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   W moim dyplomie odwo³uje siê 
bezpoœrednio do jego dokonań. Sto-
sujê technikê „wycinankow¹”, któr¹ 
Lennica wraz z Borowczykiem po-
s³ugiwali siê już w latach 50 realizu-
j¹c swoje pierwsze produkcje: „Dom” 
i „By³ sobie raz...”. Fotografujê rusza-
j¹cego siê aktora, po czym to drukujê
i ponownie fotografujê klatka po klat-
ce, na tle modelu pomieszczenia. Daje
to możliwoœæ manipulowania scena-
riuszem do ostatniego momentu, na-
wet w postprodukcji. Powstaj¹, moim
zdaniem, ciekawe, niemożliwe do 
osi¹gniêcia za pomoc¹ nowoczes-
nych programów komputerowych, 
efekty wizualne. Widzimy ziarno na 
wydrukach, tworz¹ siê ciekawe różni-
ce wynikaj¹ce z niedok³adnoœci wy-
cinania i druku, ruch jest mniej p³yn-
ny, aktorzy skacz¹ w górê i w dó³ jak 
na pierwszych filmach eksperymen-
talnych z lat 20 XX wieku. Skrajna 
„analogowoœæ” moich animacji jest 
uk³onem w kierunku nastêpnego 
wielkiego twórcy, czyli Franciszka 
Themersona. Themerson fascynuje 
mnie nie tylko jako twórca filmów 
eksperymentalnych, ale jako artysta 
w ogóle. Autor ksi¹żek, wynalazca, 
poeta, twórca opery, w wieku 14 lat 
zbudowa³ w³asnorêcznie radio. Ten 
jeden z pierwszych odbiorników w je-
go miasteczku nie tym zainteresowa³ 
go najbardziej, że odbiera³ fale radio-
we, a raczej szumami, które s³ychaæ 
przy wyszukiwaniu stacji. U mnie jest 
podobnie: fascynuj¹ mnie b³êdy, nie-
dobicia, wyblak³e kolory, jakoœæ druku 
na poziomie ksero, migaj¹cy obraz, 
telewizyjny szum. Warstwa plastycz-
na góruje nad scenariuszem.  Historia, 
któr¹ wymyœlam jest ważna, ale nie 
aż tak ważna jak forma, w któr¹ j¹ 
ubiorê. Jestem osob¹ bezczeln¹, dla-
tego uwielbiam nieograniczone moż-
liwoœci jakie daje animacja. Jako twór-
ca stawiam siê na wysokoœci Boga i 
budujê œwiat wed³ug w³asnych regu³. 
Kreujê bohaterów, decyduje o ich lo-
sach, nic mnie nie ogranicza. Poza 
tym uwielbiam pracê na planie. Pra-
cujê wtedy z ludŸmi, co po tygodniach 
spêdzonych samotnie przed kompute-
rem jest mi³¹ odmian¹. To ja decydu-
jê co ma siê wydarzyæ i to jest wspa-
nia³e.
  Fragmenty stylistyki bollywoodz-
kich filmów można znaleŸæ w scena-
riuszu do mojego filmu dyplomowe-
go. Pozornie jest to banalna historia 

dziewczyny, która budzi siê po nocy 
poœlubnej i z przerażeniem stwierdza, 
że nie ma z ni¹ w ³óżku jej œwieżo 
poœlubionego mêża. Prócz tego w sce-
nografii pojawiaj¹ siê orientalne mo-
tywy: tapeta na œcianie w indyjskie 
wzory i zdjêcia. 
  Oczywiœcie zdajê sobie sprawê, że 
moje realizacje dalekie s¹ od profe-
sjonalizmu, jednak mam nadziejê, że 
z czasem to siê bêdzie zmieniaæ. 
   Miejscem, gdzie mia³em okazjê 
podejrzeæ pracê profesjonalnej ekipy 
filmowej, by³y w³aœnie Indie. W Bom-
baju wyst¹pi³em jako statysta w czte-
rech produkcjach filmowych: rekla-
mie, dwóch filmach i serialu telewi-
zyjnym. Do pierwszej produkcji zo-
sta³em wybrany tylko i wy³¹cznie ze 
wzglêdu na kolor skóry i to, ¿e jestem 
z Europy. Nastêpnie zdoby³em numer 
do agenta i dzwoni³em pytaæ, czy nie 
maj¹ dla mnie roli. Tak zosta³em: 
żebrakiem w indyjskim westernie, 
bywalcem dyskoteki (dwa razy) i pa-
sażerem samolotu. Dziwne jest to, że 
jêzykiem Bollywood jest angielski. 
Na planie rozmawia siê tylko po an-
gielsku, choæ bohaterowie w filmie 
pos³uguj¹ siê hindi. Filmy realizo-
wane s¹ z olbrzymim rozmachem, 
przedstawiaj¹ Indie wyidealizowane, 
a nie takimi jakie s¹. Niewiele to ma 
wspólnego z rzeczywistoœci¹. Wy-
jœcie do kina dla Hindusa jest olbrzy-
mim œwiêtem. Produkcje podzielone 
s¹ na kategorie, o których decyduj¹ 
nazwiska aktorów w nich graj¹cych. 
Tak samo jest z kinami. Mia³em oka-
zjê znaleŸæ siê w kinie najgorszej kate-
gorii. B³êdem by³o to, że poszed³em 
tam ze swoj¹ dziewczyn¹, która jako 
jedyna kobieta wzbudza³a wiêksz¹ 
sensacjê niż film. W pewnym momen-
cie zrobi³o siê to na tyle nieprzyjemne, 
że opuœciliœmy kino. Zdarzaj¹ siê jed-
nak sale kinowe przypominaj¹ce pa-
³ace. Najwiêksz¹ z nich jest kino Raj 
Mandir w Jaipurze. Wygl¹da jak skrzy-
żowanie œwi¹tyni z disneylandem. Bez 
wzglêdu na kategorie kina, rytua³ o-
gl¹dania jest zawsze ten sam. Przed 
projekcj¹ ca³a sala wstaje, na ekranie
pojawia siê indyjska flaga i wszyscy
œpiewaj¹ hymn. Film przeżywają bar-
dzo emocjonalnie, gwiżd¿¹, gdy na 
ekranie pojawia siê czarny charakter. 
Gdy bohaterowi grozi niebezpieczeń-
stwo, ostrzegaj¹ go g³oœno krzycz¹c. 
Generalnie film w Indiach móg³bym 
ogl¹daæ ty³em do ekranu patrz¹c na 

publicznoœæ, co czêsto jest dużo cie-
kawsze od banalnej historii: romansu 
czy krymina³u. Widzia³em też jeden 
horror, ale to by³ wyj¹tek. Zdajê sobie 
sprawê, ¿e Bollywood jest okropnie 
kiczowate, lecz t³umaczê sobie, że ra-
doœæ i optymizm, który nios¹, pomaga 
na chwilê zapomnieæ o głodzie i in-
nych przyziemnych problemach. Skraj-
ne uczucia towarzysz¹ także twórcom. 
Widzia³em sytuacjê, w której reżyser
wybiega zza ekranu z podglądem i bi-
je kierownika planu za to, że źle usta-
wi³ statystów. 
  Niespodziewanym dla mnie miejs-
cem kontaktu ze sztuk¹ by³y autobusy 
kursuj¹ce miêdzy miastami. Zazwy-
czaj s¹ to rozlatuj¹ce siê rzêchy, bardzo 
tanie a przez to niesamowicie zatło-
czone. Dlatego najlepszym wyjœciem
ciem jest jazda na dachu, w której przo-
duj¹ kontrolerzy biletów, potrafi¹cy 
w trakcie podróży przemieszczaæ siê 
swobodnie miêdzy kabin¹ a dachem,
wychodz¹c oknem i wspinaj¹c siê po 
œcianach. Jest to szczególnie imponu-
j¹ce w Nepalu, gdzie jazda odbywa siê 
po œliskich drogach (latem monsun po-
woduje osuwanie się błota) na krawę-
dzi kilkusetmetrowych urwisk. Auto-
bus jest przedmiotem dumy kierow-
ców, najczêœciej jest także ich domem.  
Dlatego staraj¹ się dbać o jego wy-
gl¹d jak tylko potrafi¹. Przednia szy-
ba jest przeważnie ołtarzem któregoś
z bogów. Udekorowana kwiatami, z 
portretem bóstwa zamiast niepotrzeb-
nego lusterka, z obowiązkowo palący-
mi siê kadzide³kami. Nierzadko deko-
racja poważnie ogranicza widocznoœæ. 

Z zewn¹trz autobusy są pomalowane,
najczêœciej s¹ to sceny religijne, przed-
stawienia Ramy b¹dŸ Kryszny. Zawsze 
bardzo kolorowe, z przyklejonymi 
kwiatowymi wstêgami, cekinami i in-
nym kiczowatym, lecz jak pociągają-
cym przez swoj¹ innoœæ, badziewiem. 
W ten w³aœnie sposób znalaz³em siê 
w Nepalu.

NEPAL

  Nepal imponuje piêknem i iloœci¹ za-
bytków architektury wpisanych na lis-
tê œwiatowego dziedzictwa UNESCO. 
Rzeczywiœcie, place Katmandu nie 
maj¹ sobie równych. Chodz¹c po nich 
mia³em jednak smutne wrażenie, że 
nied³ugo przestan¹ istnieæ. S¹ bardzo 

zaniedbane, obdrapane, przeżarte przez
ptasie odchody. Wszystkiego można
dotkn¹æ, na wszystkim usi¹œæ. Ma to 
też swoje dobre strony. Czu³em siê,
jakbym by³ czêœci¹ historii tego miej-
sca. Uwielbia³em kupowaæ czaj i sia-
daæ w tym samym miejscu, w którym 
siedzieli dworzanie 700 lat temu. Czuæ 
zapach zniszczonego drewna, jego 
fakturê, ogl¹daæ z bliska zdobienia, 
delikatne rzeŸby. 
  Wokó³ œwi¹tyñ têtni życie: handel,
ludzie spotykaj¹ siê, wielu oddaje 
czeœæ bogom, w tym Kumari - żywej 
bogini. Jest ni¹ kilkuletnia dziewczyn-
ka. Jej g³ównym zadaniem jest uczest-
nictwo w różnego rodzaju uroczystoœ-
ciach religijnych, podczas których jest
obwożona w specjalnym wozie. Nie-
stety, nie odbywa³y siê one podczas 
mojego pobytu. Takie czarujące życie
Kumari wiedzie aż do momentu, gdy 
osi¹gnie wiek dojrzewania. Pierwsza 
miesi¹czka jest sygna³em utraty „bos-
koœci”. Mieszka w niewielkim pa³acu 
na centralnym placu zwanym Durbar 
Square.
  Nie mniej imponuj¹ce s¹ podwór-
ka Katmandu. Wystarczy zboczyæ w
pierwsz¹ lepsz¹ bramê, by zobaczyæ 

tysi¹ce malutkich œwi¹tyñ, ozdobio-
nych piêknymi rzeŸbami, które za-
pewne by³yby atrakcj¹ każdego euro-
pejskiego muzeum. Niestety nie jes-
tem jedyn¹ osob¹, która na to wpad³a. 
G³ównym problemem Nepalu, obok 
walki z bezlitoœnie obchodz¹cym siê 
z zabytkami czasem, jest nielegalny 
handel. Setki arcydzie³ sprzedawane 
s¹ na Zachód. Jest to oczywiœcie za-
bronione, ja jednak staram siê to u-
sprawiedliwić wszechobecną biedą.
W przesz³oœci by³o to jeszcze bardziej
powszechne (teraz najważniejszych
obiektów strzeg¹ prowizoryczni straż-
nicy). Pozytywnym faktem jest to, że 
rz¹dy obcych państw pomagaj¹ trochê
Nepalowi. Z funduszy Banku Œwia-
towego powsta³o w Patan wspania³e 

muzeum. Ponadto powoli zwracaj¹  
zagrabione w przesz³oœci, zabytkowe 
eksponaty, które teraz znajduj¹ siê 
(nielegalnie) w œwiatowych kolek-
cjach. Jednak większość z nich znaj-
duje siê w rêkach prywatnych kolek-
cjonerów i jest praktycznie nie do od-
zyskania. Pisz¹c o Nepalu przypomina 
mi siê pewna historia. By³o to w ma-
³ym tradycyjnym miasteczku nawa-
rów - Dhulikhel. Trafiliœmy do jedy-
nego w okolicy taniego hostelu. Od 
każdego innego, w którym kiedykol-
wiek spa³em różni³ siê tym, że wszyst-
kie œciany na zewnątrz i wewnątrz,
w holu, przy schodach, przedsionku 
i w każdym pokoju by³y skrupulatnie 
pokryte obrazami, akwarelami i ry-
sunkami. By³a to galeria jednego cz³o-
wieka. W³aœciciel hostelu postanowi³ 
mu pomóc. Dziêki niemu każdy od-
wiedzający miał możliwość zakupie-
nia dzie³a sztuki lokalnego malarza, za 
bardzo niewielkie pieni¹dze. Przy oka-
zji oboje marz¹ i chyba też wierz¹, że 
przyjedzie kiedyœ wp³ywowy artysta 
b¹dŸ kurator, zachwyci siê i zorgani-
zuje im na zachodzie wystawê z praw-
dziwego zdarzenia.


