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FOTOREPORTAŻ

Stefan Czerniecki

Ulica Ucayali. W Limie właśnie wybija południe. 
Największy bazar niespełna ośmiomilionowej 
aglomeracji. Z nieba leje się dokuczliwy żar. Ulicz-

ny gwar unosi się ponad ciągiem blaszanych stoisk. Po-
środku zręcznie skonstruowanego przedstawienia stoi 
zdezorientowany chłopak ubrany w luźne hawajskie szor-
ty i przekrzywioną na bok czapeczkę z daszkiem. Europej-
czyk z dumnie wypiętym najnowszym modelem canona. 
Cel idealny. Obok wycierająca go białym ręczniczkiem 
urocza babinka. Blondwłosy amigo został właśnie nie-
szczęśliwie trafi ony ptasimi odchodami. Zdarza się naj-
lepszym. Na całe szczęście pojawiła się owa dobrotliwa 
staruszka. Dokładnie wyciera zabrudzone miejsce. Grin-
go jest zachwycony. „Oto latynoska gościnność” – myśli. 

Dopiero za kilkanaście minut zorientuje się, że właśnie 
został okradziony.

Następuje gwałtowna, acz niezwykle płynna zmiana 
scenerii. Po paru chwilach na swoich miejscach pozostaną 
tylko codziennie obserwujący to samo przedstawienie 
uliczni sprzedawcy. Reszty już nie będzie. Uroczo uśmie-
chająca się babcina już dawno schowa się w zaułku na dru-
gim końcu ulicy. Współpracujący z nią syn będzie znacznie 
szybszy. Prawdopodobnie patrzy w tej chwili na całość 
z balkonu swojego mieszkania. Odlecą nawet gołębie. 
Gdzieś przejedzie ryksza. Starzec przeciągnie wózek z dy-
niami. I tylko główny bohater wciąż pozostanie na scenie. 
Dalej niczego nieświadomy. Wciąż rozanielony latynoską 
uprzejmością ludzi ulicy, nie próbuje nawet wymacać pa-

LATYNOSKA  FURTKA 
      NA ŚWIAT

Południowoamerykański 
bazar. Nawet najbardziej 
wybredny znajdzie tutaj 
coś dla siebie

Po paru chwilach na swoich 
miejscach pozostaną tylko 
codziennie obserwujący to 
samo przedstawienie uliczni 
sprzedawcy. Targ znów 
zawróci na tory jednostajnie 
leniwego rytmu dnia 
codziennego

Amigo! Hamaczek dla Ciebie? 
Promocyjnie. Powiedzmy, 
że za 20 dolarów

W Ameryce Południowej wszystkie drogi prowadzą na bazar. Słowem: chcesz 
poznać Amerykę Łacińską od podszewki, południową rzeczywistość zza kurtyny, 

posmakować latynoskiego owocu ducha bez całej komercyjnej papki? Schowaj aparat, 
ubierz się skromnie i z 5 pesos w garści udaj się na bazar. Powinno wystarczyć.
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ska od aparatu. Zrobi to najpewniej za kilka chwil. Za póź-
no. Jutro jego rolę przejmie kto inny. Podobny. Też biały. 
Też odziany w modne dżinsy.

Targ znów zawraca na tory jednostajnie leniwego ryt-
mu dnia codziennego. Wzdychający na naiwność gringo 
malec dalej ciągnie wózek zapakowany pomidorami. Opie-
kująca się stoiskiem mama już czeka na swego młodocia-
nego dostawcę. Chłopak zręcznie omija przechodniów spa-
cerujących po równiusieńko wytyczonych alejkach bazaru. 
Panuje tu jasny i klarowny podział. Trudno się pogubić. 
Targ podzielony jest na swoiste strefy. Za bramką wejścio-
wą rozciąga się aleja owoców. Piętrowe, sięgające kilkuna-
stu metrów stoiska. By dostać paczkę mango, sprzedawczy-
ni musi wspiąć się wpierw po specjalnych prowizorycz-

nych schodach zestawionych z drewnianych skrzyń. Tutaj 
wszystko ma swoje miejsce. Dochodząc do końca alejki 
i skręcając w prawo, trafi my na alejkę nabiału. Zaraz dalej 
rozpoczyna się alejka warzywna. Są jeszcze rybne, serowe 
i – budzące nieraz odrazę wśród turystów – mięsne. Poroz-
rzucane na deskach do krojenia głowy kozłów. Czerwona 
kałuża pod nimi zatacza coraz większe kręgi. Południowo-
amerykański bazar!

Gej, komunizm i ryba…

W latynoskiej koncepcji świata, w której wstręt wo-
bec jakiejkolwiek skłonności do prostowania natury, po-
rządkowania czy planowania przestrzennego jest na po-
rządku dziennym, takie miejsce jak to po prostu nie ma 
prawa istnieć. Przeczy zdroworozsądkowemu pojmowa-
niu świata przez Latynosa. – Skoro kubełek z wodą się 
przewrócił, widocznie tak komuś jest wygodniej. Po co 
na siłę prostować coś, co wcale nie wymaga naszej inge-
rencji – przekonują.

Bazar. Tu jest inaczej. Nie po raz pierwszy Ameryka Po-
łudniowa zadziwia. Któż spodziewałby się, że najbardziej 
podstawowa zasada latynoskiej koncepcji pojmowania 
świata zostanie postawiona na głowie, i to na dodatek 
w miejscu stanowiącym kolebkę każdej z tutejszych spo-
łeczności lokalnych – na targowisku.

Wchodząc na teren targu, warto uprzednio zostawić 
wszystkie kosztowności w hostelowym pokoju.

– Gringo! Chodź! Posmakujesz rybki, jakiej jeszcze w ży-
ciu nie miałeś w ustach! – wrzeszczy mocno zaokrąglony 
pan w białym fartuchu patroszący właśnie jedną z nich.

– Zostaw go! To gej... Poza tym tylko u mnie kupisz 
świeżuteńki towar. W dodatku jako twój amigo, dam ci ra-
bat. To co? Ile rybek? – chwyta mnie za rękaw jego sąsiad.

– Za geja to masz przerąbane, Antonio! Nie daruję! 
– szczerbaty uśmiech nie znika z ust „rybnego rzeźnika”.

Bo sprzedawać można 
wszystko. Grunt to mieć 
biznesplan i dobry kontakt 
z klientem

Mięsne alejki. 
Te najczęściej budzą odrazę 
wśród turystów. O ile ci 
w ogóle się tutaj zapędzą
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Pani i jej blender do 
owocowych koktajli. 
Niezwykle powszechny 
widok w cytrusowym raju, 
jakim jest Ekwador

> Rybna aleja na targu przy 
Via Ucayali w Limie

> Dziś promocja. Jak co 
dzień, zresztą

– Dobra, dobra... A jak mi tydzień temu spłoszyłeś te 
dwie blond piękności, krzycząc, żem komuch... To co? Któ-
rą rybeńkę dla ciebie, gringo?

– Chyba podziękuję, panowie... – odpowiadam grzecz-
nie.

– A nie głosowałeś na Péreza ostatnio? Głosowałeś! 
– wymiana ciosów trwa w najlepsze.

– A głosowałem!
– Toć mówię, żeś komuch! – atmosfera gęstnieje z każ-

dą chwilą. Przekomarzający się handlarze chyba nawet nie 
słyszą mojej wymijającej odpowiedzi. Idealna okazja na 
szybkie ulotnienie się. Bez rybki.

Otavalo, czyli Mediolan po indiańsku

Peruwiańskie Lima i Arequipa, boliwijskie La Paz i Su-
cre, ekwadorskie Quito i Guayaquil, wenezuelskie Caracas 
i El Tigre, kolumbijskie Bogota i Cali... W każdej z nich znaj-
dziemy po kilkanaście targowisk. Większość stanowi nie-
ofi cjalne centrum życia towarzyskiego. Tutaj rodzą się plot-
ki. Spotykają zakochani. Artyści szukają weny. Dzieci cho-
dzą na wagary. Włóczędzy rozkładają swój złomowy doby-
tek, licząc na szczęśliwy utarg. Głodni jedzą najobfi tszy po-
siłek dnia. Targowisko to także nieformalna platforma wy-
miany usług. Szukasz zaginionej osoby? A może ekipy re-
montowej? Masz specyfi czne zlecenie? A może po prostu 
chcesz się napić w dobrym towarzystwie? W Ameryce Po-
łudniowej wszystkie drogi prowadzą na bazar. Słowem: 
chcesz poznać Amerykę Łacińską od podszewki, południo-
wą rzeczywistość zza kurtyny, posmakować latynoskiego 
owocu ducha bez całej komercyjnej papki? Schowaj aparat, 
ubierz się skromnie i z 5 pesos w garści udaj się na bazar. 
Powinno wystarczyć.

Istnieje w Ameryce Południowej jedno miejsce, które 
indiańscy handlarze uliczni darzą wyjątkową estymą. Taki 
Mediolan w wersji latino. Rewia mody południowoamery-
kańskich machos i lubujących się w świecidełkach muche-
res. Miejscowość położona niedaleko Quito. Zaledwie 
50 km na północ od stolicy Ekwadoru. Dziś piątek. Jutro 
zatem dzień targowy…

Rosół za skarpety z alpaki

Mój autobus jest ostatnim, jaki dziś przyjechał do Otava-
lo. Opuszczam spowity w ciemnościach dworzec nie naga-
bywany przez nikogo. Dziwne. Zupełnie, jak nie w Ekwado-
rze. Po kilkunastu minutach docieram do Poncho Plaza. To 
centrum tego niewielkiego miasteczka. Cisza i spokój. Żad-
nego ruchu. Mijam nastolatkę siedzącą na schodach prowa-
dzących do sklepu muzycznego. Zamyślona, ze słuchawka-
mi w uszach nie zwraca na mnie najmniejszej uwagi. Ulicz-
ny włóczęga nawet nie prosi mnie o parę drobnych. Co jest, 
u licha? To ma być owo słynne Otavalo? Największy bazar na 
południowoamerykańskim kontynencie?

Sobota. Dziś znów będzie upał. Świadczą o tym inten-
sywne promienie słońca upierdliwie muskające mi rzęsy. 
W pokoju nie ma zasłon. Jest po ósmej. Nie pośpię już dłu-
żej. Zza hostelowego okna dobiegają ludzkie krzyki. Ogól-
nie niezrozumiały szmer. Pisk opon. Widocznie jakiś głąb 
znów wpadł na pasy przed pędzące auto. Kilka krzyków, 
gróźb i znów ten sam szmer. Jakby ktoś z daleka włączył na-

raz kilkadziesiąt odbiorników radiowych. Tumult głosów. 
Dłużej już nie wyleżę! Ciekawość jest silniejsza. Podchodzę 
do okna i zaraz siadam z powrotem. Z wrażenia.

Parę godzin temu totalnie wyludnione. Teraz bijące 
swoim faktycznym blaskiem. Sobotnie Otavalo. Pod hoste-
lowym oknem doliczam się przynajmniej 15 różnych stra-
ganów. Stoły poupychane są dosłownie wszędzie. Prowizo-
ryczne deski, krzesła czy ławy podzieliły wczorajszą uliczkę, 
tworząc trzy wąziutkie ścieżki. Aby się poruszać którąkol-
wiek z nich, należy iść bokiem. W przeciwnym wypadku 
zawadzimy o zawartość któregoś ze straganów. A jest o co. 
Kolorowe koce pamiętające chłód górskiej andyjskiej nocy. 
Wszystkie w charakterystyczne indiańskie wzory. Feeria 
kolorów. Swetry z alpaki. Ponczo z lamy. Grube skarpety. 
Rękawice. Niewiele dalej pani sprzedaje mandoliny i fl et-
nia pana. Pomiędzy stoiskami przechadza się pan ze słyn-
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Indiańskie rękodzieła na 
jednym ze straganów 
w Otavalo

„No foto! No foto!” 
W Ameryce Południowej by 
zrobić porządne zdjęcie, 
potrzeba czasem niezwykłej 
cierpliwości. Czasem 
dystyngowanej dyskrecji. 
A czasem zwyczajnego 
sprytu. W praktyce nie jest 
to wcale takie proste.

< Szewc, krawiec, stolarz, 
cieśla... Na latynoskim targu 
znajdziemy każdego

nymi już czapkami zakrywającymi uszy. To chodliwy to-
war. Lepiej wyjść do klienta, niż czekać aż sprzątną nam go 
spod nosa. Tym bardziej że jest okazja. Za czapeczkę zapła-
cimy równowartość około 8 zł. Gdzie indziej unoszą się 
opary dymu. To szykowane śniadanie – głównie z myślą 
o handlarzach. Przyjechali do Otavalo około czwartej rano. 
Od tamtej pory rozstawiali swoje stargany, porządkowali 
i dowozili towar. Z pewnością zaraz wyślą któreś z pociech, 
by przyniosło matkom ciepły rosół z makaronem. Zwróci 
się z nawiązką po sprzedaży jednej pary skarpet.

Jajko z owocami i czymś jeszcze

Około jedenastej na Poncho Plaza pojawiają sie pierwsi 
turyści. Nie trzeba wprawnego oka, by wyłowić ich z tłumu. 
Większość z pojemnymi plecakami. Rozpoczyna się szał za-
kupów! By obejść cały targ, będą potrzebowali mniej więcej 

czterech godzin. Dziś w Otavalo nie odbywa się praktycznie 
żaden ruch kołowy. Wszystkie centrycznie rozchodzące się 
od Poncho Plaza uliczki zajęte są przez handlarzy. A że każda 
jedna uliczka stanowi dziś trzy dodatkowe… Ot, taki bonus. 
Mamy w końcu sobotę w Otavalo. Najhuczniej obchodzony 
dzień targowy na całym kontynencie.

– Ile? – pytam nieco zaspanego Indianina, wskazując na 
śliczny żółciuteńki hamak.

– Który? – pada odpowiedź. Po kilku miesiącach na la-
tynoamerykańskim lądzie dobrze znam te sztuczki. Zasko-
czony sprzedawca kradnie czas, by sprawnie wybadać, z jak 
zamożnym klientem ma do czynienia.

– Przecież pokazuję. Ten żółty.
– Aaa… – zastanawia się, wydłużając okrzyk zdziwienia 

do granic śmieszności – Ten… Amigo, jak dla ciebie specjal-
na cena. 20 dolarów [amerykańskich – przyp. autor].

– Ile? – pytam z niedowierzaniem, usilnie starając się 
wytworzyć na twarzy grymas bólu i rozgoryczenia.

– No, dobra. Żartowałem. 10 – pada szybka riposta, zaś 
mina rubasznego staruszka ze stoiska obok podpowiada, 
że mam jeszcze przynajmniej 3 dolary do utargowania.

Ostatecznie staję się szczęśliwym posiadaczem pięk-
nego hamaka za 6 dolarów. Nie zdążę odejść 10 metrów, 
gdy starsza pani zaprasza mnie na owocowy koktajl. 
W cytrusowym raju, jakim jest Ekwador, takich osób jak 
ona – stojących na rogu ulic, na targach z blenderem i oto-
czonych najróżniejszymi gatunkami owoców – jest całe 
mnóstwo. Pokornie przystaję i proszę o szklankę. Teraz 
wystarczy tylko uważnie obserwować, co też poczciwa pa-
ni nam do niej wrzuci. Zaczyna się niewinnie. Brzoskwi-
nia, marakuja. Pół banana. Mango. Trochę maślanki. 
W pewnej chwili pani chwyta jajko. „No, no, Signora! No” 
– macham co sił rękami. Pani tylko uśmiecha się, po 
czym odkłada jajko na bok. Zamiast niego chwyta otwar-
tą butelkę piwa. „Najlepsze. Nasze lokalne” – zachwala. 
„Nie, nie… Może innym razem. Poprzestańmy na samych 
owocach” – pertraktuję. Nieco zawiedziona pani wręcza 
mi ostateczne przepyszny kremowo-biały koktajl. Za całe 
30 centów. Warto stołować się na ekwadorskim targu. 
Może bez tych ekstrawagancji. Żołądek Europejczyka nie 
wszystko zniesie.

W krainie za kusych rękawów

Targ w Otavalo to nieformalna platforma wymiany biz-
nesowych doświadczeń i badania rynku – zwłaszcza odzie-
żowego. Style oferowanych ubrań zmieniają się z roku na 
rok. W zależności od wymogów aktualnie panującej mody. 
To fenomen na skalę światową. Większość z handlujących 
tutaj Indian nigdy nie opuściła Ekwadoru, lecz jest na bie-
żąco z nowinkami świata mody. Indiańscy projektanci na 
jedno tylko nie reagują. Dla przeciętnego gringo większość 
oferowanych ubrań jest stanowczo za mała. O rozmiarze 
XXL niewielu tutaj słyszało. Trudno się dziwić. Mało które-
mu Ekwadorczykowi udaje się przekroczyć metr siedem-
dziesiąt wzrostu. 

– Amigo, może czapeczkę? – słyszę skądś schrypiały 
żeński głos. Spoglądam poniżej. Głowa sprzedawczyni się-
ga mi do piersi.

– A może wezmę z jedną.

70_73_foto4OK.indd   7370_73_foto4OK.indd   73 2010-10-21   21:08:512010-10-21   21:08:51



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


