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  Zacznê od banalnego stwierdzenia 
- nie ma sztuki bez inspiracji.
  Inspiracj¹ może byæ wszystko, widok 
za oknem, dobry obiad, rozmowa z 
przyjació³mi, spacer, sen, film, obraz. 
Wydaje mi siê, ¿e artyœci dziel¹ siê na 
dwie grupy: tych w³aœnie, dla których 
inspiracj¹ mog¹ byæ najmniejsze dro-
biazgi, bo tak naprawdê ca³a reszta to 
dzie³o ich wyobraŸni (Lem w jednym 
z wywiadów powiedzia³, ¿e nigdy 
w³aœciwie nie rusza siê poza swój ga-
binet, ponieważ ca³y potrzebny mu 
œwiat mieœci siê w jego g³owie). Dru-
g¹ grup¹ s¹ tacy, którzy potrzebuj¹ sil-
niejszych wrażeñ, żeby tê wyobraŸniê 
uruchomiæ. Ja zdecydowanie należê 
do tych drugich. Z momentów total-
nego zastoju w pracy twórczej (mie-
wam je mniej wiêcej raz na pó³ roku)  
jest w stanie wyci¹gn¹æ mnie tylko
silny bodziec: pozytywny b¹dŸ nega-
tywny. Skupmy siê jednak na tych 
pierwszych.
  Zawsze wiedzia³em, że podróże s¹ 
dla mnie ważne, nie s¹dzi³em jednak, 
że aż tak, póki nie zasiad³em do pracy 
nad moim filmem dyplomowym. 
Swoje bodŸce, inspiracje, odnalaz³em 
w podróżach. Wiem, ¿e nie jestem 
ani pierwszy, ani ostatni, ani nawet 
szczególnie oryginalny. Nie dbam 
o to. Wiem też, ¿e podróżowanie uza-
leżnia. Wystarczy raz spróbowaæ, żeby
wracaj¹c już myœleæ o nastêpnym 
wyjeŸdzie. Staram siê jednak unikaæ 
sytuacji, w której moje podróżowanie 
polega³oby na „zaliczaniu” kolejnych 
miejsc, zobaczeniu jak najwiêkszej 
iloœci zabytków, albo zrobieniu jak 
najwiêkszej iloœci fotografii. Poza tym 
w najpiêkniejszych momentach nie
myœlê o aparacie fotograficznym. 
Czuje siê szczêœliwy siedz¹c ca³ymi 
tygodniami w jednym miejscu. Sta-
ram siê unikaæ dwóch b³êdów pope³-
nianych przez turystów. Po pierwsze, 
zdaje sobie sprawê, ¿e nie jestem au-
tochtonem, ¿e korzystam z przywile-
ju bycia podróżnikiem, a nie dzielê 
z nimi trudów codziennego życia. 
Znam obyczaje tylko z tego, co sam 
zaobserwujê, albo przeczytam. Wiem, 
że ich życie zazwyczaj jest ciêżkie, 
a ja zawsze mogê wsi¹œæ w samolot 
do Polski i wróciæ przed telewizor. 
Po drugie, trzeba bardzo uważaæ, by 
nie czuæ poczucia wyższoœci. Tej naj-
bardziej europejskiej z cech. 
  Przy okazji Europy przychodzi mi 
na myœl pewna historia. W lipcu po-
jecha³em do Amsterdamu odebraæ 
nagrodê za mój poprzedni film ani-
mowany. Festiwal pod patronatem 
królowej Holandii skupiony by³ wo-
kó³ hase³ mówi¹cych, że m³odzi twór-
cy video z ca³ego œwiata ³¹cz¹ siê i 
wymieniaj¹ doœwiadczeniami. Z piê-
ciu twórców nominowanych do grand
prix nie wpuszczono do Holandii 
dwóch, ponieważ nie dostali wizy,  
jeden by³ z Kongo, drugi z Iraku. Tê 
patologiê wytkn¹³em póŸniej w wy-
wiadzie dla telewizji, ale zosta³o to 
skrupulatnie wyciête. Wracaj¹c do 
podróżowania: zdajê sobie sprawê, że 
jestem Polakiem, wiem, że nigdy tak 
naprawdê nie zrozumiem Arabów, 
Mongo³ów, Hindusów czy Chińczy-
ków, jednak przebywanie z nimi, roz-
mawianie, staranie siê zrozumienia, 

wywo³uje u mnie burzê myœli, pytañ, 
które naj³atwiej przekazaæ mi przez 
sztukê.
   Zbieraj¹c materia³y do pracy za-
stanawia³em siê, czy móg³bym jakoœ 
usprawiedliwiæ swoje fascynacje pod 
k¹tem historii sztuki. Znalaz³em infor-
macje o Gauguinie, który kilka pierw-
szych lat dzieciństwa spêdzi³ w Peru. 
Odbi³o to na nim tak silny œlad, że 
w dojrza³ym życiu zaci¹gn¹³ siê na 
statek do Panamy, potem by³ na Mar-
tynice, a po zaledwie czterech latach 
od powrotu do Paryża osiedli³ siê na 
Tahiti. I tak jak na Gauguina inspira-
cje dzia³a³y doœæ bezpoœrednio: malo-
wa³, to co widzia³, tam gdzie by³, tak 
u mnie (przepraszam za to bezczelne 
porównanie do mistrza) podróżowa-
nie wp³ywa na sposób myœlenia, daje 
energiê i chêci, inspiruje drobiazgami, 
ale nie jest tak bezpoœrednio widocz-
ne.  Postaram siê teraz, patrz¹c pod 
k¹tem sztuki, pokrótce opowiedzieæ 
o podróżach, które zrobi³y na mnie 
najwiêksze wrażenie.

MONGOLIA

  Pierwszym egzotycznym krajem, 
który zwiedzi³em, by³a Mongolia. 
Myœlê, że zawód artysty jest dla wiêk-
szoœci ludzi tam żyj¹cych mocno ab-
strakcyjny. Bo jak tu zajmowaæ siê 
sztuk¹, kiedy warunki przeżycia s¹ 
tak ciêżkie. Jest to luksus, dla wiêk-
szoœci zbêdny i nie pojêty. A jednak!  
W ka¿dej jurcie wœród podstawowe-
go wyposażenia - pieca, garów, garn-
ków i mis do gotowania, s¹ przepiêk-
ne dywany na pod³ogach, œcianach i 
na ³óżkach, które obok funkcji prak-
tycznych pe³ni¹ funkcje dekoracyjne. 
Do tego kilka szafek, pó³ek, czasem 
te¿ ³óżka wymalowane w przepiêk-
ne, tradycyjne wzory. Nie mog³em 
zrozumieæ jak to możliwe, ¿e każda 
rodzina, u której mia³em szczêœcie 
goœciæ, ma tak wymalowane meble, 
w każdym domu znajduj¹ siê te prze-
piêkne użytkowe dzie³a sztuki! Kto 
im to wszystko maluje?
  Gospodyni, któr¹ o to zapyta³em, 
wskaza³a na jedn¹ szafkê, któr¹ sama 
pomalowa³a, na drug¹ obok, któr¹ po-
malowa³a jej matka, potem na kolej-
n¹, pomalowan¹ przez jej siostrê. Tra-
dycyjna sztuka tybetańska (sztuka Ty-
betu i Mongolii s¹ tak bardzo sob¹ 
przesi¹kniête, że ciêżko odróżniæ jed-
n¹ od drugiej) jest tam przekazywana
z pokolenia na pokolenie, tak jak 
przyrz¹dzanie kumysu czy dojenie 
krowy. Od razu nasunê³a mi siê myœl: 
nie mam pojêcia o tworzeniu żadnych 
tradycyjnych wzorów sztuki polskiej. 
Nie zna ich moja mama, najpraw-
dopodobniej nie bêd¹ zna³y dzieci, 
a wnuki możliwe, ¿e nigdy ich nawet 
nie zobacz¹.
  Zastanawiam siê, jakie s¹ zwi¹zki 
miêdzy tradycyjnym wzornictwem 
a spo³eczn¹ sytuacj¹ materialn¹. Jeœli 
któraœ z rodzin mia³a wiêcej pieniędzy,
kupowa³a gotowy mebel. W Mongo-
lii ustrojem politycznym po rozpadzie
ZSRR był w dalszym ci¹gu, do roku
2012, komunizm, ponieważ w pierw-
szych wolnych wyborach Mongo³o-
wie wybrali partiê komunistyczn¹. 
Realny socjalizm widaæ nie tylko w ar-

chitekturze miast, ale także we wzor-
nictwie. Na wsiach ma to niewielkie 
znaczenie, chyba że kogoœ na to staæ i 
kupuje coœ z miasta - najczêœciej me-
bel lub telewizor. Mamy wtedy do
czynienia z dziwn¹ hybryd¹ meblo-
œcianki, nie pasuj¹cej nie tylko stylem,
ale też rozmiarami (jurty s¹ okr¹g³e 
i ciêżko wstawiæ tam prostok¹tn¹ 
komodê) do tradycyjnej, mongolskiej 
ornamentyki. Czyli jednak otaczanie 
siê sztuk¹ (wydawa³oby siê zbêdn¹) 
jest domen¹ nie tylko bogatych krajów
europejskich.

CHINY

 Kolejnym krajem, jaki odwiedzi³em, 
by³y Chiny. Co prawda nie każdy 
dziedziczy tam po rodzicach wiedzê i 
umiejêtnoœci dotycz¹ce tradycyjnego 
wzornictwa, ale z nie mniejsz¹ dum¹ 
je prezentuj¹. Rozmawia³em kiedyœ 
z pewn¹ m³od¹ architektk¹, powie-
³a mi, że na akademiach sztuk piêk-
nych w Szanghaju czy Pekinie, obok 
wydzia³u malarstwa wspó³czesnego 
jest drugi wydzia³ - malarstwa chiń-
skiego. Wei Wei zabra³a mnie na 
wycieczkê po muzeach w Szanghaju 
(pierwsze by³o wielkoœci Luwru). 
Przyznam, ¿e po dwóch godzinach 
fascynacji bambusami i ptaszkami 
mój entuzjazm by³by zgas³, gdyby 
nie niestrudzona, przesympatyczna to-
warzyszka wycieczki, która z zapa³em 
w oczach opowiada³a o kolejnych 
papirusach.  
  Pod koniec dnia spyta³em nieœmia-
³o : „A co ze sztuk¹ wspó³czesn¹?”. 
OdpowiedŸ by³a doœæ lakoniczna: 
„Taka sama jak na ca³ym œwiecie”.  
Szybko przekona³em siê, że mia³a 
racjê.
  Chiński Picasso, chiński Monet, 
chiński Kandinsky. Jak póŸniej prze-
czyta³em, by³y to prace g³ównie z 
okresu drugiej po³owy lat 80, kiedy 
to narodzi³ siê awangardowy ruch ‘85, 
w ramach którego powsta³o 80 nie-
formalnych grup artystycznych. Od-
rzuca³y one oficjaln¹ kulturê i zwra-
ca³y siê ku sztuce zachodu, a szcze-
gólnie ku: surrealizmowi, dadaizmo-
wi, popartowi i sztuce konceptualnej. 
Pierwsz¹ ogólnokrajow¹ wystawê 
chińskiej awangardy uda³o siê zorga-
nizowaæ w Pekinie w 1988 roku, nie-
stety zosta³a zamkniêta ju¿ po 2 ty-
godniach. W roku 89 po masakrze 
na placu Tiananmen, kiedy to repres-
je dotknê³y także artystów, ruch ‘85 
umar³. Wtedy ogl¹daj¹c tê wystawê 
nie do końca mog³em zrozumieæ, dla-
czego w Chinach jest tak, ¿e jeœli po 
chińsku, to tak samo przez tysi¹c lat, 
a jeœli jêzykiem wspó³czesnym, to tak 
samo, jak na ca³ym œwiecie. Czy ta 
fascynuj¹ca najstarsza cywilizacja 
(o czym poœwiadczy ka¿dy Chińczyk), 
która przez tysi¹ce lat ukszta³towa³a 
nieprawdopodobnie bogat¹ kulturê, 
nie mog³a przebiæ siê w XX wieku  
indywidualnym charakterem sztuki?  
Ale przecież to co u nas powstawa³o 
w latach 20, do Chin dotar³o 60 lat 
póŸniej. Tak zwana sztuka wspó³-
czesna zakazana by³a do końca lat 70. 
ze wzglêdów politycznych i indywi-
dualizmem by³o w³aœnie samo otwo-
rzenie siê na œwiat (indywidualizmem 

w pojêciu jednostki, a nie oficjalnej 
sztuki państwa). Od tego czasu sztu-
ka w Chinach rozwija siê zgodnie 
z nurtem ogólnoœwiatowym, a prace 
artystów chińskich ciesz¹ siê ogrom-
nym zainteresowaniem na miêdzy-
narodowych imprezach artystycznych 
takich jak biennale w Wenecji, Sao 
Paolo, Sydney czy Documenta w Kas-
sel. Również znakomicie zaprezento-
wali siê w 2008 roku w Wilanowie na 
XXI biennale plakatu. S¹ też organi-
zatorami biennale w Szanghaju, na
które zaproszony zosta³ Pawe³ Altha-
mer. Czyta³em wywiad z nim, w któ-
rym mówi³, że tylko na jeden z czte-
rech jego pomys³ów zgodzi³y siê w³a-
dze galerii. Nie doszed³ np. do skut-
ku projekt, który mia³ powstaæ przy 
wspó³pracy z bezdomnymi. Althamer 
wspomnia³ jednak, że nie inaczej by³o 
w centrum Pompidou w Paryżu, gdzie
wyrzucili z galerii grupê zaproszo-
nych przez niego mongolskich mu-
zyków ulicznych. Czy wiêc komu-
nizm, czy kapitalizm, artysta musi 
podporz¹dkowaæ siê instytucji. 
 Bardzo spodoba³a mi siê idea Sztuki 
Mieszkaniowej, pomys³ powsta³ w 94 
roku w Pekinie i by³ reakcj¹ na brak 
poparcia ze strony w³adz. Artyœci wy-
stawiali we w³asnych mieszkaniach.
  W³aœciwie przypadkiem trafi³em 
w Pekinie na ogromny teren zam-
kniêtych fabryk, ca³kowicie zdomi-
nowany przez artystów (trochê jak 
M³ode Miasto w stoczni gdańskiej 
tylko dużo wiêksze). Nie nudz¹c siê 
spêdziliœmy tam ca³y dzień. Dwa ko-
lejne dni spêdzi³em w ksiêgarniach, 
gdzie mo¿na zobaczyæ kolekcje albu-
mów i literatury o sztuce, w Polsce 
w³aœciwie nie do zdobycia. Znalaz³em 
sporo ksi¹żek o polskich plakacistach 
(M³odożeniec, Lennica, Tomaszews-
ki...) a nawet nigdy nie wydane u nas 
w kraju albumy prof. Wasilewskiego i 
jego studentów z  warszawskiej ASP, 
czy m³odego, zdolnego plakacisty 
Sebastiana Kubicy.

ISTAMBUŁ

  Istambu³, miejsce gdzie cywilizacja 
zachodnia od wieków spotyka siê z 
kultur¹ wschodni¹. Bogactwo sztuki 
islamskiej, wspania³e zabytki z jednej 
strony, a z drugiej miasto zalane tan-
det¹, jak chyba ¿adne inne. Mia³em 
wrażenie, ¿e Turcy potrafi¹ podrobiæ 
dos³ownie wszystko. „Ostatni¹ wie-
czerzê” Leonarda Da Vinci kupuje 
siê dos³ownie na metry. Jeden metr = 
jedna wieczerza = 3 z³ote. Zacz¹³em 
siê nawet zastanawiaæ, czy gdzieœ 
przypadkiem nie ma państwa Tyrcja, 
Tercja czy Tarcja, którego Turcja jest 
tylko kopi¹. 
   Jeżeli chodzi o to, co zobaczy³em 
w mieœcie, to oczywiœcie liczne me-
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czety jak i inne zabytki powalaj¹ na 
kolana. Hagia Sofia nie jest ani trochê 
przereklamowana. Również sztuka 
wspó³czesna nie odbiega poziomem 
od wielkich miast europejskich. Cho-
dz¹c po zachodniej stronie Bosforu 
można napotkaæ wiele mniejszych i 
wiêkszych galerii niezależnych, jak i 
duże, reprezentacyjne muzeum sztuki 
wspó³czesnej. Mia³em przyjemnoœæ 
obejrzenia kilku naprawdê ciekawych 
wystaw. Jednak to, co by³o dla mnie 
najcenniejsze, to fakt, ¿e spotka³em 
studentów wyższych uczelni artystycz-
nych. Jak przysta³o na 12 milionowe 
miasto, jest ich tam kilka. Zwróci³em 
szczególn¹ uwagê na to, ¿e w ich pra-
cach najważniejszy jest koncept, prze-
kaz. Sztuka bez pomys³u w³aœciwie 
nie istnieje. Forma, w przeciwieństwie 
do moich prac, jest najmniej wa¿na. 
Kilka dni spêdzi³em w pracowniach 
malarskich podpatruj¹c, jak im idzie
praca. Nieliczni malowali, reszta sie-
dzia³a przy stole, który sta³ na œrodku 
sali. Myœleli, rozmawiali, zapisywali 
coœ, potem grali na gitarach, pili, jedli, 
znowu rozmawiali i notowali. Jak siê 
domyœlam, reszta semestru wygl¹da³a 
podobnie. Dopiero pod koniec ubiera-
j¹ swój projekt w jak¹œ formê. Dzieje 
siê to szybko i niestety razi w oczy 
s³ab¹ technik¹ wykonania. W potoku 
myœli i rozmów zabrak³o bowiem cza-
su na opanowanie warsztatu. Oczy-
zywiœcie, jak wszêdzie, tak i tam wi-
dzia³em prace znakomite. Niestety 
- by³o ich ma³o. Moje subiektywne 
spostrzeżenia powsta³y na podstawie 
kontaktu z kilkoma pracowniami ma-
larskimi, wiêc nie chcia³bym, żeby by-
³o to traktowane jako opinia o m³odej,  
wspó³czesnej sztuce tureckiej.

INDIE

  Bezdyskusyjnie Indie s¹ pod w³ada-
niem X muzy. Hindusi maj¹ praw-
dziw¹ obsesjê na punkcie kinemato-
grafii. Szaleństwo, jakim jest Bolly-
wood dotar³o także do Europy, w tym
do Polski. W internecie roi siê od 
stron fanów kinematografii indyjskiej. 
Aktorzy tacy jak Shahrukh Khan czy 
Saif Ali Khan wzbudzaj¹ nie mniej-
sze emocje, niż dobrze mam znani 
Brad Pitt czy Tom Cruise. Kino jest 
dziedzin¹ sztuki najbliżej zwi¹zan¹ z 
moim dyplomem, ponieważ pracujê 
nad filmem animowanym. Animacjê 
postrzegam jako medium, które ³¹czy 
dwa œwiaty: kina i plastyki. Mój ulu-
biony animator Jan Lennica, znany 
przede wszystkim jako jeden z za³o-
życieli polskiej szko³y plakatu, jest też 
twórc¹ pierwszych polskich animacji, 
które mo¿na by³o nazwaæ sztuk¹. 
Wczeœniej animacja by³a kojarzona 
z bajkami dla dzieci, albo s³uży³a jako 
narzêdzie propagandy.


