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 Chiński Picasso, chiński Monet, chiń-
ski Kandinsky. Jak później przeczyta-
³em, by³y to prace g³ównie z okresu
drugiej po³owy lat 80, kiedy to naro-
dził się awangardowy ruch ‘85, w ra-
mach którego powstało 80 nieformal-
nych grup artystycznych. Odrzucały 
one oficjaln¹ kulturę i zwracały się ku
sztuce zachodu, a szczególnie ku: sur-
realizmowi, dadaizmowi, popartowi i
sztuce konceptualnej. Pierwsz¹ ogól-
nokrajow¹ wystawę chińskiej awan-
gardy uda³o się zorganizować w Peki-
nie w 1988 roku, niestety zosta³a za-
mknięta już po 2 tygodniach. W roku
1989 po masakrze na placu Tianan-
men, kiedy to represje dotknę³y także 
artystów, ruch ‘85 umar³. Wtedy oglą-
daj¹c tę wystawę nie do końca mog-
³em zrozumieć, dlaczego w Chinach 
jest tak, że jeśli po chińsku, to tak sa-
mo przez tysi¹c lat, a jeśli językiem 
wspó³czesnym, to tak samo, jak na ca-
³ym świecie. Czy ta fascynuj¹ca naj-
starsza cywilizacja (o czym poświad-
czy każdy Chińczyk), która przez ty-
si¹ce lat ukszta³towa³a nieprawdopo-
dobnie bogat¹ kulturę, nie mog³a prze-
bić się w XX wieku  indywidualnym 
charakterem sztuki? Ale przecież to 
co u nas powstawa³o w latach 20., do 
Chin dotar³o 60 lat później. Tak zwa-
na sztuka wspó³czesna zakazana by³a 
do końca lat 70. ze względów politycz-
nych i indywidualizmem było właśnie
samo otworzenie się na świat (indy-
widualizmem w pojęciu jednostki, a 
nie oficjalnej sztuki państwa). Od tego
czasu sztuka w Chinach rozwija się 
zgodnie z nurtem ogólnoświatowym, 
a prace artystów chińskich ciesz¹ się 
ogromnym zainteresowaniem na mię-
dzynarodowych imprezach artystycz-
nych, takich jak biennale w Wenecji, 
Sao Paolo, Sydney czy Documenta 
w Kassel. Również znakomicie zapre-
zentowali się w Wilanowie na 21 Mię-
dzynarodowym Biennale Plakatu. S¹ 
też organizatorami biennale w Szang-
haju, na które zaproszony został Paweł
Althamer. Czyta³em wywiad z nim, 
w którym mówi³, że tylko na jeden 
z czterech jego pomys³ów zgodzi³y się 
w³adze galerii. Nie doszed³ np. do skut-

ku projekt, który mia³ powstać przy 
wspó³pracy z bezdomnymi. Althamer 
wspomnia³ jednak, że nie inaczej by³o 
w Centrum Pompidou w Paryżu, gdzie
wyrzucili z galerii grupę zaproszonych 
przez niego mongolskich muzyków
ulicznych. Czy więc komunizm, czy 
kapitalizm, artysta musi podporządko-
wać się instytucji. 
 Bardzo spodoba³a mi się idea Sztuki 
Mieszkaniowej, pomys³ powsta³ w 94 
roku w Pekinie i by³ reakcj¹ na brak 
poparcia ze strony w³adz. Artyści wy-
stawiali we w³asnych mieszkaniach.
 W³aściwie przypadkiem trafi³em w  
Pekinie na ogromny teren zamknię-
tych fabryk, ca³kowicie zdominowa-
ny przez artystów (trochę jak Młode
Miasto w stoczni gdańskiej tylko dużo 
większe). Nie nudz¹c się spędziliśmy
tam ca³y dzień. Dwa kolejne dni spę-
dzi³em w księgarniach, gdzie można 
zobaczyć kolekcje albumów i literatu-
ry o sztuce, w Polsce w³aściwie nie 
do zdobycia. Znalaz³em sporo ksi¹żek 
o polskich plakacistach (M³odożeniec, 
Lennica, Tomaszewski...) a nawet ni-
gdy nie wydane u nas w kraju album 
prof. Wasilewskiego i jego studentów 
z  warszawskiej ASP, czy m³odego, 
zdolnego plakacisty Sebastiana Ku-
bicy.

ISTAMBUŁ

  Istambu³, miejsce gdzie cywilizacja 
zachodnia od wieków spotyka się  
z kultur¹ wschodni¹. Bogactwo sztuki 
islamskiej, wspania³e zabytki z jednej 
strony, a z drugiej miasto zalane tan-
det¹, jak chyba żadne inne. Mia³em 
wrażenie, że Turcy potrafi¹ podrobić 
dos³ownie wszystko. „Ostatni¹ wie-
czerzę” Leonarda Da Vinci kupuje się
dos³ownie na metry. Jeden metr = je-
dna wieczerza = 3 z³ote. Zacz¹³em się
nawet zastanawiać, czy gdzieś przy-
padkiem nie ma państwa Tyrcja, Ter-
cja czy Tarcja, którego Turcja jest tyl-
ko kopi¹. 
   Jeżeli chodzi o to, co zobaczy³em 
w mieście, to oczywiście liczne me-
czety jak i inne zabytki powalaj¹ na 
kolana. Hagia Sofia nie jest ani trochę 

przereklamowana. Również sztuka 
wspó³czesna nie odbiega poziomem 
od wielkich miast europejskich. Cho-
dz¹c po zachodniej stronie Bosforu 
można napotkać wiele mniejszych i 
większych galerii niezależnych, jak i 
duże, reprezentacyjne muzeum sztuki 
wspó³czesnej. Mia³em przyjemność 
obejrzenia kilku naprawdę ciekawych 
wystaw. Jednak to, co by³o dla mnie 
najcenniejsze, to fakt, że spotka³em stu-
dentów wyższych uczelni artystycz-
nych. Jak przysta³o na 12-milionowe 
miasto, jest ich tam kilka. Zwróci³em 
szczególn¹ uwagę na to, że w ich pra-
cach najważniejszy jest koncept, prze-
kaz. Sztuka bez pomys³u w³aściwie 
nie istnieje. Forma, w przeciwieństwie 
do moich prac, jest najmniej ważna. 
Kilka dni spędzi³em w pracowniach 
malarskich podpatruj¹c, jak im idzie
praca. Nieliczni malowali, reszta sie-
dzia³a przy stole, który sta³ na środku 
sali. Myśleli, rozmawiali, zapisywali 
coś, potem grali na gitarach, pili, jedli, 
znowu rozmawiali i notowali. Jak się 
domyślam, reszta semestru wygl¹da³a 
podobnie. Dopiero pod koniec ubiera-
j¹ swój projekt w jak¹ś formę. Dzieje 
się to szybko i niestety razi w oczy 
s³ab¹ technik¹ wykonania. W potoku 
myœli i rozmów zabrak³o bowiem cza-
su na opanowanie warsztatu. Oczy-
wiście, jak wszędzie, tak i tam widzia-
dzia³em prace znakomite. Niestety 
– by³o ich ma³o. Moje subiektywne 
spostrzeżenia powsta³y na podstawie 
kontaktu z kilkoma pracowniami ma-
larskimi, więc 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 prawdzi-
w¹ obsesję na punkcie kinematografii. 
Szaleństwo, jakim jest Bollywood do-
tar³o także do Europy, w tym do Pol-
ski. W internecie roi się od stron fanów 
kinematografii indyjskiej. Aktorzy tacy 
jak Shahrukh Khan czy Saif Ali Khan
wzbudzaj¹ nie mniejsze emocje, niż 
dobrze mam znany Brad Pitt czy Tom 
Cruise. Kino jest dziedzin¹ sztuki naj-
bliżej zwi¹zan¹ z moim dyplomem, 
ponieważ pracuję nad filmem animo-
wanym. Animację postrzegam jako 
medium, które ³¹czy dwa światy: kina 
i plastyki. Mój ulubiony animator Jan
Lennica, znany przede wszystkim ja-
ko jeden z za³ożycieli polskiej szko³y 
plakatu, jest też twórc¹ pierwszych 

polskich animacji, które można by³o 
nazwać sztuk¹. Wcześniej animacja 
by³a kojarzona z bajkami dla dzieci, 
albo s³uży³a jako narzędzie propagan-
dy.
 W moim dyplomie odwo³uje się bez-
pośrednio do jego dokonań. Stosuję
technikę „wycinankow¹”, któr¹ Lenni-
ca wraz z Borowczykiem posługiwa-
li się już w latach 50. realizując swoje
pierwsze produkcje: „Dom” i „By³ so-
bie raz...”. Fotografuję ruszaj¹cego się 
aktora, po czym to drukuję i ponownie
fotografuję klatka po klatce, na tle mo-
delu pomieszczenia. Daje to możli-
wość manipulowania scenariuszem do 
ostatniego momentu, nawet w post-
produkcji. Powstaj¹, moim zdaniem,
ciekawe, niemożliwe do osi¹gnięcia za 
pomoc¹ nowoczesnych programów 
komputerowych, efekty wizualne. Wi-
dzimy ziarno na wydrukach, tworz¹ się 
ciekawe różnice wynikaj¹ce z niedo-
k³adności wycinania i druku, ruch jest 
mniej p³ynny, aktorzy skacz¹ w górę
i w dó³ jak na pierwszych filmach eks-
perymentalnych z lat 20. XX wieku. 
Skrajna „analogowość” moich anima-
cji jest uk³onem w kierunku następne-
go 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 w³asnoręcznie radio. Ten 

jeden z pierwszych odbiorników w je-
go miasteczku nie tym zainteresowa³ 
go najbardziej, że odbiera³ fale radio-
we a raczej szumami, które s³ychać 
przy wyszukiwaniu stacji. U mnie jest 
podobnie: fascynuj¹ mnie b³ędy, nie-
dobicia, wyblak³e kolory, jakość druku 
na poziomie ksero, migaj¹cy obraz, 
telewizyjny szum. Warstwa plastycz-
na góruje nad scenariuszem. Historia, 
któr¹ wymyślam jest ważna, ale nie 
aż tak ważna jak forma, w któr¹ j¹ u-
biorę. Jestem osob¹ bezczeln¹, dlatego
uwielbiam nieograniczone możliwo-
ści jakie daje animacja. Jako twórca 
stawiam się na wysokości Boga i bu-
duję świat wed³ug w³asnych regu³. 
Kreuję bohaterów, decyduje o ich lo-
sach, nic mnie nie ogranicza. Poza 
tym uwielbiam pracę na planie. Pra-
cuję wtedy z ludźmi, co po tygodniach 
spędzonych samotnie przed kompute-
rem jest mi³¹ odmian¹. To ja decydu-
ję co ma się wydarzyć i to jest wspa-
nia³e.
 Fragmenty stylistyki bollywoodzkich 
filmów można znaleźć w scenariuszu
do mojego filmu dyplomowego. Po-
zornie jest to banalna historia dziew-
czyny, która budzi się po nocy poślub-
nej i z przerażeniem stwierdza, że nie 
ma z ni¹ w ³óżku jej świeżo poślubio-
nego męża. Prócz tego w scenografii 
pojawiaj¹ się orientalne motywy: ta-
peta na ścianie w indyjskie wzory i 
zdjęcia. 
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