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Janusz Anderman Ur. 1949. Ukończył slawistykę na UJ . Jest prozaikiem i scenarzys
tą, tłumaczył literaturę czeską, pisał sztuki teatralne. W latach 1978-88 współpracował z 
drugoobiegowym kwartalnikiem „Puls", krakowskim „Studentem", Radiem Wolna Europa. 
W stanie wojennym internowany. Zyskał uznanie już debiutancką powieścią Zabawa w 
głuchy telefon (1976); za kolejną, pt. Gra na zwłokę (1979) , otrzymał nagrodę Fundacji 
Kościelskich. Wydał także zbiory opowiadań : Brak tchu (1983-1988, wydanie poszerzone 
1990), Kraj świata (Paryż 1988), Tymczasem (1998). Opublikowana w 2006 roku powieść 
Cały czas uzyskała nominację do nagrody Nike. W lutym 2009 roku do księgarń trafiła 
najnowsza powieść Andermana pt. To wszystko. W 2002 roku zebrał w książkę publikowa
ne w „Gazecie Wyborczej" opowiadania - efektem stały się bestsellerowe Fotografie, 
których cykl dopełnił pięć lat później tomem Nowe fotografie (2007). Pisze też felietony do 

„Gazety Wyborczej" (wydał je w tomie Największy słoń na świecie, 2003). Jego książki przełożono na 
jedenaście języków. Jest członkiem Polskiej Akademii Filmowej , autorem scenariuszy do filmów $nić we śnie 
( reż. J. Nasfeter), Kraj świata (reż. M. Zmarz-Koczanowicz) , serialu Białe tango. Według adaptacji powieści 
Cały czas Janusz Morgenstern nakręcił swój najnowszy film pt. Mniejsze zło , który trafi do kin pod koniec 
września 2009 roku. "' .~ 



... dziś trudno oprzeć się wrażeniu , że 
wszystko już chyba sfotografowano. Owo 
nienasycenie fotografującego oka zmienia 
warunki, na jakich przetrzymywani 
jesteśmy w naszym świecie, w jaskini. 
Ucząc nas nowego kodu wzrokowego, 
fotografie zmieniają i rozszerzają pojmowa
nie tego, co zasługuje na oglądanie, i tego, 
co mamy prawo zauważyć. Stanowią 
gramatykę i - co jeszcze ważniejsze - etykę 
widzenia. 





Poprzez fotografie świat staje się ciągiem niezwiązanych ze sobą, swobodnych cząstek , 

a historia i współczesność - skupiskami anegdotek i faits divers. Aparat fotograficzny atomizu
je rzeczywistość , poddaje ją manipulacji i zniekształca. Jest to wizja świata zaprzeczająca 
wzajemnym związkom i ciągłości, otaczająca każdą chwilę nimbem tajemniczości. Każda 
fotografia jest wieloznaczna: zobaczyć na niej coś - to znaczy znaleźć potencjalny przedmiot 
fascynacji. Ostateczna mądrość obrazu fotograficznego kryje się w stwierdzeniu: „Oto 
powierzchnia. A teraz myślcie , a raczej czujcie to , co się pod nią kryje. Pomyślcie , jaka musi 
być ta rzeczywistość , jeżeli wygląda w ten sposób". Fotografie , które same nie są w stanie 
niczego wyjaśnić , stanowią niewyczerpane źródło zachęty do dedukowania, spekulacji 
i fantazjowania . 

Susan Sontag , O fotografii , przeł . Sławomir Magdala 




