla niej pierwszorzędne zna

czenie. Właściwie próbuje skleić oba światy, 

odzyskać jedność podwójnego życia. Nie chce 

zatem podporządkować życia zawodowego , 

podległego wszelkiego rodzaju przymusom 

r 

jeziora - w jakim pazmie tymcza owo ci, który tratuje mnie 
i dolychcz ow ży i . Jak malarz n gie z furią ciera ·zma
tą c raz hardzi j ni dobry i nieudolny obraz - i zaczyna z roz
m eh m i b z żadn g umiaru - bo ten zo taJ n gł tracony 
- kr lić grubym pędzlem wierzgające bazgroły. a farba cie
ka z t •go i plami zy tk - garnitur, przęty domowe. dywan , 
nagle j l ta farba n kl mee , nagle jest ta farba w łazience .. . 
nawet przedmiot • w kred n ie ą n gie po marowane farbą .. . 
Ni je teśmy w Lani donie· ć na zych emocjonalnych kon e
kwencji do konca - na le pu zeza i dzieje się w na - dzieje 
się w na r. tual obnaż nia . darcia - ogoloc nia - aż do po
st ci jaki j b1 dn j , nie 1 dzącej kim je t i jak się nazyw . 
Ten r tuał j t id c nam do czego koniecznie potrz bn , 
in czej zadu zenl zo lanicmy przez wł ne k.Jamslwo, j k 
przez ko zul D janiry. 

22:17 20 3-02-05 
Zalrz ma i na chwilę na r d kal no ·ci pejz iu tych dwóch 
m n l gów. N k nicczno ci radyk lno:ci, tak daleko po u
nięl j i lak długo gz kwo anej od iebie , od wl nej w -
obraini, aż dotrz i d gruntu ci I n go tych I w. Więc 
na przy lad kim je l ten mężczyzna, len ..,p ycholerap uta , 
któr mu Jrena opowi da en? Im bardzi j j t ciemny i fa -
ta tyczny, tym więk z napi cie <rownież erotyczne} między 
nimi, tym więk ze kond cyjne <ciel ne i duchowe obnaż -
nie} jakby otwarcie, ocz kiwani na doly . Ta cena je t. mu i 
być, prz kroczeniem mi zczań kiej przyzwoitości - to zna
czy pow ci liwo ci, re lizmu. poczu i rzeczywl lości, dy -
t n u , pa no an i n nad sobą. zw i zlo ' ci... a nie rozwleklo -

ci jak ma na z prawdziwy monolog wewnętrzny - kló 
po luguje ię prawd ci I , lak dlugo dłubie, ai wyd ł ubie . 
Ta bezwzgłl;dna pr wd ciała j t t. m otwarciem , pozwolić 
sobie na to kryl rium, ni p uw ć ię do przodu z opowieś
cią, aż nie p czuję leJ Chinki gotowej do odejścia. Ona lak 
dlugo ·toi i patrzy na .mnie , ż będzi kompletna - gotow , 
razem ze swoj taj mnicą i oj ilą magiczną. czy hipno
tyczn . Dopi ro , kiedy stoi dla mnie , dla mojego ciala goto 
wa, wt d odwraca s i , aj za ni idę, arna nie odważając ię 
zapyl ć iebi , z pytać woj ego ciała - dlaczego . Idę jak ro -
ni ro lina, bezapelacyjnie i bezmy lni - sil konieczno ci, 
silą naturaln go tropizmu. I to całowanie jest j zcze przed
erolyczne, j tj k z dzi ciń lwa kiedy było tajemniczym zle
pieniem warg ze makiem ś liny - nie iało automatycznie 
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KLARA: 

Wszędzie spokój. 

Nic się nie porusza. 

Stukanie własnego serca, 

oddech, szum własnej krwi 

we własnych żyłach, 

jedyny odgłos. 

Ja. 

L 

i zobowiązaniom, temu drugiemu, właściwe

mu życiu . Pragnie , by jej prawdziwe życie 

było prawdziwe w całości. I oczywiście o to 

pragnienie się rozbija. 

A inne postacie? Wszystkie żyją w wielkiej tęsk

nocie i lęku. 

Z innymi postaciami w różnym stopniu jest 

podobnie. Te różne stadia wywołane są jed

nak przez Klarę , która w swych żądaniach 

posuwa się o wiele dalej. 

Wszyscy podejmują ryzyko - oto wirus o imie

niu Klara. Tylko że kiedy inni uprawiają bun

gee-jumping albo opracowują techniki przeży

cia na samotnych wyspach, Klara wspina się 

na ośmiotysięcznik, ryzykując, że odmrozi sobie 

nogi albo że w ogóle stamtąd nie powróci. Czy 

Klara jest człowiekiem z dawnej epoki żyjącym 

we współczesnym społeczeństwie? 

To prawda, że tajej tęsknota za jednością jest 

czymś kompletnie niedzisiejszym. Ale z pew

nością nie chodzi też tutaj o jakiś klasyczny, 

uniwersalny obraz człowieka . Klara odmawia 

prostej afirmacji życia, nie przyjmuje każdej 

możliwości, jaką jej ono podsuwa. 

Wielką zagadką jest oczywiście koniec sztuki, 

ten Chińczyk - czy to miało być coś w rodza

ju utopii? 

Utopii. .. po prostu jest czymś innym. 

na nogi pozo talych erotycznych narządów, jak to ma m1e1 -
ce w dojrzałym erotycznym chemacie . Jest ' my automa

tami erotycznymi. wrzucać w nas żeton , to odgrywamy całą 
nagraną na minidy ku melodię i układ figur. Archaiczny cha 
rakter tego snu i tego obnażenia , to je t dla mnie ważn . 
Re ztę trzeba pozostawić cielesnej wyobraźni Oli. A drugi 
monolog? Próbowanie aktorskiej prawdy - na trochę powierz 
chownym lek cie. Bo jakby nie tekst j t tu najw żniejszy, ale 
ciągło ć mówienia. I prawdzanie, czy mówię prawdziwie 
i szczerze. A w każdym razie z rozpędem zy mam w so 
bie to więtc zal 11 two , ten charyzmat gotowości do w zel
kie" ofiary. któr m chcę uwieść tego. klo zaraz tu przyjdzie? 
Nie - wcale nie mężczyznę , choć oczywi cl - znowu - lepiej , 
żeby to był mężczyzna . Je t lo jak dotykanie wypukłych kulek 
różańcowych, ż by utrz mać ię w modlitewnym nurcie , 
w tanie wyż zym, tanie błogosławionym. A nagle ok zuje 
się, i to jest ni podziank - ie bardz różna jest powi rzch
nia tych kulek - jak we nie. ni wi dz1alam tego w ze niej i ja 
muszę się dol j przychodzącej do mni z z wnątrz pawi rzcb 
ni, do tych przychodzących z z wnątrz łów dostosować. 
Muszę ię do. lo ować do moich ló' , a nie , jak wcze niej myś
lałam - żeby ię moj słowa tosowaly do mnie. Całe zwroty, 
cale wielkie zdania przychodzą do mnie , jak zdania roli, któ 
ra przychodzi do mnie we śnie i ja muszę i chcę - w przeciw
nym r azie u tanie modlitwa - do tych zdań ię do to ować. 
O to już ·e t jaka· prawda - która może sięgać aż do ciała To 
już jest jaki zalążek takiej prawdy. Reszta w ciele nej wy
obraźn i Maj ki... 

20 :05 2003 -02- 06 
Dziś wcze niej ... Zrejterowali my je zcze, uci kliśmy je ·zcze 
przed jaką prawdziwą, przed jakąś konkretną prób . Pew
nie n ie bez si u zno ·ci, a le jest jak i ś osad nieczystego sumie
nia . Żeby nie do zło do calkowitego unieważn i enia tego tek
slu . Tak oczy i śc i e, '!- lekka prz tarliśmy drogi innych bytów 
myśli i słów, bytów na poły pa ożytniczych, n poły wampi 
rycznych , obcych, jakby my lanych prz z kogoś innego, przez 
moją niższą i tot , przez mojego murzyna, którego aktualną 
przydatna ć sprawdzam. Sprawdzam... doświadcz.am zaba 
wy myślenia, doświadczam zab wy w wnętrznego monologu . 
Bawię się wewnętrznym my'łeniem, bawię ię w wnętrznym 
monologiem, bawię się autorefl k ·ją, jak dziewczynk kie
dy bawiła się w kle , w lórym była ek pedientką . To teraz 
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Ale on sprawia, że koniec staje się upiorny. 

Tak - chociaż muszę powiedzieć, że ten koniec 

zmieniałam naście razy. Najpierw Klara po

pełniła samobójstwo, pozostawiając w spadku 

Chińczykowi cały swój majątek . Wtedy usły

szałam, że znowu smutny koniec, znowu sa

mobójstwo, dlaczego choć raz moja postać 

nie może przeżyć , a koniec nie może być bar

dziej optymistyczny. Mimo, że sama uważam 

zakończenia własnych sztuk za optymistycz

ne, pomyślałam - dobrze, zrobię to. Ale jeśli 

już optymizm, to i potworny kicz. 

Czy istnieje jakaś utopia dla Klary? 

Nie , co więcej - fakt, że na końcu nie umiera 

i musi dalej żyć , jest właściwie jeszcze bar

dziej tragiczny. Tam, gdzie kończy się kicz, 

znowu zaczyna się walka. 

Rozmowa przeprowadzona przed hamburską premierą sztuki 
w październiku 2000 roku 

Tlum. Dorotn Sajow ka 

Z dti~nn1k1 Kry11l1oa Lupy 



Dea Loher urodziła się w 1964 roku w Traunstein w Górnej Bawarii . 

Studiowała najpierw germanistykę i filozofię w Monachium, a póź
niej - po krótkim pobycie w Brazylii - dramatopisarstwo w berlili

skiej Hochschule der Kilnste. Na pierwszym roku studiów powstała 
jej pierwsza sztuka Przes trzeń Olgi inspirowana życiem Olgi Benario, 

niemieckiej komunistki żydowskiego pochodzenia. Mimo, że ten de

biutancki utwór zdobył nagrody w Hamburgu i Londynie , to dopiero 

druga sztuka - Tatuaż: - otworzyła autorce drogę do sławy. Wszyst

kie kolejne dramaty Loher - Leviathan, Fremdes Haus, Sinobrody -

nadzieja kobiet, Adam Geist, Manhattan Medea , Przypadek Klary 

i Der dritte Sektor - odnosiły sukcesy na scenach całej Europy i przy 

niosły autorce wiele prestiżowych nagród m.in. Goethego, im. Schillera 

w Badenii-Wirtembergii, im. J .M.R. Lenza, nagrodę literacką w Hano

werze i nagrodę festiwalu w Milłheim . Loher była dwukrotnie wybra

na przez Theater Heute , niemieckie czasopismo teatralne, autorką 

roku. Ostatni projekt Dei Loher - Magazyn szczęścia - to zbiór sied

miu krótkich dramatów pisanych w regularnych odstępach czasu jako 

reakcja na bieżące wydarzenia. Wszystkie części projektu zostały zre 

alizowane przez współtwórcę przedsięwzięcia Andreasa Kriegenburga 

w Thalia Theater w Hamburgu. 
„Teatr jest dla mnie - mówiła Loher w jednym z wywiadów - sferą ję

zyka. Jeżeli język wyraża to, co się czuje, to może z tego powstać tyl

ko telewizyjny realizm, co jest raczej nudne. W teatrze to ję zyk musi 

stwarzać postać , a nie _odwrotnie". 

Prapremiera Przypadku Klary odbyła się 23 marca 2000 roku w Burg

theater w Wiedniu. 
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