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TYLKO u NAS 
Absolutnie szczerze 

Wywiad z CHANDLEREM TATE 

Bezkompmmisowy, ale pełen staro.(i-vieckiego wdzięku. 7)1/ko 11 nas 
absolutnie szczerze. Rozmowa z reżyserem „Serca szpitala ", a 1akże 

znanych z historii kina komedii (m. in. „Namiętny playboy"). 

Bohaterom reżyserowanych 

przez ciebie seriali można by za
rzucić nieco przerysowane reak
cje ... 

A odkąd to nie chcemy przery
sowywać? Tego wł aśnie chcą wi
dzowie . Chcą, żeby im wywal ać 

kawę na ławę. 

Fabuła mydlanych oper wydaje 
się nieco naciągana„. 

Naszym widzom i tak jest 
wszystko jedno. Są u mysłowo 

poniżej normy ... (śmiech) 

Telewizja dla półgłówków. 

Moglibyście jednak podjąć pró
bę kształtowania widow-
ni, w końcu to wy decydu
jecie o IGsach swoich bo
haterów ... 

ment. rzecz jasna, to to, że w ca
l_ m tym procesie ni ma nawet 
źdźbła twórczego wkładu. To już 
nie jest sztuka obumierająca , to 

sztuka całkowicie martwa. 

J ak ci się pracuje na planie 
„Serca szpitala"'? Czy atmosfe
ra w studiu różni się od tej na 
etanie Twoich filmów kinowych'? 

dokmice11ie 1111 olru11ic 2 

Hultajski~ życie Specj alnie produkowana dla 
osób, które nie umieją \'l)'korn
binowac\ jak się wyłącza telewi
zor. 

Oper mydl anych już się 
nie pisze. one po prostu 
s ię dzieją. My tylko doda
jemy fabułk9 i włciczamy 

uczucia. W dzi. iejszych 
czasach te urządze nia są 

pisarzami. Ich po. tacie są 
z góry zaprogramowane. 
Wystarczy wrzucić im te
mat i zrobią swoje. Na 
tym polega cud nowocze
snej technologii. Wystar
czy je nakręc ić , a bę d'! 

płakać, będą s i ę ś miać, 

będą nas baw i ć ca łymi go
dzinami. Jedyny man ka -
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TYL o u NAS 
Absolutnie szczerze 

Wywiad z CHANDLEREM TATE 

dakmic; !'11ie =<' 11m1ir I 

W tamt ych czasach m i ałem 

iclka ckip9 ... Kamerz_ śc i . sto
la rze. kie rownicy produkcji , 
elektrycy, rekwizytorzy. kt tam 
jeszcze. Byli na pla nie . Asyste n
ci. Se tk i asystentów reżyse ra. 

Przychodz iłem na plan i byłem , 

jak sam pan Bóg ... 

Zapada ła cisza. W:zyscy cze
ka li ... cz kali na mnie ... na 
mnie! ... żebym przemówi ł. A ja 
mó' iłem bardzo icho - nigdy 
nie podnosi łem l!. losu na pla
n ie - ludzie słu cha li, chcieli sł 1-

chać - nawet aktorzy - chci li 
usłyszeć - a ja mówił em- ,. Sł u 

chajcie w zysc_, weźmy si9 do 
roboty" - (dramatyczna pauza) 
Wt dy oni markowa li :ccnc; i ja 
mówiłem : .. Akcja"! 

Tak, a dzisiaj '? Gdzie ja te-
raz jestem'? Mechaniczn i akto
rzy. Cala obs ługa techniczna to 
dwie j ' UZC, któ re nien awidzą 

chłopów . 

Łatwiej pracować z aktoidami 
CZ)' z Ż)"rymi aktorami? 

W zwi<izku z tymi tam mus isz 
jcdrrn z roz um i eć. Cokolwie k 
zrobisz, one to natychmiast na
ślad uj <) . Rozep niesz rozpo r k 
i podra piesz sit;. to v nas tęp n ej 

se nie dokl r zrobi to samo. Nie 
maj<) żadnej hierarchi i ani zaha
mowa ń. S<) jak papugi. Coś zo
bacz<-1. coś usty · zą i natyc hmiast 
to sobie przyswaja.i <! i n aślac.luj< 1. 

To chodzące kopiarki , nic " i9-
ccJ. 

W zy. tkic SC! idcmycznc . 1)1
-

si ącc ich. Mają różne kszt ał ty 

i ro1miary, ale wsz_ stk ic runk
cjon ują rak samo. To aktoidy. 

Myślisz , że z tymi maszyna mi 
możn a wyprod u kować ko me
dii(? Wolne żarty. Potra fi::) wy
konać r , żne ~m icszne rzeczy -
jak im si<; każe. A jak sit; je do
hrze poinstru uje, to mngq nawe t 
być całkiem zabawne . k to 
szczyt ich możliwośc i . 1e JCst to 
komedia, to tylko wygł u py . 

Twoje komed ie uznawane były 
za jedne z najlepszych w hi torii 
kina. Na czym polega tajemnica 
dobrej komed ii? 

W komedii li cz<) s i ~ d\\ ie rze
cz_. Po pierwsze zaskocze nie. 
Ti·zcba być jak prcstiJ igita tor. 
Widzowie oczekuj ą jednego, a ty 
im serwujesz zupcln ic coś inne
go. 

A co to jest to drugie'? 

W~cieklość . 

Mia łeś powodzenie u kobiet'? 

Jak bytem w studio, charakte
ryza to rk i ustaw i a ły s i ę do mn ie 
w kolejce. 

Dziękuję za \V)'Wiad. 

l<o:ma11 ia/11 /i l? 

Ił \l1"~\\[liłlfl lwi:_m, '"\ '~"'4 ' /\"r111m I/ił '"'' . „ rr d„Jo 
rl:w '\/11/1;11r:t1h \t•1111I 

ALA N AVCKBOURN 
Kim jest naprawdę? 

A lan Ayckbourn - wybi tny 
brytyjski dramatopisarz. 

r żyser , aktor, dyrektor arty
styczny The Stephen Joseph 
Thea trc w Scarborough, 
gdzie wyr żyse rowa l wic;k-

:zość ze swoich ponad 60 
ztuk tea tralnych . Jest jed

nym z naj częśc iej grywanych 
dramatopisarzy na świi..:cic. 

Teatr Współczesny w Szczeci
nie wystawił w roku 1986 jego 
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,Jak się kochaj ą w niższych 

sferach'' w reżyser ii RysLarda 
Majora - przi..:dstawienie cie
szyło sic; wielkim powodze
niem. 

a!) I J' \l' R w s 1•0 1 ( /J<,~y \\'i/CZ U ! '\ Jl-. www.wspo lczesny.szczecin.pl 



Paweł Cytowski 

CELULOIDOWE ROBOTY 
(ji·agmenty) 

Pojawiły się w kinie p:awie 
w tym samym momencie, co 

w laboratoriach: już w 1927 roku 
Fritz Lang umieścił cyborga -
a właściwie cyborginię - w swym 
monumentalnym futurystycz
nym fresku Metropolis. Jej imię 
- Futura - okazało się prorocze 
na swój sposób, bo w niedalekiej 
przyszłości roboty zaczęły poja
wiać się filmach regularnie, 
przybierając nowe formy i wyko
nując coraz bardziej odpowie
dzialne zadania . 

Wśród robotów z lat 50. obo
wiązywał trend, który można 
określić jako toporno-mecha
niczny. Cyborgi miały masywne 
stalowe korpusy, łączone duży
mi śrubami i nakrętkami. Z inte
ligencją bywało różnie , chociaż 

niektóre z nich potrafiły nawet 
mówić ludzkim głosem. Na 
przykład pocieszny Robby, który 
w świadomości wielu kinoma
nów (i nie tylko) zakodował się 
jako archetyp robota. 

Pierwszym robotem przysła

nym do kin przez obce cywiliza
cje był Gort. Przypomina ł tro
chę człowieka , choć był dużo 

wyż zy od ludzkiej średniej . 

Z natury był pacyfisq do tego 
stopnia, że zdolny by! unice
stwiać tych, co pacyfistami nie 
byli. 

Z nastaniem ery „Gwiezdnych 
wojen" w kinach aż zaroiło się 
od robotów, droidów i cyborgów 
wszelakiej maści. Z sagi Lucasa 
największą stawę zyskało sym
patyczne duo R2D2 i C3PO. 
W Terminatorze pojawia cię cy
borg, który nie tylko wygl ąda zu
pełnie jak człowiek, ale potrafi 
uczyć się różnych rzeczy od lu
dzi, by móc skuteczniej ich prze
śladować. Cyberpolicjant Robo-

cop z punktu widzenia koncepcji 
konstrukcyjnej był przeciwień

stwem Terminatora. W środku 
był tak naprawdę człow i ekiem, 

chociaż na zewnątrz nosił stalo
we robocie atrybuty. 

Z nastaniem ery komputerów 
i komputerowych efektów spe
cjalnych, wyobraźnia scenarzy
stów przestała mieć j akiekol
wiek ograniczenia. Tymczasem 
w prawdziwych laboratoriach 
powstają prototypy maszyn, któ
re mogą sprawić , że cyborgi-°z:o ł
ni rze przestaną być postaciami 
ze świata science-fiction. Jeśli 

do tego dojdzie, twórcom fil
mów coraz trudniej będzie wy
myślić coś zaskakuj ąco niereal
nego w dziedzini e robotów. 
Czyżby miało to zapowiadać 

kres filmowych cyborgów? Ten 
pesymistyczny scenariusz raczej 
się nie zrealizuje: nie pozwolą 
na to same maszyny. Wyposażo
ne w sztuczn ą inteligencję, 

a może nawet mechaniczne 
emocje i uczucia z pewnością za
pragną popularności i uwielbie
nia tak jak ludzie. Kiedy roboty 
dowiedzą się , że kino jest klu
czem do sławy, nie pozwolą , by 
je z niego usunąć„ . 

FUTURA 
NAZWA/TYP: Futura 

FILM: Metropolis (Metropo
lis, 1927), reż . Fritz Lang 

CECHY: roda nietypowa 
jak na androida. W przeciwici1-
stwie do innych znanych robo
tów nie ma mechaniczno-topor
nego korpusa, ale urzeka har
monią stalowego ci ała. Znawcy 
twierdzą , że jej autor - rzeźbiarz 

Walter Shultz Mittendorf naj
prawdopodobniej zainspirował 

się twórczością czołowego nic-
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mieckiego ekspresjonis t, Ru
dolfa Bellinga. 

GORT 

N ZWA( fYP: Gort 

FILM: Dzief1, w którym stanę
ła Ziemia (The Day the Earth 
Stood Stili, 1951), reż. Robert 
W i se 

ZADANI MIEJĘTNOŚCI: 
Srebrzysty robot Gort przybył 

na ziemię na pokładzie latające
go spodka wraz z prezydentem 
Kl aa tu - przedstawicielem obcej 
cywilizacji .. Szczytna misja Kla
atu polegała na nakłonieniu 

Ziemian do zaprzestania prowa
dzenia cią głych wojen. Gort 
okazywał się niezastąpiony w ra 
towaniu prezydenta z opatów, 
w których znalazł się po kon
front acji z Ziemianami. 

CYTAT: Helen do Gorta: 
Gort! K.laatu barada nikto! 

ROBBY 

NAZWA YP: Robby 

FILM: Zakazana planeta 
(Forbidden Planet, 1956), reż. 

Fred M. Wilcox 

CECHY: Kultowy robot Hol
lywood. Robby'ego stworzyła 

trójka ludzi : dyrektor artystycz
ny w Metro Goldwyn Mayer, 
Robert Kinoshita, który wymy
ślił jego kształt, aktor Frankie 
Darrow, który go ożywił i wresz
cie Marvin Miller, który użyczył 
mu swojego głosu . Wyproduko
wanie plastikowego Robby'ego 
kosztowa ło 125 tysięcy dolarów. 
Robby po debiucie w Zakazanej 
planecie wystąpił jeszcze w wie
lu filmach kinowych i telewizyj 
nych. 

ZAD AN IE/UM I EJ ĘTN OŚCI : 
chronić doktora Edwarda Mor
biusa i jego córkę . 

CYTAT: (na temat tlenu): 
Rzadko tego używam, bo grozi 
mi zardzewieniem. 

T-800 
AZWA/TYP: Terminator, 

seria T-800 

FILM: Terminator (Termin a
tor, i 984) 

CECHY: android, zewn9trz
nie nie do odróżnienia od cz ł o

wieka . Na stalowym szkielecie 
wyhodowane ludzkie mięśnie . 

W środku baterie o 120-letniej 
tnvałości, dzięki rozbudowa nej 
sztucznej inteligencji zdoi n ość 
do samokształcenia na podsta
wie obserwacji otoczenia i za
chowa ń innych ludzi. 

ZADANIE MIEJĘTNOŚCI : 
zamordować Sarę Connor, któ
ra ma w przyszłości urodzić Joh
na Connora, przywódcę walczą
cych o wolność rasy ludzkiej 
z komputerem Skynet, twó rcą 
Terminatora . 

WŁA , CICIE /WŁADCA: 
inteligentny komputer Skynet, 
dążący do zawładnięcia ludzko
ścią 

CYTAT: Poproszę o 45-kę 

z laserowym celownikiem. 

PRIS 

ZWA/TY P: Pris 

FILM: Łowca androidów 
(Blade Runner, 1982), r ż. Ri
dl ey Scott 

CECHY/HISTORIA: Sztu z
na kobieta - gynoid (kobieca 
wersja androida), rep! ikan tka 
stworzona przez ludzi dla przy
jemności robotników pracują

cych w pozaziemskich kolo
niach. Buntuje się i wymyka się 
spod kontroli. Wraz z pi ęcioma 
innymi robotami przybywa po-

Emocje a sztuczna I 

inteligencja 
fragment artykułu Waldemara Sadowskiego 

„Kompute1y myślące CYCem " 

( ... )Teoria Minsky'ego staje si ę 

elegancka i wyjaśnia skompliko
wane zjawisko umysłu, nie od
wołując się do żadnych tajemni
czych poj ęć. ( ... ) Uczucia wpra
wiają umysł w pewien stan, któ
ry wpływa na sposób przetwa
rzania informacji. Człowiek za
kochany przełącza na przykład 
swój umysł tak. że odczuwa 
przyjemność, nie dostrzega wad 
partnera i nie potrafi myśleć 

o niczym innym. Stan ten nie 
jest jednak jakimś tajemniczym 
metafizycznym zjawiskiem, lecz 
układem informacyjnym wytwa
rzanym przez mózg. Jest to ro
dzaj programu, tworzon ego 
przez związki chemiczne i si eć 

neuronową, który powstał 

w drodze ewolucji i jest urucha
miany w określon ych okoliczna-

ściach. Wywiera on wp ływ na 
system wartości i celów, jakie 
człowiek sobie stawia w życiu. 

Podobnych ·ystemów działają

cych w ludzkim umy' le jest bar
dzo wiele: gniew, zawi ść, niena
wiść, przyjaźń, zazd rość i cala 
paleta innych. Wpływają one 
wzajemnie na siebie i pełnią róż

ne\ ażne funkcje. 

Emocje są pod tawowym 
czyn nikiem, który k szta łtuje 

ludzkie dążenia . ala hi rarchia 
różnych celów jest punktem wyj
ś ia do zbudowania intel igen t
nego systemu. Uczucia , cele 
i wartości popychają go do dzia 
łania. Aby osiągać cele, . ystem 
musi aktywn ie zdobywać wi e dzę 

o swoim otoczeniu, stąd każdy 

inteligentny podmiot musi mieć 

rwa nym sta tkiem kosmicznym 
na Ziemię. Musi uciekać przed 
ścigającym .i <! pol icj an tem 
8Rickiem Deckardem. 

ZADANINUMIEJĘTNOŚCI : 
Tak jak w przypadku innych gy
noidów, podstawową funkcją 

Pris jest dostarczanie przyjem
ności (również widzom). Nie-
zwykle gibka, wyposażona 

w a kro ba tyczne zdoi n ości . 

Mniej rozwinięta od innej repli
kantki Rachel, wyposażonej 

w szczątkowe uczucia 1 wspo
mnienia konstruktora. 

11·11 w. leci11ema.pl 

również moduły uczenia się. Pa
mięć umożliwia kumulację zdo
bytej wiedzy. Żaden system ro
zumnej inteligencji nie powsta
nie więc bez wmontowania w je
go architekturę uczuć . Istoty nie 
dysponuj ące emocjami i możli
wością rozpoznawania emocji 
innych będą po prostu zawsze 
głupie. Mogą wykonać wiele 
rzeczy, ale nie będą w stanie zro
zumieć najprostszych zjawisk 
i środowiska społecznego, 

w którym żyje człowiek. 

Jeżeli wi ęc uda si ę stworzyć 

programy komputerowe, które 
mogq odtworzyć stany emocjo
nalne, to stosunkowo łatwo zbu
dujem, rówrn z prawdziwą 

sztuczną inteligencję. HAL, nie
zwykle inteligentny robot 
z .. Odysei kosmicznej 2001 ",gdy 
cz łowiek zaczą ł go demontować, 
pm i edział : „Boj ę się , Dave''. 
Bo HAL był inteligentny. Nasze 
zwykłe komputery nigdy nie pła
czą i dlatego s ą ciągle jeszcze 
gł upie. 

dmk h': POUTYKA nr 22,2002 
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TEATR WSPÓŁCZESNY W SZCZECINIE 
DYREKTOR NACZELNY: ZENON BUTKIEWICZ 
DYREKTOR ARTYSTYCZNY: ANNA AUGUSTYNOWICZ 

DUŻA SC!:. A 

kk<;ande r Fredro 
.~/11 /~1 · pa11ie1i 1k.ie 

Pau l Claudel 
Z 11 ·im ro11 ·anie 

Mari-. Rave nhi ll 
Polaroiclr 

I i1ria1ka 

Ze zb1orow 

r?iału Dokumenta': 
'?.G ZASP 

\\g td!>t{m Ag11 icsAi Osiccl-. icj 

lnl ier 
Don J11a 11 

France!> Hodg:-.on Burnett 
Thjcmn ic::y ogr<Jd 

G abriela Zapolska 
1\ /ora/11 0~( ' pani D11/1kicf 

Be n Elton 
Popcorn 

SERCE SZPITALA 
W pop!7ednim odcinku 

Odc. 1894 
Derek p wypaJku l eży w szpitalu . D ktor p -
d jmujc dccyzj o amputacji topy. Zrozpa
cz na matka nic moż pogodzić sit; z trag di ą. 

Odc. L895 
Po udanej amputacji Der ko~ i w, zczcpiono 
pr t zę topy. Mimo komplikacji , pcracja za
kończył a ·ię sukce · m. Derek zak chuje si<; 
w i . trze Bridget, niestety mu i zmierz ć się 
z kolejn ą tragedi<f - Matka gin ie pod ko lami 
r zpędzonej karetki. 

RANKING OGLĄDALNOŚCI SERIALI 

SERCE SZPITALA 

URODA MUNDURU 

W MROCZNYCH ZAUŁKACH 

PANIENKI ZZA LADY 

NASTOLATKI 

RUCHOME CZŁONKI 

MALA SCEN „ ,1ALA R IA 

Ingmar Villqi:-.t 
01·kar i R111h 

Marius von 1aycnburg 
P11so-:i·1_r 

Cir:::es::na milo.fr ' 
\\ cdlug Sonc tÓ\1 Wil liama Sze kspira 

CE PROPOZ YCJI A KTOR KICH 

August St rindbcrg. 
Panna Julie 

Rezenvacja i sprzedaż biletów oraz informacje: 
BIURO OBSL Gl WIDZÓW 
Bol esław Pyzd rowski (ki e rownik), Bct ina Pawicka 
tel. 489 23 23 
CZ\ n ne ot.I 8.00 do I 5.00, w :-.ol oty od l O.OO do 13.00 
Kasa Teatru przy Walach Chrobrego 3. 
czyn na zaw~zc na godzi ny przed rozpo zęc i c m 

spek ta klu. le i. 489 23 23 

Teatr Współczesny , Waly Chrobrego 3, 70-500 Szczecin 
www.wspolczesny.szczecm.pl e-mail: 

teatr@wspolczesny.szczec i n. pl 

zastępca dyrektora: Mirostaw Gawęda 

kontakt z mediami: Ewa Madruj 
te l. 0-91434 54 14, fax 0-91 43417 77 
marketing: Danuta Potoka, tel. 0-91 488 80 80 

ZESPÓŁ TECHNICZNY: 

kierownik techniczny: Włodzimie rz Bojakowski 

operatorzy świateł: Robert Skrzyniarz, 
Hubert Boczkowski, Marcin Lech 
akustycy: Andrzej Banaś, Adam Dzidziszewski 
główny brygadier sceny: Brunon Melkis 
obsługa sceny: Andrzej Miszkurka, Krzysztof Czec holiński , 

Karol Struga lski 
pracownia ś lusarska : Andrzej Krzyża nowski 
pracownia stolarska: Jerzy Wolny 
pracownia krawiecka damska: Arleta Malecka 
pracownia krawiecka męska ; Jerzy Burmistrzak, 

Zofi a Kazimierczak 
pracownia tapicerska: Stan i sław Falkowski 
pracownia plastyczna: Adam Wiewiórski 
pracownia fryzjerska: Renata Szwed, 

Elż bieta Wiśn iewska 

garderobiane: Urszula Jastrzębowska , Beata Czech olińska 
rekwizytorka: Barbara C i eśluk 

kierowca - zaopatrzeniowiec: Jarosław Piotrowski 

opracowanie programu - Julia Kierc-Wierzchowska 
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KOMICZNA SIŁA 
Specjalnie dla nas wypowiedź Anny Augustynowicz 

Zeby żyć, trzeba grać, aktorstwo przynosimy na świat w ge
nach. Pierwsze rozdanie ról odbywa się na poziomie różnicy 
płci, człowiek przychodzi na świat już obsadzony - przypada 
mu do zagrania rola kobiety lub mężczyzny. Tak jest urządzony 
świat. W kulturze patriarchalnej, w której się urodziliśmy, ist
nieje silna tradycja podziału ról na kobiece i męskie, w genach 
zapisana jest pamięć ich grania. Kobieta i mężczyzna obsadza
ją się nawzajem w różnych rolach życiowych, gdyż ich płci dą
żą do komplementarności. Scena życia, w której przychodzi im 
uczestniczyć, wymusza techniki grania, doprowadzone przez 
cywilizację zachodnią do perwersji. 

Rozpaczliwe poszukiwanie własnej tożsamości w świecie 
androidów staje się tematem gry, zapisanej przez Ayckbourna 
w sztuce „Comic potentia!". 

Cóż jest ową komiczną siłą, która zostaje wyniesiona do 
rangi sztuki? Determinanta grania: pragnienie miłości. To jest 
powód, dla którego naturalny wdzięk przyoblekamy w najroz
maitsze maski, stroimy w kostiumy. Pragnienie miłości jest si
łą potężną: żywy cztowiek dz i ej e s i ę wtaśnie w tym 
pragnieniu. Ayckbourn, który sam jest aktorem, fantastycznie 
przyłapuje człowieka między dz i a n iem się, powodo
wanym siłą funkcjonującą poza ludzką świadomością i jego 
g r a n i e m s i ę , wynikającym ze świadomości siebie na 
scenie życia .. 

Granie się może stać się sztuką. To jest aktorstwo. Sztuką 
może być jednak wtedy, kiedy aktor pozostaje żywym czto
wiekiem, z właściwym sobie wdziękiem. Wdzięk, to nazwany 
przez Ayckbourna naturalny timing, intuicja, która pozwala 
dz i a ć s i ę w czasie i przestrzeni życia. 

Aktor, który za cenę popularności zatraca siebie samego, 
staje się aktoidem, maszyną do grania. Zbyt wielkie podpo-

rządkowanie się regułom rynku czyni z aktorów maszyny. Ko
nieczność życia w cywilizacji czyni z ludzi androidy. Jedyną 
obroną przed staniem się ludzką maszyną, jest wtaśnie „comic 
potentia!", owa naturalna inteligencja, która pozwala nam być 
ludźmi. Komiczna siła, jakiej wszyscy podlegamy, jest w sta
nie dokonać dekonstrukcji maszyny, ponieważ natura jest sil
niejsza od wszelkiej techniki. Moment, w którym to zauważy
my, budzi w nas śmiech, wywatuje refleksję. Poczucie humo
ru na swój wlasny temat świadczy o naszej pokorze wobec 
sceny - świata, w którym Żyjemy. Jeśli Ayckobourn może wy
zwolić śmiech, to dowód na to, że jeszcze żyjemy, że nie jesteś
my maszynami w urządzonej przez siebie cywilizacji. 
Jesteśmy śmieszni, gdy gwałtownie próbujemy zaspokoić 

pragnienie miłości, ale dzięki temu jesteśmy ludźmi. 

Oko w oko z duphkatem 
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