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   Zacznę od banalnego stwierdzenia 
– nie ma sztuki bez inspiracji.
   Inspiracj¹ może być wszystko, wi-
dok za oknem, dobry obiad, rozmowa 
z przyjació³mi, spacer, sen, film, obraz. 
Wydaje mi się, że artyści dziel¹ się na 
dwie grupy: tych w³aśnie, dla których 
inspiracj¹ mog¹ być najmniejsze dro-
biazgi, bo tak naprawdę ca³a reszta to 
dzie³o ich wyobraźni (Lem w jednym 
z wywiadów powiedzia³, że nigdy 
w³aściwie nie rusza się poza swój ga-
binet, ponieważ ca³y potrzebny mu 
świat mieści się w jego g³owie). Dru-
g¹ grup¹ s¹ tacy, którzy potrzebuj¹ sil-
niejszych wrażeń, żeby tę wyobraźnię 
uruchomić. Ja zdecydowanie należę 
do tych drugich. Z momentów totalne-
go zastoju w pracy twórczej (miewam 
je mniej więcej raz na pó³ roku) jest 
w stanie wyci¹gn¹ć mnie tylko silny
bodziec: pozytywny b¹dź negatyw-
ny. Skupmy się jednak na tych pierw-
wszych.
  Zawsze wiedzia³em, że podróże s¹ 
dla mnie ważne, nie s¹dzi³em jednak, 
że aż tak, póki nie zasiad³em do pra-
cy nad moim filmem dyplomowym. 
Swoje bodźce, inspiracje, odnalaz³em 
w podróżach. Wiem, że nie jestem ani 
pierwszy, ani ostatni, ani nawet szcze-
gólnie oryginalny. Nie dbam o to. 
Wiem też, że podróżowanie uzależ-
nia. Wystarczy raz spróbować, żeby
wracaj¹c już myśleć o następnym wy-
jeździe. Staram się jednak unikać sy-
tuacji, w której moje podróżowanie 
polega³oby na „zaliczaniu” kolejnych 
miejsc, zobaczeniu jak największej 
ilości zabytków, albo zrobieniu jak 
największej ilości fotografii. Poza tym 
w najpiękniejszych momentach nie
myślę o aparacie fotograficznym. Czu-
je się szczęśliwy siedz¹c ca³ymi tygod-
niami w jednym miejscu. Staram się
unikać dwóch b³ędów pope³nianych
przez turystów. Po pierwsze, zdaje so-
bie sprawę, że nie jestem autochtonem, 
że korzystam z przywileju bycia po-
dróżnikiem, a nie dzielę z nimi tru-
dów codziennego życia. Znam oby-
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czaje tylko z tego, co sam zaobserwu-
ję, albo przeczytam. Wiem, że ich ży-
cie zazwyczaj jest ciężkie, a ja zawsze
mogę wsi¹ść w samolot do Polski 
i wrócić przed telewizor. Po drugie, 
trzeba bardzo uważać, by nie czuć po-
czucia wyższości. Tej najbardziej eu-
ropejskiej z cech. 
  Przy okazji Europy przychodzi mi 
na myśl pewna historia. W lipcu poje-
cha³em do Amsterdamu odebrać na-
grodę za mój poprzedni film animo-
wany. Festiwal pod patronatem królo-
wej Holandii skupiony by³ wokó³ ha-
se³ mówi¹cych, że m³odzi twórcy vi-
deo z ca³ego świata ³¹cz¹ się i wymie-
niaj¹ doświadczeniami. Z pięciu twór-
ców nominowanych do grand prix 
nie wpuszczono do Holandii dwóch, 
ponieważ nie dostali wizy, jeden by³ 
z Kongo, drugi z Iraku. Tę patologię 
wytkn¹³em później w wywiadzie dla
telewizji, ale zosta³o to skrupulatnie 
wycięte. Wracaj¹c do podróżowania: 
zdaję sobie sprawę, że jestem Pola-
kiem, wiem, że nigdy tak naprawdę 
nie zrozumiem Arabów, Mongo³ów, 
Hindusów czy Chińczyków, jednak 
przebywanie z nimi, rozmawianie, 
staranie się zrozumienia, wywo³uje 
u mnie burzę myśli, pytań, które naj-
³atwiej przekazać mi przez sztukę.
   Zbieraj¹c materia³y do pracy zasta-
nawia³em się, czy móg³bym jakoś u-
sprawiedliwić swoje fascynacje pod 
k¹tem historii sztuki. Znalaz³em infor-
macje o Gauguinie, który kilka pierw-
szych lat dzieciństwa spędzi³ w Peru. 
Odbi³o to na nim tak silny ślad, że w
dojrza³ym życiu zaci¹gn¹³ się na sta-
tek do Panamy, potem by³ na Marty-
nice, a po zaledwie czterech latach od 
powrotu do Paryża osiedli³ się na Ta-
hiti. I tak jak na Gauguina inspiracje
dzia³a³y dość bezpośrednio: malowa³, 
to co widzia³, tam gdzie by³, tak u mnie 
(przepraszam za to bezczelne porów-
nanie do mistrza) podróżowanie wpły-
wa na sposób myślenia, daje energię 
i chęci, inspiruje drobiazgami, ale nie 
jest tak bezpośrednio widoczne. Po-

staram się teraz, patrz¹c pod kątem
sztuki, pokrótce opowiedzieć o pod-
różach, które zrobi³y na mnie najwię-
ksze wrażenie.

MONGOLIA

 Pierwszym egzotycznym krajem, któ-
ry zwiedzi³em, by³a Mongolia. Myślę, 
że zawód artysty jest dla większości
ludzi tam żyj¹cych mocno abstrak-
cyjny. Bo jak tu zajmowaæ się sztuk¹, 
kiedy warunki przeżycia s¹ tak ciężkie.
Jest to luksus, dla większości zbędny 
i nie pojęty. A jednak! W każdej jurcie 
wśród podstawowego wyposażenia –
pieca, garów, garnków i mis do goto-
wania, s¹ przepiękne dywany na pod-
³ogach, ścianach i na łóżkach, które o- 
bok funkcji praktycznych pełnią funk-
cje dekoracyjne. Do tego kilka szafek, 
pó³ek, czasem też ³óżka wymalowane 
w przepiękne, tradycyjne wzory. Nie 
mog³em zrozumieć jak to możliwe, że 
każda rodzina, u której mia³em szczę-
ście gościć, ma tak wymalowane me-
ble, w każdym domu znajduj¹ się te 
przepiękne użytkowe dzie³a sztuki! 
Kto im to wszystko maluje?
   Gospodyni, któr¹ o to zapyta³em,
wskaza³a na jedn¹ szafkę, któr¹ sama 
pomalowa³a, na drug¹ obok, któr¹ po-
malowa³a jej matka, potem na kolejną,
pomalowan¹ przez jej siostrę. Trady-
cyjna sztuka tybetańska (sztuka Tybe-
tu i Mongolii s¹ tak bardzo sob¹ prze-
si¹knięte, że ciężko odróżnić jedn¹ od 
drugiej) jest tam przekazywana z po-
kolenia na pokolenie, tak jak przyrzą-
dzanie kumysu czy dojenie krowy. Od 
razu nasunę³a mi się myśl: nie mam
pojęcia o tworzeniu żadnych tradycyj-
nych wzorów sztuki polskiej. Nie zna 
ich moja mama, najprawdopodobniej 
nie będ¹ zna³y dzieci, a wnuki możli-
we, że nigdy ich nawet nie zobacz¹.
  Zastanawiam się, jakie s¹ zwi¹zki 
między tradycyjnym wzornictwem a 
spo³eczn¹ sytuacj¹ materialn¹. Jeśli 
któraś z rodzin mia³a więcej pieniędzy,
kupowa³a gotowy mebel. W Mongo-
lii ustrojem politycznym po rozpadzie

ZSRR był w dalszym ci¹gu komu-
nizm, ponieważ w pierwszych wol-
nych wyborach Mongo³owie wybra-
li partię komunistyczn¹. Realny socja-
lizm widać nie tylko w architekturze 
miast, ale także we wzornictwie. Na 
wsiach ma to niewielkie znaczenie, 
chyba że kogoś na to stać i kupuje coś
z miasta – najczęściej mebel, lub tele-
wizor. Mamy wówczas do czynienia 
z dziwn¹ hybryd¹ meblościanki, nie 
pasuj¹cej nie tylko stylem, ale też roz-
miarami (jurty s¹ okr¹g³e i ciężko wsta-
wić tam prostok¹tn¹ komodę) do tra-
dycyjnej, mongolskiej ornamentyki.
Czyli jednak otaczanie się sztuk¹ (wy-
dawa³oby się zbędn¹) jest domen¹ nie 
tylko bogatych krajów europejskich.

CHINY

  Kolejnym krajem, jaki odwiedziłem,
by³y Chiny. Co prawda nie każdy dzie-

dziczy tam po rodzicach wiedzę i u-
miejętności dotycz¹ce tradycyjnego 
wzornictwa, ale z nie mniejsz¹ dum¹ 
je prezentuj¹. Rozmawia³em kiedyś z 
pewn¹ m³od¹ architektk¹, powiedziała
mi, że na akademiach sztuk pięknych 
w Szanghaju czy Pekinie, obok wy-
dzia³u malarstwa wspó³czesnego jest 
drugi wydzia³ – malarstwa chińskie-
go. Wei Wei zabra³a mnie na wyciecz-
kę po muzeach w Szanghaju (pierw-
sze by³o wielkości Louvru). Przyznam,
że po dwóch godzinach fascynacji 
bambusami i ptaszkami mój entuzjazm 
by³by zgas³, gdyby nie niestrudzona,
przesympatyczna towarzyszka wycie-
czki, która z zapa³em w oczach opo-
wiada³a o kolejnych papirusach.  
 Pod koniec dnia spyta³em nieśmia³o: 
„A co ze sztuk¹ wspó³czesn¹?”. Od-
powiedź by³a dość lakoniczna: „Taka 
sama jak na ca³ym świecie”. Szybko 
przekona³em się, że mia³a rację.
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