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  W mojej g³owie ju¿ od dawna kwit-
nie rozleg³a sieæ obrazów. Czysta fan-
tazja produkuje kilogramy nowych 
postaci, ich pó³fabrykaty - nó¿ki, rêce, 
oczy, ironiczne uœmiechy - przetaso-
wuje serie skojarzeñ, buduje nowe. 
Pierwsze linie przy zetkniêciu mar-
kera z kartk¹, determinuj¹ ostateczny 
efekt - narodziny nowego charakteru, 
który ju¿ w chwili przyjœcia na œwiat 
marzy o tym, by kiedyœ staæ siê czêœ-
ci¹ Wielkiej Encyklopedii Pictoplas-
my - mojej œwiêtej ksiêgi, która jest 
cudownym przewodnikiem po œwie-
cie - Z³otej Ery Œwiatowych Urokli-
wych Znaków.
  Artyœci skupieni wokó³ wydawnict-
wa Pictoplasma s¹ ju¿ od dawna na 
drodze do tworzenia nowej, miêdzy-
narodowej formy sztuki. Jej g³ówn¹ 
broni¹ o masowym ra¿eniu s¹ szero-
ko rozpowszechnione i ogólnodostêp-
ne œrodki przekazu, takie jak internet, 
streetart, plakaty, naklejki i animacje. 
Œrodki te dos³ownie zalewaj¹ global-
n¹ wioskê; s¹ jak fala kolorowych 
obrazów, transmituj¹cych szerokie 
pasmo znaczeñ i refleksji autora. Ta 
kulturowa esencja dzisiejszego œwiata 
komercyjnego doskonale harmonizuje 
ze wspó³czesn¹ reklam¹ i dizajnem, 
pocz¹wszy od p³askiego ekranu, po-
przez modê, rzeŸbê, dzia³ania ze-
wnêtrzne, oraz cia³o cz³owieka.

   Ju¿ od koñca lat 70 graffiti by³o 
zacz¹tkiem wielkiego procesu szuka-
nia nowych form kodowania emocji. 
Ogromne pragnienie zatracenia siê w 
przestrzeni, zamro¿enia jej w czasie, 
by sta³a siê mo¿liwa do obserwacji 
przez widzów, by³o twórcza idyll¹ 
dla pokolenia X - cynicznych komen-
tatorów w³asnej rzeczywistoœci. Nic 
wiêc dziwnego, ¿e dzisiejsze czasy, 
kszta³towane przez popularne sub-
kultury m³odzie¿owe, s¹ idealnym 
gruntem ch³on¹cym wytwory kidult 
- doros³ych dzieci - dzieci cartoon 
network.
  Doros³e dzieci, otaczaj¹ siê przed-
miotami, które mo¿na by znaleŸæ 
w pokoiku 6-latka. Jako dwudziesto - 
trzydziestolatki, nadal pielêgnuj¹ swe 
dzieciêce zainteresowania. Kochaj¹ 
kolorowe ksi¹¿eczki, komiksy, filmy 
animowane, s³odkie gad¿ety - pluszo-
we maskotki czy figurki. Niechêtnie 

przyjmuj¹ role doros³ych, odsuwaj¹c 
od siebie odpowiedzialnoœæ. Ich apetyt 
na nowe beztroskie prze¿ycia nigdy 
nie gaœnie. Zakres zainteresowañ tego 
zdziecinnia³ego pokolenia wyznacza-
j¹ dwa s³owa - kawaii i cute, które 
ju¿ od lat 70 s¹ fundamentalnym as-
pektem japoñskiej kultury masowej. 
Przeniknê³y w niezwykle jaskrawy 
sposób do œwiata rozrywki, mody, 
wygl¹du osobistego. Atakuj¹ œwiat 
konsumpcji i us³ug, pocz¹wszy od 
marketów, a na urzêdach pañstwo-
wych skoñczywszy, staj¹c siê tym 
samym barwnym elementem zma-
nierowanej kultury wizualnej, roz-
przestrzeniaj¹cej siê na ca³y œwiat.
  To równie¿ mój kontekst kulturo-
wy, mimo ¿e mieszkam w ciemnym 
zau³ku Europy, którego nie dosiêga 
³uk wielobarwnej têczy. Za gêstymi, 
szarymi chmurami stoi drzewo ge-
nealogiczne moich inspiracji, panteon 
moich gwiazd sceny wizualnej, które 
zdradzaj¹ kim jestem i dok¹d zmie-
rzam. Oto przegl¹d charakterów, 
które zrobi³y mi papkê i z mózgu.

Dziecko oby nie cartoon network

  Pierwsz¹ bogini¹ jest ruda Szwedka 
– Pippilotta Langstrumpf – bardzo 
mêska ma³a kobietka, dziecko skan-
dynawskiej emancypacji. Jej spo³ecz-

no-kulturowa to¿samoœæ twardo wy-
powiada wojnê wszelkim presjom spo-
³ecznym. Pipi jako przyk³ad androgy-
nicznej kobiety reprezentuje wiêksz¹ 
otwartoœæ i gotowoœæ do ods³aniania
w³asnego zbuntowanego ja. Jest nie-
zale¿na i asertywna, zaœ ni¿szy poziom 
lêku i nadludzka si³a daje jej miano 
¿eñskiego odpowiednika supermana.
Postaæ wykreowana przez Astrid Lind-
gren burzy mity spo³eczne, jest auto-
nomiczn¹ jednostk¹, która odnajduje 
siê w separacji i w³asnej innoœci, bu-
duj¹c w ten sposób wiêksz¹ fortyfi-
kacjê, opart¹ na niebywa³ej fantazji 
dziewczynki i jej niezwyk³ej lekkoœci
w konstruowaniu kwiecistych k³amstw. 
  Prócz najbardziej znanej panienki 
w po³atanych poñczochach, Astrid 
Lingren wykreowa³a szereg ¿eñskich 
postaci, które mog¹ zawróciæ w g³o-
wie zarówno ma³emu, jaki i du¿emu 
dziecku; niemniej jednak Pipi jest 

najbardziej inspiruj¹cym z charakte-
terów, co wiêcej, bêd¹c ikonograficz-
nym wzorcem dla bardzo popularnej 
szwajcarskiej artystki Pipilotti Rist, 
staje siê przewrotnym ³¹cznikiem 
miêdzy normalnym i nienormalnym, 
prawdziwym i sztucznym, ³ami¹c w 
ten sposób ca³y szereg stereotypów. 
  Drug¹ moj¹ przyjació³ka by³a ma³-
pka monchichi, niestety, zgubi³am j¹ 
w oliwskim zoo.
  Rewolucja Cartoon Network na 
dobre za¿egna³a wszelk¹ dzieciêc¹ 
wolê, by poszukiwaæ wzorców w 
ksi¹¿kach. Moje pocz¹tki wielogo-
dzinnej inhalacji srebrnym ekranem 
zaczê³y siê od spotkañ z japoñskimi 
manghami, na kanale tele top. Astro-
nomicznie du¿e oczy i d³ugie nogi 
Czarodziejek z Ksie¿yca na zawsze 
wpêdzi³y mnie w kompleksy. Lecz 
z drugiej strony niejednokrotnie ule-
ga³am z³udzeniu, ¿e posiadam nad-
ludzk¹ moc, jak co drugi z bohaterów 
moich ukochanych bajek. Wykrzy-
wione twarze, przerysowane charak-
tery, histeryczne reakcje, umiarkowa-
na agresja i turbo power z odrobin¹ 
wystaj¹cego biustu w Jattamanie to 
obrazy, które pamiêtam najwyraŸniej. 
Z pewnoœci¹ nie s¹ to wzorce bohater-
skie, ale za to du¿o w tym cynicznego 
humoru , który pozosta³ mi do dzisiaj.
  Kiedy na pocz¹tku lat 90. Ameryka 
przys³a³a nam w potê¿nym pakiecie 
zestaw swoich animowanych produk-
tów, ju¿ nic nie by³o takie, jak dawniej. 
Makowe panienki i kreciki posz³y na 
pawlacz, telewizor przez 12 godzin 
dziennie ³adowa³ nam do g³owy ca³a 
m¹droœæ wychowawcz¹ amerykañ-
skich ekspertów od wszystkiego.
 To co ze mnie wyros³o, to po czêœ-
ci dzie³o masakry dzieciêcych g³ó-
wek anten¹ satelitarn¹. Niestety, mój 
m³odszy brat mia³ jeszcze wiêksze 
pranie mózgu, on ju¿ w ogóle nie ma 
œwiadomoœci, kim s¹ ¿wirek i mucho-
morek.

Ciemna strona kawai

 Mo¿na by dywagowaæ, sk¹d siê wzi¹³ 
na naszej planecie japoñski umys³.  
Przypuszczam, ¿e z bli¿ej nieokreœlo-
nej przestrzeni kosmicznej, zdecydo-
wanie przeciwnej biegunowi polskie-
mu. Czy bêdzie to Moriko Mori, czy 
Takashi Murakami, skojarzenie mam
jedno: musieli byæ w dzieciñstwie po-
rwani przez kosmitów, bo z pewnoœci¹ 
ich twórczoœci nie zap³odni³o cartoon
network. Ciekawa jestem, co to w ta-
kim razie by³o?
  Przyk³adem artysty, który przesadzo-
ny z kraju kwitn¹cej wiœni zapuœci³ 
korzenie w Ameryce, jest Motomichi  
Nakamura. Multiinstrumentalista vi-
sualny z Nowego Yorku, produkuje 
obrazy, w których milusie kawai stoi 
nad bezdenn¹ przepaœci¹. Charaktery 
Nakamury reprezentuj¹ perfekcyjna 
uniê opozycyjnych si³ - dobra i z³a, 
ciemnoœci i œwiat³a. Fantastyczne ani-
macje utrzymane w trzech kolorach 
- czerni, bieli i czerwieni - atakuj¹ 
psychodeliczn¹ kaskad¹ podprogo-
wych znaczeñ. Ten artysta, dzia³aj¹cy 
na pograniczu najm³odszego kierunku 
w sztuce - video game art - potrafi 
zachowaæ idealn¹ równowagê miêdzy 
azjatyck¹ ascetycznoœci¹, a amery-
kañsk¹ si³¹ przekazu i nachalnoœci¹ 
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obrazu. Jak sam twierdzi, inspiracji 
dostarczaj¹ mu codzienne sytuacje, 
wystarczy tylko, by wra¿liwy radar 
artysty w odpowiednim momencie 
zarejestrowa³ esencjê chwili. Do tego 
w³aœnie s³u¿y czarny notes - kultowy 
dla wielu twórców black book.

Szkicownik

 Wiêkszoœæ mieszkañców naszej pla-
nety, a na pewno sto procent populacji 
Polski, wykazuje ogromne zaintereso-
wanie ¿yciem intymnym innych ludzi.
S¹ takie przestrzenie i sytuacje, do któ- 
rych wiêkszoœæ z nas nie ma dostêpu.
St¹d te¿ taka niebywa³a popularnoœæ 
i kariera pikantnej plotki. Cz³owiek 
odczuwa ogromn¹ ekscytacjê mog¹c 
wsadziæ nos w cudze sprawy. Dlate-
go nigdy nie pogardzimy sytuacj¹, 
w której mo¿emy coœ zobaczyæ od 
kuchni. Ksi¹¿ka „Street Sketchbook”
Tristana Manco jest w³aœnie tak¹ in-
tymn¹ podró¿¹ do obrazkowych pa-
miêtników najciekawszych artystów 
z pogranicza streetartu.
  Przegl¹daj¹c album zawsze odczu-
wam dreszcz emocji, gdy¿ mam wy-
j¹tkowe szczêœcie, by przeœledziæ
osobisty proces wy³awiania sytuacji 
i szybkiego przepuszczania refleksji 
przez umys³.
  Ta szybka notatka jest wielokrotnie 
bardziej ekscytuj¹ca, ni¿ gotowe dzie-
³o, zawiera wiêkszy ³adunek emocjo-
nalny i niedoskona³oœæ wynikaj¹ca z 
szybkoœci, z jak¹ rêka musi nad¹¿yæ 
za falami mózgowymi. Tym bardziej 
pozwala nam to odkryæ w cz³owieku 
artystê, bacznie obserwuj¹cego rze-
czywistoœæ.
  Zakonspirowany polski front repre-
zentuje w tej ksi¹¿ce Zboik, fantas-
tyczny malarz, który z ma³ych for-
matów, ze szkicownika, robi potê¿-
ne murale. £¹cz¹ one w sobie zapis 
bywa ¿e brutalnej rzeczywistoœci zza 
bloku z landrynkowo-pastelow¹ ko-
lorystyk¹. Zboik jest bardzo cieka-
wym artyst¹, gdy¿ wypracowa³ roz-
poznawalny styl, mocno czerpi¹cy 
z pocz¹tkowych form graffiti, z do-
mieszk¹ komiksowego jêzyka. Ma 
wyj¹tkow¹ wyobraŸniê, pe³n¹ komicz-

nych i surrealistycznych komentarzy. 
To on nazwa³ siê w wywiadzie dla 
arteonu dzieckiem cartoon network. 
Domyœlam siê, ¿e chodzi³o mu o 
zastrzyk przewrotnego humoru, jaki 
zaszczepi³y mu te – przeznaczone 
niekoniecznie dla dzieci - bajki. Z t¹ 
w³aœnie myœl¹ powsta³ oddzielny ka-
na³ dla doros³ych widzów, prezentu-
j¹cy animacje w znacznie ostrzejszym 
wydaniu. Adult swim, to kopalnia dla 
fanów kreskówek, którzy reprezentuj¹ 
bardziej rozwiniêt¹ œwiadomoœæ ni¿ 
dziesiêciolatek.

Outsider art

   Na pocz¹tku pierwszego roku stu-
diów nadarzy³a siê okazja, by podys-
kutowaæ o sztuce z uznanym polskim 
artyst¹, Dominikiem Lejmanem. Za-
da³am wtedy pytanie, czy sztuka te¿ 
mo¿e byæ trendy? Starsze towarzyst-
wo przy stole zanios³o siê œmiechem 
i do dziœ nie wiem, co mam przez to 
rozumieæ. Byæ mo¿e musia³am prze-
konaæ siê o tym na w³asnej skórze, 
w odpowiednim czasie. Wtedy poczu-
³am tylko skrêpowanie i zamilk³am.  
Od tej pory rozmawiam na ten temat 
tylko z rówieœnikami. 
 Kiedy m³ody twórca podejmuje pier-
wsze próby wejœcia na rynek sztuki, 
wiele siê wyjaœnia. Okazuje siê, ¿e to 
taki sam rynek jak inne, którymi rz¹-
dz¹ prawa poda¿y i popytu. W danym 
momencie coœ sprzedaje siê lepiej, a 
coœ innego gorzej; coœ jest w modzie 
albo nie. Gdy swoj¹ dzia³alnoœæ roz-
poczynaj¹ nowe placówki muzealne, 
najlepiej ujawniaj¹ siê bie¿¹ce trendy. 
Albo jesteœ in, albo passé.
  Na pocz¹tku lat 70. francuski twórca 
Jean Dubuffet zainicjowa³ nowy nurt, 
zwany Raw Art, ¿eby opisaæ wycinek 
sztuki wykreowanej poza ramami 
oficjalnej kultury. Nie chodzi³o tu 
o termin opisuj¹cy jego sztukê, wrêcz 
przeciwnie - chodzi³o o rodzaj klucza, 
jakim siê sugerowa³ buduj¹c w³asn¹ 
kolekcjê: surow¹ i niezafa³szowan¹. 
Gromadzi³ wytwory ludzi psychicznie 
chorych, nie podlegaj¹cych wp³ywom 
przeintelektualizowanego otoczenia 
- tak zwane malowanki.


