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Dom

To będzie spory krok wstecz. Można by zacząć tak, jak zaczynało się życiorysy w czasach prl-u: urodziłem się w rodzinie „inteligencji pracującej”. Zwykle pisząc tak, czułem się nieswojo, ta
warstwa społeczna budziła podejrzenia. Najlepiej było urodzić się
w rodzinie robotniczej lub chłopskiej – ta trzecia grupa wprawdzie pracowała, ale nie zawsze zgodnie z założeniami ustrojowymi.
Najpierw mieszkaliśmy w wynajętym domu czynszowym, a po
mniej więcej dwóch latach rodzice kupili domek. Dwa pokoje
z kuchnią. Pierwszy pokój przechodni, dalej przedpokój, kuchnia,
schodki na górę – tu znajdował się drugi pokój. Z kuchni wchodziło się do niewielkiej łazienki, była też piwnica. Można by to
osiedle porównać z wsm na Żoliborzu, idea była podobna: planowano je dla robotników, wprawdzie lepiej zarabiających, ale
robotników. Jednak większości z nich nie było stać na spłatę kredytu. Zostali więc usunięci przez bank, a mieszkania sprzedano
kolejnym użytkownikom. Byliśmy niejako drugą linią zasiedlania. Bielany się rozbudowywały. W latach 1935–1936 na obszarze
w pobliżu Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego, nazwanego następnie Akademią Wychowania Fizycznego, zorganizowano rodzaj wystawy budownictwa, prezentując domy, które można
było stawiać tanio i szybko: konstrukcja drewniana, ramowa, podobna do stosowanej w domach amerykańskich. Budynki na terenie wystawy zostały zasiedlone. Niektóre z nich przetrwały do
dziś. Ich modernistyczna forma była bardzo prosta i funkcjonalna.
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Bielany. Pierwsze nasze mieszkanie było
w czynszowym domu „Towarnickiego”,
przy ulicy Shroegera, ok. 1936 r. Widok
współczesny, ale dom stoi jak dawniej.
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Ulica Chełmżyńska (obecnie Płatnicza) i dom, segment, (oznaczony
strzałką), w którym mieszkaliśmy od 1937 roku. Fotografia z ok. 1950
roku. Są jeszcze widoczne „kocie łby” jakimi była wybrukowana cała ulica
i wysokie, obowiązkowo bielone krawężniki. Są jeszcze gazowe latarnie
oświetlające tę ulicę do dziś. Kiedyś zapalał je co wieczór latarnik, pociągając
zawór haczykiem na kiju a w dzień chodził z drabinką i czyścił szybki.
Widoczna nawet jest budka warzywna, którą postawił sąsiad. W tamtym
czasie na ulicy często pojawiało się jednoosobowe przedsiębiorstwo
ostrzenia noży, dające znać o swej obecności dzwonieniem w kowadełko.
Przechodził także handlarz starzyzną o donośnym głosie. Furmanką,
z pobliskiego Wawrzyszewa przyjeżdżała baba z mlekiem, w cynkowej
konwi. Samochód przejeżdżał może raz na dzień. Widok taki już nie istnieje,
przysłonięty wysokimi ogrodzeniami, iglakami i ulicznym parkingiem.
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Główni bohaterzy mojego życia, rodzice.
Dzięki ich ciężkiej pracy przeżyłem bez szwanku
najtrudniejszy okres wojny i ciężkie czasy po niej.
Odbudowywali nasze życie nieomal od początku.
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Miały wiele wspólnego z ideą żoliborskiego osiedla. Z kolei architekci naszej „Zdobyczy Robotniczej” prawdopodobnie dążyli do
minimalizacji kosztów – to zajmowało ich bardziej niż aspekty
użytkowe. Mieszkańcy później przebudowywali te mało funkcjonalne wnętrza według swoich potrzeb.
Przed wojną ojciec pracował w Ministerstwie Spraw Wojskowych.
Był urzędnikiem zajmującym się uzbrojeniem, nadzorował składy
amunicji w Puszczy Kampinoskiej. Rodziny wojskowych – takie
jak nasza – dostały nakaz ewakuacji na wschód. Ojciec przyszedł w niecodziennym ubraniu, całym zielonym, miał dziwne
nakrycie głowy (to była furażerka, wtedy mówiło się „pierożek”) – i było pożegnanie z mamą. Pamiętam dobrze pociąg: pulmanowskie wagony, które zatrzymały się pod ostrzałem nisko
przelatujących niemieckich myśliwców. Uciekliśmy do lasu przy
torach. Mama wciskała mi na twarz dziecięcą maskę przeciwgazową, której nie cierpiałem. Leżałem na ziemi, żeby przeczekać
te samoloty. Kiedy odleciały, wróciliśmy do pociągu. Nie wiem,
dlaczego akurat takie momenty zostają w pamięci – jakaś pani
zemdlała, prawdopodobnie z wrażenia, miała paznokcie pomalowane na ciemnoczerwony kolor. Nigdy wcześniej nie widziałem tak ciemno pomalowanych paznokci. Zapytałem: „Czy to od
gazu tak jej się zrobiło?”.
Wyjechaliśmy na wschodnie tereny Polski. Wędrowaliśmy bądź
jechaliśmy furmankami przez wsie. Którejś nocy, kiedy układaliśmy się do snu, przybiegła do nas Ukrainka i ostrzegła, żeby uciekać, bo autochtoni mogą nam zrobić krzywdę. Niektóre rzeczy
pamiętam, inne historie znam z opowiadań mamy. Tam zobaczyłem pierwszy film, prawdopodobnie propagandowy. Znaleźliśmy
się w obrębie działań Armii Czerwonej. Masę ludzi spędzono na
dworzec przed wielki ekran, na którym coś się działo – byłem
zbyt mały, by zrozumieć, o co chodzi. Pod ekranem stał komisarz:
głośno krzyczał, wymachując rękami. Tak zapamiętałem pierwsze spotkanie z Sowietami. Strefa zajęta przez nich graniczyła
z okupowaną przez Niemców. Granicę przekroczyliśmy nielegalnie. Miałem ze sobą misia, kiedy się go odwróciło, wydawał głos,
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Rok prawdopodobnie 1939, z misiem,
towarzyszem dzieciństwa oraz z „wielozadaniową”
skrzyneczką po amunicji.
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jakby beczenie. Podskakiwał na furmance i pobekiwał, trzeba było ten dźwięk tłumić. Woźnica kazał nam być cicho, żebyśmy nie
zostali odkryci. Drogi zaprowadziły nas do Grodna, gdzie mieszkały ciotki mamy. Tam, w drewnianym domku z ogródkiem, na
jakiś czas znaleźliśmy schronienie. Wkrótce dołączył do nas ojciec, już bez munduru.
Powrót do Warszawy był dramatyczny. Wyjeżdżaliśmy z Grodna
ostatnim pociągiem ze strefy sowieckiej do niemieckiej. Kiedy
wreszcie znaleźliśmy się w środku, ojciec, szukając lepszego
miejsca, wysiadł, a pociąg ruszył. Pamiętam strach, że nie zdąży, ale udało mu się wskoczyć w ostatnim momencie. Po zamknięciu granicy wszyscy Polacy, którzy zostali na terenie Związku
Radzieckiego, jechali już tylko dalej na wschód. W końcu dotarliśmy do stolicy, do Dworca Gdańskiego. Na Bielany dojechaliśmy
dorożką przez plac Inwalidów, gdzie wszystkie okna dużych domów mieszkalnych pozaklejane były skrzyżowanymi paskami
papieru. Kiedy zaczęła się wojna, wydano nakaz takiego ich zabezpieczenia, żeby zapobiec, w momencie wybuchu, okaleczeniom rozbitym szkłem. Od początku wojny obowiązywało też
zaciemnienie. W czasie okupacji szyby zasłaniano kocami lub
czym się dało. Nocą pozwalało to uniknąć strzelania w okno przez
patrole niemieckiej żandarmerii. Ojciec skonstruował specjalne
lampy świecące przez niebieski celofan – ich światło nie było widoczne z zewnątrz. Użył skrzynek po amunicji. Kiedy pracował
w składach broni, sprowadził z demobilu drewniane skrzyneczki po nabojach, o wymiarach może czterdzieści na dwadzieścia
na dwadzieścia centymetrów. Stanowiły one stały element mojego dzieciństwa, wieku młodzieńczego, a nawet dorosłego, ponieważ ciągle pałętały się po domu, wykorzystywane do różnych
celów. Można było na nich postawić łóżko bez nóg, a w przedpokoju tworzyły półkę na buty.
Powiedziałbym, że ojciec był mistrzem improwizowanego
oświetlenia. W 1944 roku, gdy front stał pod Warszawą i nie
było elektryczności, majstrował „kopciłki”. Zrobił to urządzenie oświetlające z buteleczki po lekarstwie, korka, wetkniętej

15

Cioteczna babcia Jadwisia. Anioł stróż naszego domu. Spędziła kilka
lat w Stanach, w końcu lat 20-tych XX wieku, pomagając kształcić moją
mamę i jej siostrę. Mieszkała z nami na Bielanach po wojnie, przez kilka lat.
Gotowała najlepsze jajka na miękko, używając zamiast klepsydry dobrze
odmierzonych „zdrowasiek”. Czynna niezwykle przez całe życie, nie potrafiła
odpoczywać, krzątając się ciągle po domu. Gdy przestawała się krzątać,
siadała przy kołowrotku, przędąc równiutką wełnianą nitkę. Z tych nitek
utkany był samodziałowy materiał na dwie marynarki i dwie jesionki.
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weń metalowej rurki z przeciągniętym przez nią bawełnianym
sznurkiem. Wypełniona naftą, zapalona „kopciłka” zastępowała nam świeczki, zgodnie z nazwą kopcąc niemiłosiernie. Mimo
to byliśmy szczęśliwi, mając przez wiele miesięcy jakiekolwiek
oświetlenie.
Innym „wynalazkiem” ojca, już po wojnie, był prototyp pralki. W kocioł z gotowaną bielizną wpuszczało się gumową rurę
z dziurami. Stary odkurzacz, podłączony do niej otworem wydmuchującym, tłoczył powietrze. Huczało, bulgotało, woda się ruszała i niepotrzebna już była tara*. Urządzenie wykonane przez
ojca wyparła dopiero „Frania” – pierwsza pralka Polski Ludowej.
Mama, w sobie tylko znany sposób, piekła kajzerki – nosiła je do
pracy i tam sprzedawała bądź zamieniała na inne produkty żywnościowe. Dojeżdżała z Bielan do ośrodka zdrowia na Marymoncie.
Była dyplomowaną pielęgniarką, po cieszącej się dużym uznaniem Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa, uczelni dla panien
po maturze, którą założyła Amerykanka, pani Bridge**. Gdy mama wychodziła do pracy, pozostawałem w domu sam. Tak, dziś
jest to nie do pomyślenia – pięciolatek bez opieki. Podobno byłem
rozsądnym dzieckiem.
Paradoksalnie, najlepszy okres mojego dzieciństwa przypadał na
czas, kiedy mieszkaliśmy w miedzeszyńskim sierocińcu. Jego teren był znacznie większy niż mój ogródek na Bielanach. Znikałem
na cały dzień w towarzystwie rówieśników, niechętnie wracając wieczorem do domu. Można powiedzieć, że dzięki temu
*
**

Tara, tarka – narzędzie wykorzystywane do prania odzieży, wykonane z blachy falistej lub sfałdowanej powierzchni szklanej albo plastikowej, zwykle
umocowanej w drewnianej lub metalowej ramie.
Helen Bridge była pierwszą dyrektorką szkoły, która powstała z inicjatywy Ignacego i Heleny Paderewskich oraz Henryka Sienkiewicza. Jej sponsorami byli: Dorothea Hughes – amerykańska pielęgniarka pochodzenia
polskiego, Amerykański Czerwony Krzyż, Fundacja Rockefellera, Polski
Czerwony Krzyż, Ministerstwo Zdrowia i Wydział Lekarski Uniwersytetu
Warszawskiego – zob. http://www.wmpp.org.pl/pl/szkoly-pielegniarskie/
szko%C5%82a-warszawska.html.
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Grono moich kolegów grających w „pikuty.” Nóż rzucany
na różne sposoby, musiał wbić się w ziemię. O przyjęciu
do klubu decydowało posiadanie narzędzia gry.
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W trakcie pisania książki odnalazło się jedyne zdjęcie naszego
domu w Miedzeszynie. Tu mieszkali wszyscy moi najlepsi koledzy.
Poniżej: nasz dom w Miedzeszynie, który rysowałem
w 1945 roku, w stylu zbliżonym do Nikifora.
Zaznaczyłem okna naszego mieszkania.
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miejscu żyliśmy spokojnie. Docierały do nas okruchy wydarzeń,
niemieckie akcje odbywały się gdzieś w pobliżu, kiedyś niedaleko zakładu zastrzelono partyzanta, ale na co dzień życie toczyło się nieomal normalnie. Organizatorem ośrodka była Rada
Główna Opiekuńcza. Ulokowano w nim polskie sieroty, dzieci
w moim wieku, więc jeśli chodzi o zabawy nie mogło być lepiej.
Przebywanie w grupie rówieśniczej bardzo mnie rozwinęło i pomagało się usamodzielnić.
Czasami jeździłem z ojcem do Warszawy, mogłem mieć wtedy siedem, osiem lat. Pamiętam mury getta. Tak jak Roman Polański pokazał to w Pianiście – żołnierze wskakiwali na stopnie tramwaju,
aby nikt do niego nie wsiadł i z niego nie wysiadł. Tramwaj między
dwiema częściami getta jechał wzdłuż muru ulicą Bonifraterską
wychodzącą na plac Krasińskich. Był rok 1943, czas powstania
w getcie, za murem paliło się wszystko, widać było czerwień
i czerń. Na murze stał żołnierz, esesman. Film przywołał to
wspomnienie.
Moje rysunki narracyjne, nawet w kilku wersjach, przedstawiały na przykład potrawy i widelce maszerujące z kuchni do stołu.
I oczywiście rysowałem nieustannie samoloty, strzelające czołgi i wojnę we wszystkich jej postaciach. Ta tematyka powtarzała
się przez wiele lat. Pewnych rzeczy się nie zapomina. Tu posłużę
się wybiegającą czasowo daleko do przodu dygresją. Otóż mieszkając już w Stanach Zjednoczonych, projektowałem plakat do
koncertu symfonicznego brytyjskiego kompozytora Benjamina
Brittena War Requiem. Utwór napisany został na uroczystość poświęcenia nowej katedry w Coventry, powstałej w miejsce świątyni zburzonej w niemieckim nalocie w czasie drugiej wojny
światowej. Tworząc plakat, myślałem o własnych doświadczeniach, gdy siedząc w schronie, słuchałem gwizdu nadlatujących
pocisków, w obawie, czy któryś z nich w nas nie trafi.
Z nadejściem frontu, który zatrzymał się pod Warszawą, przybyły duże oddziały żołnierzy sowieckich. Pewnego razu przejechał
ulicą samochód ciężarowy z plandeką, na której namalowano
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Zakład dla dzieci w Miedzeszynie przyjmował
nowych wychowanków. Niewykluczone, że
to moi dawni koledzy z podwórka. Odbitka ze
szklanej kliszy, znalezionej w zbiorach ojca.
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Plakat do koncertu „War Requiem” Benjamina
Brittena, napisany na rocznicę zburze-nia przez
Luftwaffe katedry w Coventry. Robiąc plakat
pamiętałem gwizd spadających bomb, czego
doświadczyłem w czasie ii Wojny Światowej. Rok 1996.
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W moich zeszytach szkolnych, obok właściwej treści,
przeważały sceny wojenne. Nauczyciele nie byli zachwyceni
ale ja uporczywie odtwarzałem to co zostało w pamięci.
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Zeszyt do geografii także zawierał tematy wojenne, tym razem
historię polskich lotników walczących w siłach raf.
Poniżej: zeszyt do matematyki pokazywał armię sowiecką
w ofensywie. Widziałem jak wkraczali jako oswobodziciele.
Będąc dziesięciolatkiem nie znałem prawdy.

Rysunek z zeszytu szkolnego. Krążownika nigdy nie widziałem,
ale oglądałem wiele ilustracji. Uwagę zwraca staranne
„wyciągnięcie” tytułu ilustracji. Wedle tych rysunków strugałem
potem z kory pływające modele. Rok 1945.
Poniżej: To prawie rysunek z natury. Obserwowałem
z kolegami strzelające haubice, stojące za płotem. To przy
nich żołnierze sowieccy odsypywali na ziemię proch,
który potem skrzętnie zbieraliśmy na „własny użytek.”

portret Stalina. Byłem wychowany na Piłsudskim, a ponieważ
ten też miał wąsy, pomyślałem: „O, Piłsudski!” i podzieliłem się tą
radosną wiadomością z rodzicami, którzy przyjęli to milczeniem.
Pojawili się także polscy żołnierze, dla których, na powitanie, rwaliśmy polne kwiaty. Pamiętam, że pobiegłem z bukietem do stojącej na poboczu grupy wojskowych. Widziałem tylko buty i kiedy
podniosłem wzrok, wręczając bukiet, okazało się, że to nie byli
Polacy, tylko oficerowie z bardzo wtedy licznych oddziałów nkwd.
Ojciec pamiętał dobrze zbrodniczą działalność Czeka w czasie
rewolucji bolszewickiej. Enkawudziści byli ich spadkobiercami.
Panicznie bał się powtórki z historii, jaką już raz przeżył. Dwóch
oficerów tych jednostek weszło na teren zakładu i zaczęli z nim
rozmawiać. Świetnie znał rosyjski z gimnazjum i pobytu w Rosji.
Zawodowo zainteresowali się jego znajomością języka. Moją zaś
uwagę przykuła kabura „nagana”* u jednego z nich. Weszli do
domu, dostali po kieliszku nalewki, którą tata produkował na
spirytusie pędzonym na zapleczu warszawskiej gazowni (czasem się z niego śmiałem, nazywając „bimbrownikiem”), i… wyszli. Wieczorem schowaliśmy się do schronu przed rutynowym
o tej porze ostrzałem artylerii niemieckiej. Kiedy wróciliśmy rano do mieszkania, zastaliśmy je ogołocone z nalewek i cennych
przedmiotów – wszystkie zniknęły, w tym mój pierwszy w życiu zegarek: kieszonkowa „cebula”.
W pobliżu ośrodka stały rosyjskie armaty (haubice) strzelające do
Niemców za Wisłą. Artylerzyści odsypywali na ziemię nadmiar
prochu. Był to dla nas, chłopaków, świetny materiał do eksperymentów. Mieliśmy także inne zabawki, na przykład zapalniki minowe, które detonowaliśmy, idąc z kolegami na rezurekcję.
Na szczęście przeżyliśmy te zabawy bez tragicznych wypadków.
Spędzałem sporo czasu przy przeciwlotniczych działkach, zwanych zenitówkami, które mnie wtedy fascynowały. Ich obsługą
zajmowali się prości żołnierze. Na terenie posesji wykopali sobie
*

26

Nagant, nagat – siedmiostrzałowy rewolwer kalibru 7,62 mm, używany
w carskiej, a później sowieckiej armii.
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W dzieciństwie miałem „rozrywkowe” zabawki. Dostarczał ich
przewalający się w 1944 roku front. Mój Anioł Stróż dwoił się i troił.

ziemianki – takie małe podziemne izby. Rozłączeni z rodzinami,
traktowali nas ciepło, jak swoje dzieci. Wspominam spotkania
z nimi bardzo dobrze. Dzięki tym kontaktom, trwającym blisko
sześć miesięcy, opanowałem biegle rosyjski.
Rosjanie mieli z amerykańskiego zaopatrzenia puszki z mięsem, które gotowali na ognisku. Siedziałem z nimi, więc mnie
częstowali. Kiedy ktoś mnie pyta dzisiaj, co najlepszego jadłem
w życiu, odpowiadam, że kaszę pęczak z wieprzowiną. Z nadejściem frontu, w 1944 roku, urwały się dostawy żywności z Rady
Głównej Opiekuńczej. Mieliśmy szczęście, że zostało trochę zapasów. Była to głównie żytnia mąka, z której gotowano prażuchę. Z pola zbieraliśmy brukiew – nie była smaczna, ale nikt nie
grymasił. Po wielu tygodniach niedojadania żołnierski pęczak
z wieprzowiną był smakołykiem. Oni z kolei tęsknili do czegoś
słodkiego, więc wymienialiśmy puszki marmolady z buraków
(robione jeszcze „za Niemca”) na konserwy mięsne. Naszą „herbatą” była krojona na cieniutkie plasterki i prażona na blasze
marchewka, a sacharyna zastępowała cukier. Tuż po wojnie nadchodziły paczki unrra* [United Nations Relief and Rehabilitation
Administration (Administracja Narodów Zjednoczonych do spraw
Pomocy i Odbudowy) – amerykańska organizacja humanitarna powstała w celu udzielania pomocy krajom Europy i Azji poszkodowanym w czasie drugiej wojny światowej.], będące zawsze
wielkim wydarzeniem. Były w nich konserwy, a czasem czekolada. Pakowane tam były także „żelazne porcje” armii amerykańskiej, wśród nich dziwoląg – szynka w słodkim sosie. Do dziś nie
jestem wybredny, jeśli chodzi o jedzenie. Takie były moje dziecięce spotkania z rzeczywistością, z historią zapamiętaną z perspektywy krótkich nóg. Zrozumienie wydarzeń, których byłem
świadkiem, przyszło później.

*

United Nations Relief and Rehabilitation Administration (Administracja
Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy) – amerykańska organizacja humanitarna powstała w celu udzielania pomocy krajom Europy
i Azji poszkodowanym w czasie drugiej wojny światowej.

Dużo czasu spędzałem z dziadkiem. Jeszcze w Legionowie widziałem, jak przygotowywał węgiel do rysowania: łupał drewno
brzozowe na patyki grubości palca, wiązał je drutem, oblepiał gliną, wkładał do kuchni węglowej i wypalał, następnie wyjmował,
rozbijał glinę – i gotowe. Zaczynał obrazy właśnie od rysowania
węglem. Kiedy miał ochotę na inne zajęcie, siadał i grał na cytrze.
Utrzymywał z malowania dość liczną rodzinę w Polsce, a później w Rosji, dokąd wyjechał, ponieważ zlecano mu tam prace.
Dziadkowie nigdy nie mieli własnego domu, prowadzili koczowniczy tryb życia. Pamiętam takie nazwy jak Homel czy Mohylów,
gdzie tymczasowo mieszkali. Po jakimś czasie przenieśli się do
Zegrza, następnie do Legionowa pod Warszawą. Ojciec często odwoził mnie do nich, spędzałem tam letnie wakacje. Wynajmowali
mieszkanie w dużym drewnianym domu czynszowym, w zalesionym terenie – świetne miejsce do zabawy. Zapach tego domu został mi w pamięci na całe życie. Pośrodku podwórka stała
studnia – nie było bieżącej wody ani sanitariatów. Za potrzebą
wędrowaliśmy do małego drewnianego domku, potocznie zwanego wygódką. W zimie dziadek czerpał ze studni wodę, rozbijając
lód, i mył się w niej od stóp do głów, mnie też namawiał. Jednak
nie byłem tak entuzjastycznie nastawiony do lodowatych kąpieli.
On był zahartowany. Nie pamiętam, by kiedykolwiek chorował.
Ukończył szkołę rysunku Wojciecha Gersona*, później studiował
w Monachium, następnie spędził rok w Wiedniu, dekorując pałac
cesarski. Z opowiadań ciotki dowiedziałem się, że namalowane
przez dziadka źródełko wody, wypływające ze ściany, było lizane przez spragnione psy. Nie wiem, czy to rodzinna legenda, ale
słyszałem ją parokrotnie, więc pewnie zawiera ziarnko prawdy.
Był głównie malarzem scen religijnych, robił również dużo kopii. Do dzisiaj mam urządzenie, którego używał – otwierane pudełko, taki jednosoczewkowy „fotoplastykon”. Wkłada się doń

*

Wojciech Gerson (1831–1901) – członek założyciel Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych (1860), profesor w warszawskiej Klasie Rysunkowej (1872–1896).
Kształciło się u niego wielu przyszłych wybitnych artystów.
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Cytra dziadka. Jednym z żywych obrazów mego dzieciństwa, był
dziadek grający na cytrze. Nie wiem gdzie nauczył się gry na tym
dość trudnym instrumencie. Może w czasie studiów w Monachium
lub gdy mieszkał w Wiedniu. Gra miała swoją rutynę. Zazwyczaj
było to po niedzielnym obiedzie, gdy wąsy zostały osuszone z zupy.
Wąsy były ważnym atrybutem gry, bowiem przy pewnych tonach,
wspomagały ruchem melodię. Zawsze mnie to śmieszyło, ale
słuchałem koncertu z wielką uwagą. Cytra brzmiała pięknie. Fotografia
dziadka oddaje dokładnie obraz jaki zapamiętałem z tych koncertów,
pochylonego nad instrumentem. Sztych przedstawia układ rąk, ale
także w górnym lewym rogu, zawiera jakiś szkic tuszem. Dziadek
wykorzystywał każdy wolny skrawek papieru na swe rysunki
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na przykład pocztówkę, w wieczko wmontowane jest duże szkło
powiększające. Często wieszał je sobie na szyi, patrzył przez to
szkło i kopiował lub malował na podstawie widzianego wzoru.
W domu tworzył głównie oleje, ale także bardzo dużo akwareli,
we wnętrzach kościelnych – tempery.
Budował mi zabawki. Pamiętam, że mając cztery lata, dostałem
od niego drewniany wiatrak, wysoki na około sześćdziesięciu
centymetrów, który działał i się obracał. Pokazywał mi też, jak
w Afryce strzelają z dmuchawek: zrobił z drewna przyrząd z wydrążonym otworem, z którego wydmuchiwało się lotkę z tapicerskiego gwoździa i kawałka materiału. Wprawdzie cel nie mógł
być odległy, ale gwoździk się wbijał, więc miałem frajdę.
Do zabawek mojego dzieciństwa należały również wspomniany
już miś i nakręcana kolejka, jeżdżąca po kolistym torze. Parowóz
ciągnął dwa wagoniki. Wiedząc już, jak działa, usiłowałem dokonać zmian w kursowaniu kolejki. Budowałem sztuczne wzniesienia, patrząc, kiedy nie starczy jej mocy, by podjechać. Zakładałem
urządzenia wykolejające, zmieniałem bieg torów. Wyobraźnia
pracowała. Inną ulubioną przez lata zabawką byli ołowiani żołnierze. Walczyli w różnym terenie urządzanym przeze mnie na
te okazje. Najbardziej jednak pamiętam zabawki, które sam sobie
robiłem. Pierwsze to obcięte frędzle koca mamy (ku jej żalowi),
mające być ludzikami mieszkającymi w domach na niby, którymi były pudełka po zapałkach. Słowa „na niby” rozszerzały granice wyobraźni i wtedy wszystko było możliwe.
Zmajstrowania wielu proc nawet nie warto wspominać.
Oczywistymi zabawkami były także strugane z drewna pistolety, jeden nawet bliski działania, ale nie podam opisu, by nie prowokować głupich pomysłów. Najbardziej jednak byłem dumny
z mojej floty różnego typu okrętów wojennych struganych z kory,
które nagminnie także rysowałem. Najlepsza była łódź podwodna – dzięki dodatkowemu obciążeniu potrafiła pływać w zanurzeniu. Wyobraźnia dziecięca nie ma granic i nawet patyk może
zamienić się w dubeltówkę.
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Rysunki z zeszytu szkolnego
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Kora z sosen w Miedzeszynie była doskonałym tworzywem
do strugania łódek. Na zdjęciu „półfabrykaty” a w środku łódź
podwodna, potrafiąca pływać w zanurzeniu. Nie zachowały
się niestety krążowniki. U dołu model kajaka jaki zrobił
mój stryj, przed budową prawdziwego, którym pływał.
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Niedawno odwiedziłem Kazimierskie Muzeum Klocków Lego.
Mają ich ogromną kolekcję, łącznie z makietą fragmentu tego
miasteczka. Zauważyłem masę zestawów z góry zaprogramowanych na specyficzny przedmiot czy konkretną scenę. Gotowe
do złożenia elementy z ilustracją, co z tego ma wyjść. Nie znalazłem jednak tych najważniejszych, ikonicznych prostych klocków,
z których można było zbudować wszystko, posługując się jedynie
wyobraźnią. Firma Lego ze swoją genialną zabawką zaczęła się
wycofywać na pozycje plastikowych gotowców niepozostawiających pola dla imaginacji. Może ta tendencja ma implikację w zachowaniu młodej generacji, przyzwyczajonej do otrzymywania
rozwiązań. Moi studenci, dostając nowe zadanie, oczekują przepisu – co i jak mają zrobić. Odnoszę wrażenie, że obcowanie z gotowcami ma na to jakiś wpływ.
Dziadek był niemieckojęzycznym kalwinem. Kiedy zapragnął
ożenić się z babcią, zmienił wyznanie – został wówczas głęboko
wierzącym i praktykującym katolikiem. Pewnie tematyka jego
obrazów miała z tym związek. Lekcje niemieckiego, których mi
udzielał, szły opornie. Dzisiaj trochę żałuję. Za to, jak wspominałem, biegle mówiłem po rosyjsku.
Rodzice nie bardzo wiedzieli, kiedy i jak nauczyłem się czytać.
Podobno odkryli to, kiedy przyniosłem jakiś kawałek gazety
z ogłoszeniem i głośno je przeczytałem. Miałem wtedy może
pięć lat. Nie uczęszczałem do przedszkola. Byłem samoukiem.
Podejrzewam, że liter uczyła mnie Pażęta, jak nazywałem moją
nianię. Była to pani Elżbieta, dobry duch naszego domu.
Zacząłem chodzić do szkoły, kiedy jeszcze mieszkaliśmy w sanatorium. Zaliczono mi wiadomości z domu i to, że czytałem i pisałem. Droga wiodła przez część Miedzeszyna i Falenicę. Ponieważ
moje sandały czy kapcie się rozpadły, dostałem prawdziwe – i za
duże – buty wojskowe. Pochodziły z dwóch różnych par, ale i tak
mnie uszczęśliwiły. Ważne, że gwoździe, którymi były podkute,
wydawały dźwięk na chodniku, pękałem z dumy. Miałem też powojskową pelerynę. W tym stroju wkroczyłem do czwartej klasy.
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Poniżej: „Pażęta,” pani Elżbieta, moja niania. Była członkiem
rodziny na dobre i złe. W 1940 roku, gdy brakowało jedzenia,
przyrządzała świetny „szpinak” z zielska lebiody.
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Dla moich pradziadków, wyznania kalwińskiego, ślub ich syna
z katoliczką I związana z tym zmiana wyznania, były poważnym
wydarzeniem. Stąd pewno I nastrój rodziny widoczny na zdjęciu.
Siedzą moi pradziadkowie I siostra dziadka, z tyłu para młoda i bracia.
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Do szkoły chodziłem w wojskowych, nie do pary
butach, z których byłem dumny, bo podbite
były głośno stukającymi gwoździami.
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Dzieliłem wiele zajęć z ojcem. Dorocznym rytuałem było robienie
zabawek na choinkę. Mieliśmy w domu podręcznik, jak je wykonać. Realizowaliśmy również własne pomysły: z wydmuszek, ze
słomy – różne ozdoby. Rokrocznie moja siostra dekoruje choinkę
gwiazdkami, które ojciec wykonał z małych żaróweczek do latarki (połączonych przylutowanym drutem) i kartoników ciętych
w gwiazdki, oklejanych cynfolią. Pamiętam także nasze wycieczki rowerowe, gdy wiózł mnie do pobliskiego Lasu Bielańskiego,
a czasem na tamtejszą strzelnicę. Trenował strzelanie do celu ze
sportowego karabinka. Był typowany do polskiej reprezentacji
na olimpiadę w 1940 roku. Wojna przekreśliła te plany.
Rodzinę mamy znam tylko ze zdjęć. Pochodziła z terenów wschodnich, z okolic Mińska Białoruskiego, jej ojciec, Feliks Filipowicz,
był tam zarządcą ogromnego majątku Czapskich. Miał także
swój kawałek ziemi i mały dworek w Stańkowie (obecnie na
Białorusi) – tam mieszkali. Babcia zmarła chyba po urodzeniu
młodszej siostry mamy, więc nigdy jej nie poznałem. Dziadek,
kiedy przyszła rewolucja, został osadzony w kazamatach – jako wyzyskiwacz, mimo że miał zasługi socjalne, a chłopom pracującym w tych majątkach nie najgorzej się działo. Tam zginął.
O rodzinie ze strony matki nie mam więc żadnych wspomnień,
znam tylko okruchy opowieści.
Za każdym razem będąc w Warszawie, odbywam moją drogę do
szkoły – i za każdym razem wydaje się inna, przynosi nowe refleksje. Nie pamiętam wczorajszego obiadu, ale pamiętam „Kubła”,
profesora geografii i geologii, oraz kamyki, które nam pokazywał. Od niego dowiedziałem się, że wał piaszczysty po drodze do
szkoły to oz – forma polodowcowa.
Nie ma już „małego lasku”, przez który szło się do Lasu
Bielańskiego. „Mały lasek” zwał się tak z racji cherlawych, niewyrośniętych sosenek. Teraz to smukłe, wysokie sosny. W „małym lasku”, oprócz wspomnianego ozu, chodziło się piaskowym
wąwozem prowadzącym do wartkiego strumienia. Dzisiaj pozostało po nim nikłe zagłębienie w ziemi, a woda wyparowała.
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Na całe życie zapamiętałem moje wycieczki rowerowe
z ojcem. Miałem przykręcone do ramy siodełko oraz
podnóżki. Ojciec zawsze był bardzo elegancki. Potwierdza
to zdjęcie na którym występuje w tweedowej marynarce,
takowych sportowych pumpach i czapce. Ubioru
dopełna muszka pod szyją oraz skórkowe rękawiczki.
Mój strój zdaje się być adekwatny. Rok ok 1938.
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Tradycja wycieczek rowerowych z ojcem podtrzymana
została w roku 1951, wspóną wycieczką na Mazury.
Poniżej: Fragment tarczy strzelniczej mojego ojca. Ostał
się tylko dzięki temu, że na odwrotnej stronie był jakiś
mój bazgroł, który zostawiłem mając trzy lata. Wynik
strzelania 8, nie był najwyższym na jaki stać było ojca.
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Dziadek Feliks Filipowicz z babcią Kazimierą oraz
moją mama, Różą. Mówiło się, że podobno „icze” byli
pozostałością zagonów tatarskich na wschodnich
rubieżach Polski. Trochę skośności w oczach zostało.
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Stańków, położony w okolicy Mińska Białoruskiego. To już
legenda w naszej rodzinie. Dworek dziadka Feliksa, ojca
naszej Mamy. Tu wychowywały się jego córki, Róża i Ziuta.
Po śmierci babci Kazimiery, wychowywane przez ciotki.
Dziadek w tym czasie doglądał majątków Czapskich. Wedle
opowiadań Mamy, była tam wielka spiżarnia, w której
wędzone szynki przechowywano w sąsieku ze zbożem. Mógł
to być rok 1904, zamrażarki były odległą przyszłością.
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Moja Babcia Kazimiera, mieszkała w Stańkowie.
Znałem ją jedynie z rodzinnych opowiadań.
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Obie gimnazjalistki, panny Filipowicz, Róża (mama) z prawej
I jej siostra Kazimiera, moja ciocia Ziuta. Lata 20-te.
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Mama, jej włosy sięgały do
kolan. około roku 1922.
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Gdy już się przekroczy strumień, którego nie ma, dochodzi się
do miejsca będącego jeszcze w połowie xx wieku spokojną drogą
z „kocich łbów”. Teraz trzeba długo czekać na światłach, by przeskoczyć nowy strumień – strumień samochodów. Dawno temu bawiłem się na tej drodze, wraz z moim kuzynem, w rozpoznawanie
z daleka marek nadjeżdżających samochodów. Wypatrywaliśmy
dość długo, zanim pojawiła się „demokratka” – tak nazywaliśmy
czarne amerykańskie chevrolety. „Demokratka” dlatego, że jeździli nią nowi, demokratyczni przywódcy narodu.
Przekroczenie ruchliwej dziś ulicy otwiera drogę do prawdziwego Lasu Bielańskiego. To druga część mojej ścieżki edukacyjnej.
Ponieważ droga była prosta, obsadzona dębami i lipami, można było idąc, powoli się wybudzać. Unosiło się powiekę w celu
sprawdzenia kursu, czasem stając oko w oko z dębem (gdzie dąb
ma oczy?), a czasem z lipą. Gdy się oko otworzyło za późno, wyskakiwał na czole guz. Guzy od lipy czy dębu właściwie się nie
różniły. Można było przysnąć średnio cztery razy lub cztery guzy,
a później była szkoła. Tam, ustawieni w podkowę w karnym szeregu przed kościołem bielańskim, rozpoczynaliśmy dzień, sennie śpiewając Kiedy ranne wstają zorze, po czym szliśmy na lekcje.
W przerwie między zajęciami można było wyskoczyć na „spacerek”, na wysokości drugiego piętra, grzbietem wypalonego muru.
Można też było uciec całą klasą do lasu i zabawić się w podchody
z pedagogami. Co to była za szkoła!
Lubiłem rysować, projektowałem labirynty i dawałem ludziom,
żeby je przeszli. Miałem dobrą wyobraźnię przestrzenną. Algebra
nie interesowała mnie zbytnio, ale ze stereometrii byłem najlepszy w klasie – potrafiłem wykombinować, jak będą się przenikały dwie bryły. Uwielbiałem tego rodzaju zadania.
Miałem świetnych rodziców. Zawsze mnie wspierali, szczególnie
mama bardzo się angażowała, przeżywała moje egzaminy. Nie
było dyskusji typu: „O Boże, chcesz być artystą?! Co ty będziesz
w życiu robił, z czego wyżyjesz?!”.
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Na poprzedniej rozkładówce:
tak wyglądał „Mały Lasek Bielański”
w 1948 a w nim moja siostra wraz z ojcem.

Dziś układa się portfolio po konsultacji z asystentami. Wtedy
wkładało się do teczki to, co ktoś robił, i moje portfolio było… jakie było. Z egzaminu zapamiętałem rysunek z modela przez pięć
dni, portret, a później dzień czy dwa dni na kompozycję własną.
Chciano sprawdzić, jak kandydat radzi sobie z aranżacją strony.
Zapełniłem ogromny arkusz rysunkami tego, co mi akurat przyszło do głowy. Takie moje opowieści piórkiem i tuszem. Egzamin
był trudny, a konkurencja zacięta ze względu na ogromny napływ
kandydatów. Do dzisiaj jest tam chyba dziesięcioro chętnych na
jedno miejsce. Byłem wykończony napięciem tych kilku dni, więc
mama pojechała na Akademię i odnalazła moje nazwisko na liście przyjętych. Rozpocząłem studia.
Chyba w trzecim tygodniu zajęć dostaliśmy zadanie, by narysować ołówkiem głowę Laokoona – ma on masę loczków. Piłowałem
tę głowę jak tylko mogłem i byłem dumny z siebie. Przyszedł profesor, spojrzał na model, na rysunek i pyta: „A gdzie są te trzy
loczki?”. Zgubiłem trzy loczki na głowie Laokoona! Zrobiło mi
się strasznie wstyd. „Na twoim miejscu zastanowiłbym się nad
zmianą zawodu. Tu naprzeciwko jest uniwersytet, może tam cię
przyjmą” – podsumował. Byłem bliski załamania i rzeczywiście
zmiany kierunku studiów. „Patrz na modela i patrz, co rysujesz!”
Wymagał, aby rysować, zawsze trzymając narzędzie na odległość
wyciągniętej ręki. Mieliśmy w pracowni koleżankę, sporo starszą od nas, która stała bardzo blisko, piętnaście centymetrów od
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W drugim tygodniu studiów, rysując gipsową
głowę Laokoona, „zgubiłem” po drodze trzy
loczki. Profesor przy korekcie rysunku, poradził
mi bym pomyślał o zmianie zawodu.
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płaszczyzny papieru, i tak rysowała. Akurat tego dnia ustawiła
sztalugi tuż przy drzwiach pracowni, prawie je zasłaniając. Drzwi
się otwierają, wchodzi profesor i pierwsze, co robi, to chwyta rulon rysunków i przez sztalugę dźga nim studentkę w brzuch: „Na
odległość wyciągniętej ręki!”. Odskoczyła jak oparzona. Takie
były jego metody.
Na drugim roku zacząłem malować. Były to zazwyczaj martwe natury. Stał jakiś dzbanek z niebieskimi kwiatkami. Namalowałem
te niebieskie kwiatki. Widziałem, jak robił to dziadek, który wyszedł z akademickiej, klasycznej szkoły. Nie było to malarstwo
kolorystyczne, bardziej formalne, walorowe. O kolorze niewiele
się mówiło. Profesor podchodzi i pyta: „Co to za kolor?”. Mówię, że
niebieski. Podszedłem wcześniej i sprawdziłem, jakiego koloru były te kwiaty. Nie słyszałem jeszcze wtedy o współdziałaniu barw.
„Tak? To jest niebieski?” Wziął niebieską karteczkę i zbliżył do ich
koloru. Okazało się, że jest zupełnie inny. Zobaczyłem, że nie należy malować tego, co się wie o przedmiocie, ale to, co się widzi.
Moją pierwszą szkołą malarstwa była pracownia kolorystów,
państwa Michalskich*. Wisiały tam w gablotach reprodukcje
mistrzów: Cézanne’a, Bonnarda, Degasa czy Maneta. Kiedy zacząłem postrzegać kolor, coś nieudolnie malowałem, raczej walorowo – czerwień czerwieńsza, brązowa i prawie czarna – i raptem
przychodzi Pan czy Pani (bo tak ich nazywaliśmy), bierze mnie
za guzik, prowadzi do „ściany płaczu”, gdzie wisieli ci impresjoniści, i mówi: „Pierre Bonnard tak to tutaj robi, zobacz, jak ten
kolor jest oświetlony. A zobacz teraz cienie – chłodne? Chłodne,
prawda? To nie jest czarniejsza czerwień, kolor można zmieniać”.
Modelowym obrazem był Kosz z jabłkami Paula Cézanne’a. Tam
gra światła i cienia, a wraz z nią zmiany barwy, były dla mnie jak
odkrycie nieznanego lądu. Tak wyglądała lekcja koloru.

*

Pracownia profesora Leona Michalskiego i jego żony Haliny CentkiewiczMichalskiej, która była asystentką w pracowni malarstwa i rysunku na
Wydziale Grafiki asp w Warszawie.
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W pracowni malarstwa i rysunku asp u Państwa Michalskich.
Opalona twarz znaczy, że zarwałem kilka dni pracowni,
pozostając dłużej na nartach. Profesor Leon Michalski
obiecywał mi usunięcie z pracowni, ale jakoś
na tym się skończyło. Rok ok. 1958.
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Grono kolegów i koleżanek z pracowni
Profesora Michalskiego. Było nas znacznie więcej osób, ale
nie był to czas „mądrych telefonów,” fotografujących każdą
minutę życia. Nie jestem pewien imion, które zatarł czas,
ale pozostali w żywej pamięci. Rok prawdopodobnie 1958.
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Pierwsze prawdziwe pieniądze zarobiłem w 1948 roku. We
Wrocławiu odbywała się wystawa Ziem Odzyskanych* ze słynną,
specjalnie zaprojektowaną iglicą ustawioną przed Halą Ludową
(obecnie Hala Stulecia). Przy okazji otwarto tam kioski z jedzeniem, między innymi bar Miody Pitne, pod parasolami, na
świeżym powietrzu. Miałem wtedy trzynaście lat, mieszkałem
u znajomych, którzy tam pracowali. Powiedzieli: „Potrzebny nam
cennik”. Wykonałem go w dużym formacie siedemdziesiąt na sto
centymetrów, pisząc tekst patykiem i rysując – był tam bartnik-miodnik z gąsiorkiem miodu. Tak zarobiłem pierwsze w życiu
pieniądze i kupiłem mamie zegarek. To była chyba doxa. Nosiła
go długi, długi czas.
Później były jakieś małe projekty (na przykład wystawy sklepowe),
jakości, że pożal się Boże, robione w czasie studiów. Chałtura. Tak
pogardliwie nazwano tę działalność za pieniądze, niekoniecznie
związaną ze sztuką. Traktowałem ją jako sposób na przeżycie, nie
było to fascynujące zajęcie. Dopiero Zenek Januszewski, starszy
kolega, który w czasie moich studiów był asystentem profesora
Rudzińskiego, przekonał mnie, że robić dobre wystawy sklepowe
to sztuka. „Społem” urządziło konkurs dekoratorski. Wydzielono
kilka witryn w popularnym wtedy „cedecie” – Centralnym Domu
Towarowym w Warszawie – który po odbudowie po pożarze przemianowano na Dom Handlowy „Smyk”. Olśniewający projekt
Zenka pamiętam do dziś. Tematem były ubrania i bielizna męska. Na wystawie stał parawan, za którym przebierał się mężczyzna. Widoczne pod parawanem nogi w pasiastych skarpetkach
poruszały się rytmicznie w takt muzyki, przyciągając uwagę potencjalnego nabywcy eksponowanych towarów.
Pracując dla zleceniodawców i słuchając opinii seniorów, nabywałem doświadczenia w profesji. Z perspektywy czasu sądzę, że moje
projekty były dalekie od doskonałości, jednak przechodziły przez
sito komisji artystycznej. Jednym z jej członków był znany – jak
*
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Wystawa trwała od 21 lipca do 31 października 1948 roku – https://pl.wikipedia.org/wiki/Wystawa_Ziem_Odzyskanych.

Początki

się wtedy mówiło – grafik użytkowy Stefan Bernaciński, a kierownikiem artystycznym plakacista Wojciech Wencel, rubaszny
w obyciu. Kierownikiem administracyjnym pracowni projektowych (neonów i grafiki) był Adam Słodowy, później gwiazda
telewizji i programu Zrób to sam. Słodowy był mistrzem majsterkowania i budowania różnych dziwnych urządzeń. Początkowo
przychodził w mundurze kapitana wojska polskiego, ale później
się „ucywilizował”. Kierownikiem artystycznym pracowni neonów był Czesław Wielhorski, pan o nienagannych manierach, architekt wnętrz, wystawiennik i ilustrator.
W ramach etatu musieliśmy wykonać projekty o wartości cennikowej równoważnej wynagrodzeniu. Projekty zrobione ponad ten limit były płacone dodatkowo, co mobilizowało nas do
podwojenia wysiłków. Układ ten był dosyć korzystny. Mieliśmy
zapewnioną ciągłość pracy i stały dostęp do różnorodnych zleceń,
co było ważne w chwili startu. Najważniejsza zaś była praktyka
w realnych warunkach – doświadczalny poligon.
Bardzo lubiłem grafikę warsztatową i wydawało mi się, że po
wyjściu z Akademii to właśnie będę robił. W Pracowni Grafiki
Artystycznej profesora Rudzińskiego (zwanej także Grafiką
Tekową) uprawialiśmy różne techniki, przeważnie metal. Andrzej
Rudziński nawet po latach, widząc mnie, mówił: „Ale nie zapominaj o grafice artystycznej. To ci się zawsze będzie przydawać”.
Miałem za sobą indywidualną wystawę w Salonie Debiutów na
Nowym Świecie (chyba w 1962 roku), wystawę w Wiedniu, brałem udział w kilku wystawach ogólnopolskich: w Warszawie
i w Radomiu. Jednocześnie widziałem wspaniałe prace moich
kolegów – Haliny Chrostowskiej, Andrzeja Rudzińskiego, Zenka
Januszewskiego (który był jego asystentem) – i miałem wrażenie, że nigdy im nie dorównam. W tym trzeba być po prostu najlepszym. Zacząłem więc myśleć poważniej o grafice projektowej.
Wygrana w mocnej konkurencji sprawiała mi satysfakcję. Za
udział w konkursie płacono określoną kwotę, równą chyba niższej
stawce za znak, a nagrodą zazwyczaj była potrojona suma i laur
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zwycięzcy na formacie A5: „Zawiadamiam, że pański znak, godło xxx, otrzymał pierwszą nagrodę”. Po konkursach ukazywały
się projekty, a w ślad za nimi notatki prasowe i zlecenia indywidualne. Zamówienia zaczęły przychodzić coraz częściej i musiałem prowadzić kalendarz projektów, żeby mi się nie nakładały.
Czasami pracowałem nad trzema zleceniami jednocześnie. Mój
kalendarz był rodzajem infografiki, wskazywał, jak gospodarować czasem, ale wtedy o infografice nikt nie mówił.
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Indywidualna wystawa grafiki, „Salon Debiutów”
na Krakowskim Przedmieściu. Rok ok 1962.
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Don Kichot. Grafika ta była moim pierwszym gipsorytem.
Eksperymentowałem z tą techniką, poszukując
właściwej konsystencji wylewanego gipsu, wynajdując
narzędzia do rytów, w końcu robiąc odbitki na japońskiej
bibułce. Pracowałem w tej technice przez dłuższy czas.
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„Woje”. Grafika, gipsoryt,
inspirowana malarstwem Paolo Ucello, ok. 1960 r.
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„Woje”. Grafika, gipsoryt,
Inspirowana malarstwem Paolo Ucello, ok. 1960 r.
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„Fantasy on Heads”. Grafika, linoryt, 1990 r.
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„Rozmowa”. Grafika, linoryt, 1992 r.

Znaki

Czasem się zdarza, że ludzie niezależnie od siebie, żyjąc w zupełnie innych rzeczywistościach, wpadają na ten sam pomysł.
Miałem taką sytuację w swojej praktyce projektowej i byłem
tym zaskoczony. Nie chodziło nawet o znak, tylko o okładkę
broszury dla polskiej linii oceanicznej dalekiego zasięgu pływającej do Japonii. Wybrałem działanie skrótowe, niemalże
znakowe. Narysowałem charakterystyczną sylwetkę pagody,
dodając czerwone koło-słońce, które jest symbolem tego kraju.
Zlecenie robiłem przez Wydawnictwa Handlu Zagranicznego.
Zaprezentowałem projekt, a po tygodniu usłyszałem: „Coś takiego już widzieliśmy. To już istnieje”. I rzeczywiście było, niemal identyczne. Po prostu zastosowałem ten sam skrót myślowy.
Oczywiście, mówiąc „przepraszam”, natychmiast zmieniłem ten
projekt. Czułem się dosyć głupio.
Po powrocie z Francji udało mi się dostać przez Związek Polskich
Artystów Plastyków niezależną pracownię. W Polsce większość
projektantów pracowała we własnych domach, nawet jeśli tworzyli zespół.
W drugiej połowie lat siedemdziesiątych powstawało w Polsce
wiele spółek, takich jak firma handlowa Farmtex czy inwestycyjna Kobeliński International. Ta pierwsza była spółką wielobranżową, toteż zastosowanie typografii zamiast piktogramu
wydawało się adekwatnym rozwiązaniem. Starałem się nadać
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Farmtex był przedsiębiorstwem zagranicznym w Polsce.
Prowadzili działalność o profilu rolniczym, co tłumaczyło ich
nazwę. Znak był moją interpretacją tytułowej litery F.
W sygnecie przyjąłem dość często stosowane użycie
istniejącego fontu i indywidualizację jego szczegółów.
Forma otaczająca napis, to „koło ratunkowe,”
pozwalające dopasować sygnet do otoczenia.
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kiti , Kobelinski International Trade and Investments.

Handlowo-inweatycyjna firma z siedzibą w Chicago,
wchodziła na polski rynek w drugiej połowie lat 70.
Pozostałem przy sygnecie, wkomponowując go
w formę, która będzie go dodatkowo identyfikować.
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indywidualne cechy literze „F”, pozostawiając jednak jej czytelność. Zmienione detale kroju decydowały o unikalnym charakterze sygnetu.
Znak dla Kobelińskiego trafił na moje biurko z Pracowni Sztuk
Plastycznych. Klientem z Chicago była firma o polskich korzeniach. Inwestowali w Warszawie, planowali budowę wysokościowca (nie wiem, czy powstał). Zaprojektowałem sygnet
przedstawiający nazwisko, pod którym firma występowała.
Wydłużona, zaokrąglona forma zamykająca napis podnosi jego
rozpoznawalność, ułatwia zapamiętywanie i integrację z innymi
elementami. Zawsze to biorę pod uwagę, tak aby po chwili można było, nie patrząc na oryginał, narysować go. Forma jest często łatwiejsza do zapamiętania niż treść. Przykładem może być
amerykańska sieć Waffle House, eksponująca napis na oddzielnych kwadratach. Jadąc autostradą i widząc kwadraty z dużej odległości, nie musiałem czytać, co zawierają.
Większość znaków, które projektowałem, była planowana na
płaszczyźnie, dwuwymiarowo. Z kolei Konwiko i Bielskie Meble
są znakami 3D. Konwiko to firma budownictwa przemysłowego.
Projektowali hale, duże obiekty, nawet całe osiedla mieszkaniowe.
Świadomie ustawiłem literę „K” w przestrzeni trójwymiarowej.
Aby ukazać perspektywę, wyszedłem od dwóch siatek i planów
architektonicznych. Także kolorem nawiązałem do ich barwy.
Projektując znak dla firmy meblowej, pomyślałem, że literę „B”
można zamienić w mebel. Inspirowałem się modułową konstrukcją elementów wsuwanych jeden w drugi. Zastosowanie trzeciego wymiaru miało więc swoje uzasadnienie.
Skan Product to skandynawska firma wielobranżowa produkująca
między innymi zabawki i artykuły chemiczne. Najpierw zaprojektowałem dla nich znak, będący uniwersalną flagą ukształtowaną
w literę „S” (Skandynawia), z krzyżem – wszystkie flagi skandynawskie mają ten element. Później firma rozszerzyła swoją
działalność o urządzenia elektryczne, powstała oddzielna linia
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Konwiko. Biuro projektów
konstrukcji budowlanych kojarzyło
się przede wszystkim z planami,
odbitkami o charakterystycznym
niebieskawym kolorze. Inspiracją
dla znaku były obiekty umieszczone
w przestrzeni – stąd końcowa forma.

Fabryka Mebli w Białymstoku
kojarzyła się z meblami dla
małych mieszkań. Były to często
zestawy modułowe. Wystarczyło
dokomponować do takiego zestawu
dwa brzuszki, by zasugerować
nazwę miejsca pochodzenia.

Scanproduct, skandynawskie
przedsiębiorstwo w Polsce, prowadzące
wielobranżową działalność. Specyficzny
kraj z tego regionu nie był określony.
Skojarzenia wiodły ku Skandynawii
posiadającej wspólny element krzyża
na flagach i z tytułową literą S. Te
dwa element wiązały się w znak.
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produktów, stąd zjawił się Wiking z bijącymi piorunami, sugerującymi elektryczność. Przez kilka lat dostawałem od nich
zlecenia. Zaczęło się od znaku, później były opakowania do ich
nowych produktów.
Popularna kiedyś siermiężna pralka „Frania” w epoce gierkowskiej zastąpiona została piorącym cudem nowej technologii – w okienku można było oglądać wywracającą się w wodzie
bieliznę. Byli tacy, którzy porzucali ekran telewizora na rzecz
tego widowiska. Nowe pralki wymagały nowych proszków i tak
„Sic” w zaprojektowanym przeze mnie opakowaniu trafił na rynek. Produkowany był w kilku odmianach. Opakowania różniły się kolorami.
Projektowałem także dla Zakładów Poligraficznych im. Rewolucji Październikowej* – cylindry, rotograwiury i przewijający się
przez nie papier, będący jednocześnie tak popularną wtedy czerwoną flagą, to całe wytłumaczenie pomysłu na ten znak. Warszawska Akademia Medyczna – pierwsza nagroda w konkursie
zamkniętym. Pamiętam pokaz tego projektu na Akademii, w olbrzymiej sali wykładowej wypełnionej lekarzami, studentami,
pracownikami służby zdrowia. Po raz pierwszy miałem prezentację na żywo przed tak liczną publicznością. Odbyła się wielka
dyskusja. Rozpiętość opinii była tak duża, że dwa dni później ówczesny rektor Akademii Medycznej podjął jednoosobową decyzję,
że znak zostanie użyty. Inspiracją był rozwijający się kwiat – nowy, młody talent, z elementem czerwonego krzyża.
Zakłady Tkackie w Oleśnicy – litera „O” połączona ze szpulą, charakterystyczną dla tego przemysłu.
Szpital Bielański – ze względu na nazwę dzielnicy mamy literę
„B”. Gdy nie miałem innego pomysłu, typografia była często ostatnią deską ratunku. Wiele moich znaków związanych jest z literą.

*
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Dziś Drukarnia Naukowo-Techniczna.

Znaki

ScanPower. Gałąź firmy Scanproduct
Specjalizująca się w energetyce.
Skojarzenia: skandynawska siła,
wikingowie, elektryczność, iskra.
To były słowa-klucze wybrane na
komponenty znaku. Wystarczyło
zlepić je w całość i znak był gotowy.

Drukarnia im. Rewolucji Październikowej.
Pamiętałem moją praktykę studencką
w Drukarni Narodowej i wirujące
tam cylindry rotograwiury. Toteż
znak sam przyszedł do głowy.
Wystarczyło wybiegający z pomiędzy
cylindrów papier zamienić we flagę
o oczywistym dla tematu kolorze.

Warszawska Akademia Medyczna
uzyskała ten znak w drodze konkursu
zamkniętego i przyznanej pierwszej
nagrodzie. Skojarzenia wiodące do
znaku, to kształcenie młodych lekarzy,
przyrównane do rozwijającego się
z czerwonego krzyża – symbolu
ochrony zdrowia – kwiatu.
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Opakowanie proszku do prania sic, produkowanego
przez skandynawską firmę Scan Product. Jak
w wielu przypadkach, gdy się projektuje literę
„od pędzla,” powstaje wiele szkiców, ale ten
wybrany, dopracowywany jest w szczegółach.
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Zakłady Tkackie w Oleśnicy. Z fotografii
wnętrz tkalni, zapamiętałem rzędy szpul,
będące częścią maszyn. Charakterystyczny
wzór jaki tworzy nić, czyniła użyty obiekt
czytelnym. Wystarczyło to wszystko wpisać
w spłaszczony okrąg, sugerujący literę
O i znak wiązał się z użytkownikiem.

Szpital Bielański. Poza tradycyjnymi
drukami, znak umieszczony jest na
fasadzie szpitala w formie podświetlonej.
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Znak dla Zjednoczenia „Skalkop” (Państwowe Zjednoczenie Kopalń Kamienia) – kwadraciki –pochodził z zamkniętego konkursu. Idea? Praca w kamieniołomach kojarzyła się z wysadzaniem
materiału, z wybuchami, a później z urobkiem czy w końcu z granitową kostką. O tym myślałem przy projektowaniu.
Mój przyjaciel doktor Janusz Puka, specjalista chorób nerek, założył w Szpitalu Praskim Stację Dializ, jak się mówiło – sztuczną
nerkę. Rozbudował ten oddział. Był to jedyny kawałek szpitala „z Zachodu”, wszystko chodziło jak w zegarku. Janusz poprosił mnie o zrobienie znaku, który umieszczono przy wejściu do
stacji oraz na uniformach personelu. Istotą sztucznej nerki jest
wymiana płynów – „zła krew” jest zasysana przez filtry do urządzenia, oczyszczana i pompowana z powrotem do krwioobiegu.
Stąd znak: „N” ze strzałkami wskazującymi kierunki przepływu. Chyba jest używany do dzisiaj.
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Zjenoczenie Kopalń Kamienia
pieczętowało się tym znakiem.
Projektując go myślałem
o całym procesie wydobycia kamienia.
Widziałem kiedyś z dala, odstrzeliwanie
ściany skalnej, wielki wybuch. Potem
kamień kruszony ma mniejsze kawałki,
kończąc często na bazaltowej kostce
układanej na jezdni przez brukarzy.

Znak dla Stacji Dializ w Szpitalu
Praskim. Stacja zwana była także
„sztuczną nerką” a istota dializy
polegała na wymianie skażonej
krwi na filtrowaną. Te informacje
decydowały o formie znaku.
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Szlify

Byłem bardzo zaprzyjaźniony z Jankiem Hollendrem, był dla nas,
młodych, nestorem, wyrocznią i mentorem. Choć nestorem w zasadzie nazywano Tadeusza Gronowskiego, najgłośniejszą wtedy
postać w projektowaniu znaku i plakatów, ale z nim nigdy nie
miałem kontaktu. Z kolei z Jankiem byliśmy blisko. Należał do
wąskiego grona projektantów starszego pokolenia, którzy przyjęli, zaakceptowali i promowali młodych grafików. W rówieśniczej grupie moim najbliższym przyjacielem był Tadeusz Pietrzyk.
Nasza przyjaźń przetrwała od czasu studiów właściwie do końca jego życia. Do tej grupy należeli także Karol Śliwka, który nigdy nie studiował na grafice, ale miał dar uprawiania wszystkich
rodzajów twórczości: projektowania, malowania – można powiedzieć, że był człowiekiem renesansu, oraz Andrzej Zbrożek,
z którym pracowałem przy projekcie systemu identyfikacji lot-u, a przedtem także w wydawnictwie Reklama. Zdarzały nam
się spotkania u Janka Hollendra, czasem rozmawialiśmy o swojej pracy, o polityce, o działalności Związku Polskich Artystów
Plastyków i jego sekcji grafiki, ale nie na temat sposobów projektowania. Nie było wtedy, tak modnych dzisiaj, warsztatów projektowych czy prezentacji. Każdy pracował w zaciszu swojego
studia, a informacje o tym, co robią inni, docierały przy okazji
publikowania wyników konkursów.
Kształtowanie rynku projektowego ograniczało się dla nas, młodych, do troski, jak się na tym rynku znaleźć. Moje pokolenie było
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jednym z pierwszych wchodzących w świat zajmowany przez
przedwojenną generację, o znanych nazwiskach i renomie. Nie
zawsze przyjmowali nas z otwartymi ramionami. Na pewno grały tu rolę zawodowe uprzedzenia i prosta obawa przed pojawiającą się konkurencją. Istniała tylko jedna droga – udowodnienie,
że jest się dobrym. Wokół tego koncentrowały się nasze wysiłki.
Konkursy były trampoliną pozwalającą się wybić. Wśród starszego pokolenia byli tacy, którzy pomagali nam w osiągnięciu zawodowej pozycji: wspominany wielokrotnie Jan Hollender, Ryszard
Sidorowski czy Józef Czerwiński – grafik, który był działaczem
związkowym, ale także pełnił odpowiedzialną funkcję kierownika artystycznego przy Pracowniach Sztuk Plastycznych. To on
kierował wiele dobrych zleceń w ręce młodych, ufając, że podołamy zadaniom. Na wspomnienie także zasługuje Gustaw Majewski, wieloletni działacz Związku Polskich Artystów Plastyków,
naczelny grafik Krajowej Agencji Wydawniczej (lata siedemdziesiąte). Namówił mnie do objęcia po nim stanowiska. Wspominam z wdzięcznością wszystkich tych, którzy wierzyli w nas
i nam pomagali.
Ówczesny Związek Polskich Artystów Plastyków nie prowadził
działalności dydaktycznej, tak jak dzisiejsze Stowarzyszenie
Twórców Grafiki Użytkowej. Jego starania ogniskowały się wokół zagadnień bytowych – pozyskiwania pracowni, dyskusji nad
cennikiem i prawem autorskim. Nie mogłem powiedzieć: „Jeśli mi
nie zapłacicie pięć tysięcy za znak, to ja tego nie robię”. Nie mogłem żądać więcej niż 1,2 tysiąca złotych, bo takie były narzucone stawki. By je zmienić, Sekcja Grafiki nieustannie robiła jakieś
podchody na szczeblu ministerialnym, jednak to się rzadko udawało. Nie mieliśmy wpływu na kształtowanie cen, ale mieliśmy
na jakość naszej pracy. Konkurowaliśmy między sobą zawzięcie,
co sprawiło, że polskie projekty z tamtego okresu reprezentowały światowy poziom, mimo że byliśmy w dużej mierze odcięci od
informacji o stanie projektowania na Zachodzie.

Francja

Właściciel agencji Lonsdale musiał wystąpić o papiery dla mnie
(miałem wizę turystyczną), pamiętam wszystkie ogonki wystane w prefekturze policji, żeby dostać tzw. carte de séjour. Firma
mnie sponsorowała, miałem etat i taki był początek. Studio było
podzielone na działy projektowe (wzorniczy i graficzny – présentation au lieu de vente, plv) i pion handlowy, który miał kontakt
z klientami i pozyskiwał ich przez znajomości, przyjęcia, spotkania w barach i na polu golfowym – pracowali tam ludzie dobrze
ustawieni towarzysko, bardzo gładcy w obyciu. Przychodzili do
studia, mówili: „mam takiego a takiego klienta” – pracowaliśmy
dla dość poważnych firm, w większości produkujących żywność –
i przynosili protokół, który ja musiałem przeczytać. Siedziałem
w pracowni ze słownikiem na stole, by zrozumieć, co mam zaprojektować. Dalej robiłem, co do mnie należało, przekładałem
to na język wizualny. Handlowiec zanosił propozycję klientowi i wracał z uwagami. Przedstawialiśmy dopracowane makiety. Jeśli miało się dobrego partnera do dyskusji, z którym firma
pracowała długie lata, można było zaproponować kilka rozwiązań. Jednak w większości wypadków przedstawiało się jeden, już
bardzo zaawansowany projekt, który klient akceptował lub nie.
Niechętnie oddawałem je do realizacji innym. Lubiłem pracować
nad makietami od początku do końca. Dostawałem zlecenie, robiłem szkic ideowy, dyskutowaliśmy w studio, w jakiej mierze
moja wizja zbliżona jest do opisanej w protokole.
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Studio graficzne Lonsdale. Jedno z dwóch tam istniejących. W rogu, przy
oknie było moje „strategiczne” stanowisko z widokiem na cały pokój.
Poprzednie miejsce było wygodniejsze, bowiem siedząc tyłem do obecnych
mogłem uciąć sobie krótką drzemkę, podpierając głowę i markując
głęboką koncentrację nad projektem po południowej racji wina do lunchu.
Nowa pozycja lidera zespołu i usytuowanie stołu nie pozwalały na to.
Po mojej prawej stronie kominek, gdzie ustawiane były często trunki
których opakowania projektowaliśmy. Odkrywam tam likier Marie
Brizard, jaki wtedy miałem na warsztacie a także pudełko ślimaków
które projektowałem. Na ścianie, obok mnie, wiszą szkice plakatu
Printemps. Za mną, na półce widzę projekty opakowań Gervais. Dalszy
fragment ściany przy oknie mieści kalendarz prac: projekt, kto nad nim
pracuje i oczywiście termin. Na stole, naprzeciw mojego stanowiska
widzę także znane opakowanie Wódki Wyborowej, w srebrnym
pudełku, które projektowała moja firma. Obecni są współpracownicy
a nieobecne komputery, które wtedy nie istniały nawet w marzeniach.
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Agencja mieściła się w dziewiętnastowiecznej kamienicy przy
Avenue George V w jednej z najbogatszych dzielnic Paryża. Mieliśmy biuro na drugim piętrze. Był to ogromy apartament, składający się z ośmiu czy dziewięciu pomieszczeń. Na początku
amfilady mieścił się dział projektowania graficznego – ministoisk reklamowych do umieszczenia w sklepach. Przylegały do
niego dwa studia graficzne, w każdym cztery biurka, siedziało nas tam z ośmiu grafików. Obok, w dziale wzornictwa, pracowały dwie osoby. Często projektowaliśmy znaki i towarzyszące
im formy. Nie mówiło się o brandingu, ale robiliśmy go już wtedy na co dzień.
W Lonsdale Design miałem pierwszy raz styczność z wzornictwem. Pracował z nami Francis Bonnefoy, projektujący formy
przemysłowe. Dostawał mechanizmy lub ich rysunki techniczne, które „ubierał” w funkcjonalną powłokę. Zainteresowany
całym procesem, byłem świadkiem zmian, jakich dokonywał
w konstrukcji urządzenia, by dopasować ją do własnej wizji lub
poprawić funkcję użytkową. Projektował różne typy butelek,
plastikowych pojemników i sprzęt gospodarstwa domowego. Nigdy później nie spotkałem pracującego nad trójwymiarową formą projektanta, rysującego tylko trzy rzuty. Widział, jak jego
przedmiot będzie wyglądał w naturze. Nie zauważyłem w jego
studio kolorowych szkiców przedstawiających produkt, komputerowa wizualizacja jeszcze nie istniała. Rysunki techniczne,
które oddawał do specjalistycznej firmy, wracały w postaci modeli. Cechowały je funkcjonalność i elegancja formy. Była to dla
mnie poglądowa lekcja, czym jest wzornictwo. Współpracowałem z Francisem przy projekcie „komfortometru” – połączenia
termometru z miernikiem wilgoci, przy oznakowaniu funkcjonalnym oraz przy projekcie perfum Lentheric, w którym on tworzył butelkę, a ja opakowanie.
Projektowałem kiedyś etykietę na nietypową butelkę szampana.
Nie miała kształtu walca, tylko beczki, bez żadnych płaskich powierzchni, więc zastosowanie standardowej nalepki nie wchodziło w rachubę. Mogłem jedynie nakleić stosunkowo wąski pasek
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Opakowanie drogich perfum Lentheric 12. Opakowania takich
produktów podawane były kupującemu przez sprzedawcę.
Charakteryzowała je zazwyczaj oszczędność i prostota
formy graficznej. Były kupowane dla marki, a nie dla
przyciągającego uwagę opakowania. Perfumy te już zniknęły
z rynku, ale ich butelki sprzedawane są kolekcjonerom.
Projekt butelki Francis Bonnefoy, Lonsdale
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Jeden z bardziej nietypowych projektów. Kształt butelki, aczkolwiek
ładny, z braku cylindrycznych powierzchni, ograniczał możliwości
naklejania etykiety. Rozwiązaniem była bardzo wąska etykieta
i zawieszony na wstążce, poniżej niej dodatkowy element.
Projekt pudełka to chyba najszybciej zrobiony mój projekt,
w rekordowym czasie 45 minut (podczas kiedy klient
czekał, zabawiany drinkami), a później interpretowany
z dużą intuicją przez rysownika drukarni. Opakowanie
znalazło w sprzedaży tydzień po zaprojektowaniu.
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uzupełniony zawieszką. Dzięki temu powstała nietypowa forma. Projekt bardzo się spodobał. Zleceniodawcy przyjechali go
zatwierdzić, ale powiedzieli, że potrzebne im również pudełko.
Miałem czterdzieści pięć minut na zrobienie projektu. Był bardzo szkicowy, pracowałem plakatówkami i pędzlem. Zrobiłem
jedną ściankę makiety, wykorzystując czarną sylwetkę butelki i zdobiąc ją złotym ornamentem oraz nazwą szampana. Wzór
miał się powtarzać na każdej ściance, zamarkowałem krój pisma – była to jakaś antykwa. Oni siedzieli w sali konferencyjnej
zabawiani trunkami, a ja spocony pracowałem w pokoju obok.
Po prezentacji powiedzieli, że biorą mój szkic. Tydzień później
zobaczyłem gotowe opakowanie. W drukarniach pracowali ludzie, którzy na podstawie szkiców robili cuda. Ten, kto dokończył
projekt, świetnie zinterpretował moją intencję – tak sobie to wyobrażałem. Premią za pośpiech była przysłana do firmy skrzynka szampana, w nowym opakowaniu.
Projektowałem także znak bel na małe serki francuskiej korporacji produkującej wyroby mleczne (między innymi śmiejącą
się krowę). Książka Les marques françaises – French Trademarks
pokazuje, jak ten projekt ewoluował*. Ostatnia wersja jest moja, a przedostatnia to wariant, który dostaliśmy do odmłodzenia.
Pracowałem nad tym z Rene Mettlerem, Szwajcarem z pochodzenia. Musieliśmy zawrzeć odniesienia do przeszłości, a jednocześnie spełnić wymogi nowoczesnego opakowania. Krowa miała
się śmiać. Kiedy rysunek był zrobiony, padły pytania, czy ma się
śmiać „chi, chi”, czy „cha, cha”, czy nie jest za młoda, by dawać
mleko. Jaki będzie odbiór nabywcy? Klient miał prawo nanieść
poprawki i uwagi, odbywała się dyskusja, spisywano sprawozdanie ze spotkania. Uwagi rzadko były podyktowane osobistymi
preferencjami koloru, formy czy stylu ilustracji. O tych aspektach projektu decydowały dodatkowe badania rynkowe i konsultacje z niezależnymi agencjami reklamowymi. Zdarzało się, że
projekt całkowicie odpadał, ale rzadko. Najczęściej nanosiliśmy
*
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Édith Amiot, Jean Francois Azizollah, Les marques françaises – French
Trademarks. 150 ans de graphisme (1824–1974), Historicom Editions 1990, s. 119.
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drobne zmiany. Gdy poprawki wymagały więcej czasu, negocjowano dodatkowe honorarium. Przedstawiciele handlowi wiedzieli, co się dzieje w studio, rozmawiali z nami o projektach, mogli
je prezentować w naszym imieniu. Ich dochód zależał od liczby
zleceń, które przynieśli do agencji. Towarzyszyliśmy im jedynie,
jeśli prezentacja odbywała się u nas.
Pracowałem już jakiś czas, kiedy dyrektor zaproponował:
„Chcemy, żebyś robił tylko szkice ideowe, a resztą zajmą się wykończeniowcy (finalizateur), szkoda twojego czasu”. Byli to zwykle młodsi graficy z niewielkim stażem, ale mieli wystarczające
umiejętności, by dokończyć projekt. Markowałem flamastrem,
że tu ma być rodzima wieś spokojna z pasącymi się krowami
albo winnica, a oni to rysowali. Projektant od makiet specjalizował się w montażu. Spod jego ręki wychodziły falujące fantazyjnie linie dziesięciopunktowego tekstu, ciętego literka po literce
ze szczotkowych odbitek. Współpracowaliśmy ze studiem fotograficznym. Szkic scenograficzny mógł zawierać wyimaginowany obiekt do reżyserowanych zdjęć. Wyszukiwaniem rekwizytów
na targach staroci i w antykwariatach zajmowała się młoda projektantka Marie-Françoise Tourraine. Potrafiła zamienić fantazję w rzeczywistość.
Zdarzało mi się być obecnym i aranżować zdjęcia w studio fotograficznym, na przykład do ogłoszenia z kampanii reklamowej
crème fraîche czy Gervita. Nasza agencja długo współpracowała z fotografem Claude’em Chaudansonem, który specjalizował
się w zdjęciach produktów żywnościowych. Miał w swoim studio
kuchnię, jego żona gotowała, a on to fotografował. Asystowałem
przy sesjach, bardziej się uczyłem, niż mówiłem, jak to robić. To
był mój pierwszy kontakt z fotografią komercyjną. Pamiętam
zdjęcia reżyserowane, na które pojechaliśmy do znanego hotelu Carltona w Paryżu. W tych klasycznych wnętrzach odbywała
się sesja fotograficzna do opakowań czekoladek Baci (pocałunek), które projektowaliśmy dla włoskiego producenta – Perugina.
Ustawiona przy oknie para sugerowała, że pocałunek jest bliski. Nie jestem pewien, czy nasza wersja weszła do produkcji.
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Szkic sygnetu i etykiety. Szkice wykonywałem zazwyczaj
na kalce, kolorowymi markerami. Mój szkic grafik studia
przenosił na makietę na czysto, wstawiając odpowiedni
krój pisma i konsultował ze mną postęp pracy.
Wykończona makieta prezentowana była klientowi.
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Szkic etykiety na wino. Zamarkowane są wszystkie teksty, znak oraz
ilustracja. Wino pochodzące z prowincji Touraine, zazwyczaj nosiło na
etykiecie jakiś pejzaż z regionu. Wykończenie makiety często robiło
dwóch grafików: osoba specjalizująca się w typografii oraz ilustrator.
Poniżej: Makieta etykiety wina Gris de Touraine, wykonana
na podstawie szkicu, podobnego do Gros Plant.
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Koncern Gervais był jednym z największych klientów
Lonsdale. Robiłem szereg opakowań dla nich.
Opakowanie serków nosi na rączce pojemnika
rysunek zagrody wiejskiej. Miało to podkreślać
naturalne, organiczne pochodzenie produktu, mimo
że produkowany był na skalę przemysłową.
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Ser biały lekki. Logotyp „Gervita” jest rysowany
literą własną, nieregularną, mającą nawiązywać do
siermiężnej prostoty zagrody wiejskiej.
Poniżej: opakowanie twarogu Gerfrais ma w podtytule
„Biały Ser z Mojej Wioski”. Rysunek w stylu drzeworytu
nawiązuje do francuskiej wiejskiej zagrody, dla
podkreślenia naturalnego pochodzenia sera.
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Reklama prasowa twarożku wymagała aranżacji zdjęcia.
Często powstawało to w formie rysunku, z zaznaczeniem
użytych rekwizytów i kompozycją. Projektant był
tu reżyserem, ja uczyłem się tego z marszu.
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Perugina długo pozostawała przy bardzo klasycznych rozwiązaniach, nieuwzględniających fotografii. Ja także często stosowałem ilustrację zamiast aranżowanych zdjęć. Tak sprzedawane
były ślimaki. Zazwyczaj szykujemy je, wyjmując ze skorup, szatkując i wkładając z powrotem do muszelek – tutaj był to już gotowy produkt, zaprzeczenie dobrej kuchni francuskiej. W górnej
i dolnej części pudełka pakowano prawdziwe muszle, w środkowej
wstawiano puszkę ze spreparowanym ślimakowym nadzieniem.
Miałem okazję do popisu i pokazania swoich zdolności ilustracyjnych: na bokach pudełka umieściłem cztery akwarele, z tyłu był
przepis. Ten typ ilustracji wysoko ceniono. Korzystałem z moich
doświadczeń akademickich i projektowych. Współcześnie projektant zwykle współpracuje z ilustratorem o określonym stylu
rysowania. Ja, dzięki mojemu wykształceniu, robiłem ilustracje sam. Akademia dawała nam dwie godziny rysunku dziennie
przez całe studia i co drugi tydzień cztery godziny malarstwa. To
była skrzynka z narzędziami, którą wynieśliśmy. W obu szkołach, w których uczyłem w Stanach Zjednoczonych, są dwa semestry rysunku i dwa malarstwa. Na tym koniec. Ma to swoje
odbicie w przygotowaniu młodych ludzi do zawodu. Dzisiaj mówi się, że dizajn nie ma nic wspólnego ze sztuką. Ja twierdzę, że
te dwie dyscypliny mogą się uzupełniać.
Ludzie rodzą się z różnymi predyspozycjami. Może to być na
przykład łatwość uczenia się matematyki albo przedmiotów humanistycznych czy zdolność percepcji i kształtowania form wizualnych. Należę do tych ostatnich. Uczęszczałem do szkoły, gdzie
nikt mi nie mówił, że zjawiska należy analizować – nie ubierał
tego w takie słowa. Jeśli miałem lekcję rysunku popołudniowego w Akademii, ustawiano modelkę i musiałem przenieść to, co
widzę, na papier. Wtedy nie zdawałem sobie sprawy, że uczono
mnie analizowania danej sytuacji i mogę tę umiejętność wykorzystać przy innej okazji. Nowoczesne nauczanie projektowania
korzysta z wyników wielu badań dotyczących percepcji i zdolności kognitywnych mózgu. Rozszerzyło się o psychologię postrzegania formy i barw. Ja nie dysponowałem taką wiedzą. Działałem
intuicyjnie. Czy uczono mnie tego w szkole? Mogę odpowiedzieć:
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Opakowanie na faszerowane ślimaki. W środkowej części
pudełka pakowana była puszka z farszem ze ślimaków
(niewidoczna na zdjęciu). Górna i dolna część pudełka
zawierały skorupy ślimaków, do nadziewania później farszem.
Reszty dopełniały ilustracje sposobów serwowania.
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Małe ilustracje robione akwarelą i gwaszem,
miały na opakowaniu sugerować sposób
przyrządzania czy podawania potrawy.
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„nie”. Jednak lekcja przy „ścianie płaczu”, gdzie pokazano mi Bonnarda czy Cézanne’a, była dla mnie momentem przełomowym
w zrozumieniu barwy, więc mogę też powiedzieć: „tak, dostałem
to wykształcenie”. Kiedyś student otrzymywał je w innej formie.
Obecnie „ścianę płaczu” zastąpiła teoria barwy. Kamieniem milowym w moim rozwoju profesjonalnym był kontakt z Ryszardem
Otrębą i jego projektem informacji kierunkowej dla krakowskiego dworca kolejowego, opracowanym w latach siedemdziesiątych.
Typografia, którą tam zastosował, obrażała moje ówczesne poczucie estetyki. Nie miała odniesienia do krojów pism, wśród których
się obracałem. Powiedziałem Ryszardowi: „Wszystko bardzo mi
się podoba, ale dlaczego to pismo tak wygląda?”. Odpowiedział:
„Wolisz krój, który jest piękny, ale w złych warunkach, w zamgleniu, oglądany pod kątem, przestanie być czytelny, czy też wolisz
taki, który będzie skuteczny?”. Dowiedziałem się wtedy o prowadzonych przez niego – pionierskich w Polsce – badaniach percepcji. Pokazał mi urządzenia, które zbudował w swojej pracowni
w asp w Krakowie. Robił testy na czytelność w niesprzyjających
warunkach. Inaczej spojrzałem na to, kim jest projektant. Był to
dla mnie moment przebudzenia. W Polsce kładzie się duży nacisk na przedmioty takie jak malarstwo i rysunek, co niewątpliwie wzbogaca program. Warto jednak pamiętać o rozgraniczeniu
sztuki od projektowania.
Kiedy Andrzej Wróblewski zaprosił mnie do współtworzenia
programu graficznego na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, miałem już wieloletnie
doświadczenie zawodowe. Filozofia, która towarzyszyła powstawaniu programu wydziału, i zgromadzony tam zespół ludzi dały mi silną motywację do ponownego przemyślenia, czym jest
projektowanie. Prowadziliśmy mnóstwo dyskusji na ten temat.
Starałem się postawić samego siebie w roli użytkownika. Było to
spojrzenie od drugiej strony: co ja chcę widzieć, jak chcę używać
produktu. To stało się dla mnie podstawową metodą analizowania problemu. Przy projektach systemowych jest to niezmiernie ważne.
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Z używaniem próbek od klientów wiąże się zabawne zdarzenie.
Pracowaliśmy kiedyś nad serią proszków do prania i po zakończeniu zadania wziąłem jedno pudełko z zamiarem użycia przy
najbliższej okazji w pobliskim punkcie pralniczym. Późnym wieczorem załadowałem pralkę, wsypałem przyniesiony proszek
i zająłem się czytaniem gazety. Pralka pracowała pełną parą.
W pewnym momencie na jej wierzchu zaczęła rosnąć góra piany – ciekła na podłogę, pokrywając ją białym dywanem. Byłem
zupełnie sam. Rzuciłem się, by ratować pralnię przed potopem.
Z wielkim trudem opanowałem sytuację. Wziąłem do ręki pudełko i przeczytałem, że proszek przeznaczony jest do prania
ręcznego. Od tej pory czytam instrukcje, nim przystąpię do użycia produktu.
Przed przyjazdem do Francji szczyciłem się umiejętnością zakładania plakatówką tak zwanej apli, czyli nieskazitelnie równej
w kolorze i walorze płaszczyzny, co nie było takie proste. Tutaj tej
techniki nie stosowano. W ogóle mało pracowaliśmy plakatówkami. Używano tak zwanych tramów – kolorowych samoprzylepnych folii, przeźroczystych bądź półprzeźroczystych, którym
nadawano kształt ostrym (x-acto) nożem bądź cyrklem do wycinania kół. Nakładane na siebie, dawały wypadkowe kolory. Technika
ta była szybka i użyteczna. Styl graficzny opierał się na stosunkowo nieskomplikowanej formie budowanej płaskim kolorem.
Opanowałem go w krótkim czasie, jednak wolałem precyzyjny
kałanek, szczególnie gdy w grę wchodziły bardziej finezyjne formy. Letrasety, występujące w różnych krojach i wielkościach, ułatwiały wykonywanie makiet. Ja jednak często uciekałem się do
ręcznie pisanej litery, która miała zadowalającą precyzję w moim wykonaniu. Lubiłem odręczne liternictwo. Żałuję, że lekcje
kaligrafii zniknęły z programów nauczania początkowego. Całkowity koniec epoki ładnych charakterów pisma nastąpił wraz
z wprowadzeniem pióra kulkowego.
Przeglądając projekty z tamtego czasu, zauważam, że niewiele
z nich nosi ślady użycia kolorowych folii. Wyjątkami są etykieta i pudełko na gin Marie Brizard, z agresywnymi trójkątami na
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Opakowanie ginu dla wytwórni likierów i napoi alkoholowych
Marie Brizard. Widoczne na opakowaniu użycie kolorowych,
wycinanych z folii (tramów) form, zaważyło na stylu
opakowania. Kolorowymi tramami posługiwała się większość
projektantów w tamtym czasie. Technika wycinania formy
skalpelem, narzucała pewne uproszczenia. Moja plakatówka
była bardziej uniwersalna w kreowaniu graficznej formy,
toteż używałem jej częściej, ale tym razem się skusiłem…
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dole opakowania. Wycinałem je własnoręcznie. Koledzy patrzyli
z pobłażaniem na moje „gospodarskie” podejście do materiałów
graficznych, które dostarczała agencja. Wspominam walkę, by
ich użycie było oszczędne (były dość drogie). Denerwowało mnie
wycinanie elementu ze środka arkusza i pozostawianie reszty
bezużytecznie. Dzisiaj, zastanawiając się nad motywami mojej
reakcji na marnotrawstwo, myślę, że grały tu rolę doświadczenia z dzieciństwa, niedostatki czasu wojny i konieczność oszczędzania na czarną godzinę.
Nowym dla mnie urządzeniem była camera lucida, inaczej mówiąc rzutnik obrazu. Przypominała wielki aparat fotograficzny
skierowany obiektywem w dół, z wbudowanymi reflektorami
oświetlającymi obiekt. Tylna ściana miała szybę. Położona na
niej kalka działała jak matówka, ukazując obraz. Na tej kalce rysowało się wszystko, co znalazło się w oku kamery i było istotne
dla projektu. Camera lucida stanowiła w tamtych czasach ogromną pomoc, szczególnie dla ilustratorów.
Właściciel agencji był świetnym menedżerem, ale nie miał pojęcia o projektowaniu. Często przychodził z uwagami przeczącymi zdrowemu rozsądkowi. Trzeba było lawirować, żeby nie
podążać za jego sugestiami. Kiedyś pracowaliśmy nad projektem
konkursowym – opakowaniem aerozolu. Po naniesieniu korekt
szefa nie można było tego pokazać. Staliśmy po przeciwnych stronach długiego stołu konferencyjnego, wpijając paznokcie w blat.
Francuski opanowałem już na tyle, że mogłem mu powiedzieć, że
to ja jestem profesjonalistą odpowiedzialnym za stronę graficzną, a to, co zrobiłem na jego żądanie, jest poniżej jakiegokolwiek
poziomu – muszę więc wrócić do poprzedniej koncepcji, to kosztuje firmę tyle, a tyle godzin (choć nieodpłatnych, bo był to konkurs). Myślałem, że następnego dnia dostanę wymówienie, ale
nie. Miałem od tej pory święty spokój. W konkursie zdobyliśmy
nagrodę, agencja mogła się nią pochwalić w biuletynie. Po tym
starciu czołowym, kiedy szef przychodził, podejmował życzliwą
rozmowę, nie mieliśmy więcej konfliktów. Mogłem sobie pozwolić
na ostrą krytykę, ponieważ przynosiłem dochód. Nie wywaliłby
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kury znoszącej złote jaja. Moja pozycja była wymierna w pieniądzach. Musiałem tak się zachować, żeby utrzymać poziom. Nie
miałem jednak przekonania, że jestem nieomylny, zresztą nie nabrałem go nigdy. Każdy mój projekt był związany z niepewnością,
czy jest to właśnie to. Patrząc wstecz, o niewielu pracach myślę,
że nie mógłbym ich teraz poprawić. Zawsze pozostaje wątpliwość,
czy następna wersja nie byłaby lepsza. Jednak w którymś momencie trzeba się zatrzymać, powiedzieć sobie: „taki mam limit
finansowy lub czasowy”, i oddać projekt. Moja metoda polega na
wykonaniu kilkudziesięciu szkiców, z których później wybieram.
Po wielu latach pobytu w Stanach Zjednoczonych osobiście poznałem Saula Bassa. W Polsce był moim bohaterem – fantastyczny
grafik. Znałem jego czołówki filmowe, znaki firmowe, a później
filmy. Spotkaliśmy się po raz pierwszy na konferencji w Aspen,
widzieliśmy się jeszcze kilkakrotnie. Prowadziliśmy korespondencję aż do jego śmierci. Przy jakiejś okazji spytałem o jego metodę. Powiedział, że robi średnio pięćdziesiąt, sześćdziesiąt szkiców
do każdego projektu. Ja robiłem często czterdzieści.
Widzimy efekt końcowy, nie ogrom pracy, jaki za nim stoi.
Pracowałem od dziewiątej do siedemnastej, z godzinną przerwą
na lunch. Kiedy awansowano mnie do kadry, miałem wyższą
pensję, ale mój czas pracy nie był już limitowany – godziny były płynne, czasem zarywałem noc lub przyjeżdżałem wcześniej.
Początkowo mieszkałem daleko, przy placu Bastylii, w wynajętym pokoju z kuchnią i łazienką. Czynsz był stosunkowo niewielki. Dojeżdżałem z dwiema przesiadkami blisko godzinę. Było to
dość uciążliwe, bo paryskie metro w godzinach szczytu nie jest
komfortowe. Zacząłem szukać czegoś bliżej. Piotr Kamler wracał do Polski i zaproponował mi swoje mieszkanie w tak zwanej
szesnastce, niedaleko mojej pracy, kilka stacji metra. Mieszkał
w dziewiętnastowiecznej kamienicy tuż nad Sekwaną, w bardzo
dziwnym, przeznaczonym dla służby chambre de bonne – pokoju
narożnym w wieży. Były tam dwa okna i balkonowe drzwi wychodzące na bulwary nad Sekwaną. Z jednego widziałem wieżę
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Narodowe Centrum Zastosowań Superkomputerów
(National Center for Supercomputer Applications).
Proces projektowy – szkice. Rok 1967.
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Narodowe Centrum Zastosowań Superkomputerów.
Poszukiwanie koncepcji znaku, faza 2. Słowamikluczami były: element narodowy, gwiazda, flaga,
centrum, środek, komputery, obwody drukowane.
To była „glina” z jakiej lepiłem ten znak.

110

Francja

Narodowe Centrum Zastosowań Superkomputerów. (ncsa. National
Center for Supercomputer Applications). Mieszczące się na
Uniwersytecie Illinois, Centrum, łączy superkomputery w całym
kraju w jeden mózg o ogromnej sile obliczeniowej. Znak o specjalnym
dla mnie znaczeniu, bowiem był ostatnim w mojej karierze znakiem,
wykonanym ręcznie, z użyciem kreślarskich narzędzi pomimo
supernowoczesnej technologii, dla jakiej był przeznaczony.
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Eiffla, z drugiego rzekę. Dom stał przy zacisznej uliczce dochodzącej do ruchliwej arterii. Byłem świadkiem przynajmniej jednego,
czasami dwóch wypadków tygodniowo. Jeżdżąc po Paryżu, trzeba mieć oczy dookoła głowy. Nie ma znaków stop, pierwszeństwo
mają zawsze pojazdy nadjeżdżające z prawej strony. Nieuważni
kierowcy wypadali z mojej małej uliczki na pełną pędzących samochodów drogę wzdłuż Sekwany i kończyło się to kraksą. Po
jakimś czasie, kiedy słyszałem pisk i łomot, nawet nie podchodziłem do okna. Kiedyś jednak zdarzył się poważny wypadek (możliwe, że śmiertelny) i dozorca – concierge – zdenerwował się bardzo,
wziął kubeł z farbą i namalował pas oznaczający „stop”. Dwa dni
później przyjechała policja i zamalowała go na czarno, bo był
nielegalny. Kiedy przyjechałem do Francji, miałem polskie prawo jazdy, ale jeszcze nie miałem samochodu. Kupiłem go po roku.
Starałem się odrywać od bardzo wymagającej i nerwowej pracy,
ważnych klientów i terminów. Spotykaliśmy się często w małej
grupie polonijnej: w tym czasie byli w Paryżu Waldek Andrzejewski, Waldek Zarachowicz – koledzy z pracowni państwa Michalskich, którzy także pracowali w agencjach reklamowych, i mój
przyjaciel Piotr, przez którego poznałem również towarzystwo
francuskie. Organizowaliśmy wspólne wyjazdy za miasto, na
przykład do Mont-Saint-Michel. Podczas weekendów wybierałem się na piesze wycieczki, łaziłem po lasach. We Francji trudno
jest znaleźć tereny do uprawiania turystyki, większość obszarów
wokół Paryża należy do osób prywatnych, są ogrodzone, jedynie
lasy bywają ogólnodostępne. Okolice Fontainebleau przypominały sosnowe lasy w Polsce. Chętnie tam jeździłem. Zdarzały się
nam często wyjścia do teatru – udało mi się być na występie mima Marcela Marceau czy na koncercie Édith Piaf – chodziliśmy
do kina, galerii, muzeów. Jeden z sylwestrów spędziłem na Carmen w paryskiej operze, której plafon zdobią freski mojego ulubionego Marca Chagalla.
Rzucony na głęboką wodę, szybko musiałem nauczyć się języka. Zaraz po przyjeździe zapisałem się na świetnie prowadzone
kursy w Alliance Française. Przede wszystkim jednak kontakt

112

Francja

z językiem miałem, pracując w studio. Zdarzało się, że znalazłszy
się poza nim, używałem zasłyszanych sformułowań, nie wiedząc,
że klnę. Koledzy nie posługiwali się językiem literackim, często
„latało mięso”. Nauka przebiegała wielostopniowo. Mówiłem, ale
kiedy kupiłem gazetę, zaczynały się schody. Czytanie nastręczało
problemów. Testem na to, czy mogę się porozumieć, była rozmowa telefoniczna – pierwszy raz odebrałem samodzielnie telefon
po sześciu miesiącach pobytu w Paryżu. Kiedy zacząłem mówić, nieznajome osoby myślały, że pochodzę z francuskojęzycznej Belgii. Podobno miałem taki akcent. Wiele lat później, już po
dłuższym pobycie w Stanach Zjednoczonych, przyjechałem do
przyjaciół we Francji. Słysząc mój francuski, nieco zardzewiały, ich córka zapytała, dlaczego mówię z amerykańskim akcentem. To mnie dobiło. Nikt nie rozpoznawał akcentu znad Wisły.
Etykieta na wino jest we Francji czymś niezwykle ważnym.
Francuzi piją codziennie. Ja przybywałem z kraju, gdzie znane
było „wino patykiem pisane”, czyli owocowo-siarkowe substytuty. Choć etykiety nie były najgorsze, nie trafiały jednak w charakter prawdziwego trunku. Moim pierwszym projektem we
Francji była etykieta na wspomniany już apéritif Bartissol, który
piłem służbowo, zaproszony do baru przez dyrektora. Poza szeroką ofertą alkoholi bar w sąsiedztwie naszej agencji był znanym
miejscem, w którym przesiadywały piękne modelki z pobliskiego domu mody Givenchy.
Ponad pięćdziesiąt lat po moich francuskich doświadczeniach
trafiłem na festyn win w Kazimierzu Dolnym. Winiarze z regionu przedstawiali produkty, które można było degustować na
miejscu i zabrać ze sobą do domu. Zwróciłem uwagę na etykiety,
zaprojektowane z wielkim smakiem i wyczuciem. Nie nawiązywały do tych francuskich, jednak swoim charakterem sugerowały wysoką jakość i promowały produkt.
Od wielu lat obserwuję też z zawodowym zainteresowaniem
nowe gatunki win kalifornijskich, które wypracowały na rynku własny wizerunek. Dalece odbiegają od utartych kanonów.
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Projektując opakowania, należało znać
produkt i jego właściwości. Często były
to etykiety na napoje wysokoprocentowe.
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Niejednokrotnie są ciekawsze, atrakcyjne dzięki nietradycyjnym rozwiązaniom graficznym. Pojawiły się nasycone, wręcz
jaskrawe kolory. Paleta barw poszerzyła się o fiolet, pomarańczowy i niebieski, a typografia zerwała z renesansową klasyką.
Domyślam się, że te decyzje podyktowane są preferencjami konsumentów reprezentujących różne grupy wiekowe i środowiskowe. Wina z „awangardową” etykietą można znaleźć przeważnie
w niższych przedziałach cenowych. Wina drogie, w większości,
utrzymują klasyczny styl, podyktowany ekonomicznym statusem i wiekiem nabywcy. Projektant – świadom, z jakiego miejsca
wino pochodzi – weźmie pod uwagę także otoczenie i atmosferę, w jakiej będzie ono pite. Tu do głosu dochodzi styl produktu
odpowiedni do okazji. Jeśli wyobrazimy sobie bogato zastawiony stół, z porcelaną, ze srebrem i z kryształami, kojarzyć się on
będzie z tradycją, wysoką jakością i ceną. Butelka towarzysząca
zwykłym spotkaniom, szczególnie w młodym towarzystwie, już
niekoniecznie będzie podkreślać etykietą tę tradycję. Tu upatruję przyczyn zmian we współczesnym projektowaniu etykiet i ich
większym zróżnicowaniu. To dotyczy także oceny estetycznych
walorów projektu. Kiedy pracowałem w Lonsdale, obowiązywały
dwa kryteria oceny: zgodność stylu z charakterystyką produktu
i sukces rynkowy. „Awangardowe” rozwiązania traktowano jako niezgodne z kanonem, zbyt ryzykowne i nierokujące ekonomicznego sukcesu, a co za tym idzie – złe. Historia pokazuje, że
ocena wartości projektu się zmienia. Jakimi kryteriami powinniśmy się kierować? Wyraźnie są one powiązanie z czasem i ze
specyficzną sytuacją kulturową. Jestem jednak przekonany, że
czynnikiem niezmiennym, mimo upływającego czasu, jest zgodność z funkcją, jaką projekt ma pełnić.
Wejście do każdego francuskiego baru jest jak wejście do galerii. Zresztą w Warszawie czy Katowicach wygląda to podobnie.
Na półkach stoi kolekcja trunków, a co za tym idzie – projektów,
wystarczy usiąść przy barze, zamówić kieliszek wina i zacząć
się gapić. Etykiety w sekcji koniaków mają inny styl niż te na wina. W moich projektach widać to samo. Jak już wcześniej wspominałem, robiłem je na podstawie istniejących przykładów i po
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Koniak Grand Monarque, upamiętniający
Karola Wielkiego, Króla Franków, twórcy
odnowionego Cesarstwa rzymskiego.

116

Francja

Koniak wieśniaków Charentain. Robiąc makietę tej etykiety,
podpuszczony przez kolegów ze studia, napisałem pędzelkiem #0,
cały dolny tekst. Szkoła Profesora Rudzińskiego święciła triumf.
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dokładnej analizie tego, co widziałem. Nie było żadnych podręczników czy spisanych reguł, jak powinna wyglądać etykieta. Oba
alkohole wyrastały z tych samych korzeni. Styl określała długoletnia tradycja. Etykietę winiarską od koniakowej różniły detale.
Prawdę mówiąc, w tamtym czasie nie poszukiwałem rozwiązań
niekonwencjonalnych, bo za mało wiedziałem o przedmiocie.
Zdawałem sobie także sprawę, że stosunkowo konserwatywny
rynek napojów alkoholowych nie zaakceptuje czegoś wykraczającego poza kanon. W etykietach koniakowych często mocniej
akcentowano typografię, a kształty butelek były bardziej zróżnicowane. Ilustracją imitowałem stary drzeworyt, dodawałem
herb, autorskie liternictwo – choć oparte na istniejących wzorach. Nadal mam w kolekcji etykietę zawierającą tekst wypisany
ręcznie, wielkości chyba dziewięciu punktów – nikt inny w studio nie potrafił tego zrobić.
We Francji gin nie jest tak popularny jak wino, ale skoro go wytwarzają, to także muszą pić. Jedyna etykieta na gin, jaką projektowałem, przeznaczona była dla Marie Brizard – twórczyni
receptury i producentki, której portrecik umieszczano na etykiecie. Firma oferowała nie tylko gin, ale także likiery, wódki
smakowe. Starałem się wpasować w atmosferę produktu i firmy.
Dzisiaj można powiedzieć, że nawiązuje trochę do stylu amerykańskiego – rustykalne kształty liter przyciągały wzrok. Użyłem wspomnianych już folii. Powstawanie tej ilustracji było więc
podyktowane materiałem i technologią. Teraz zrobiłbym trójkąt
na komputerze, zastosował 50% opacity i nakładałbym jeden na
drugi, tworząc taki wzór. Czasami narzędzie, którego używamy,
podpowiada nam rozwiązania.
Projektowaliśmy też etykiety na drogie kosmetyki. Na przykład
perfumy Lentheric 12. Jak już mówiłem, butelkę stworzył Francis Bonnefoy, ja odpowiadałem za opakowanie i logo. Inspirowałem się krojem Optima. Trochę wtedy myślałem o pracowni
liternictwa Tadeusza Tuszewskiego i naszej „wolnej partyzantce” dla ukrycia niechcianych świateł – widać to w przeciągnięciu w lewo środkowej kreski „E”. Logotyp w tym wydaniu został
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przyjęty i czas jakiś funkcjonował na rynku. Dziś znajduje się
w kolekcjach starych opakowań kosmetycznych. Fascynacja Optimą widoczna jest także w projekcie sygnetu dla Laboratoire Lutsia. Te ekskluzywne produkty sprzedawano głównie w aptekach.
Największym opakowaniem, jakie zrobiłem, było pudło na fotele
do samodzielnego montażu, projektowane w naszej firmie. Opakowanie musiało pomieścić części i miało stanowić element ekspozycji w salonie wystawowym. Na jednej stronie były więc rzuty
fotela z przodu, z tyłu i z boku, a na drugiej umieściłem powtarzalny wzór – znak rozpoznawczy tego produktu.
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Sygnet zaprojektowany dla producenta
ekskluzywnych perfum i wód toaletowych.
Projekt butelki Francis Bonnefoy, Lonsdale
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Sygnet producenta ekskluzywnych kosmetyków,
sprzedawanych w farmacjach. Litera własna, inspirowana
krojem Optima. Cały sygnet wykreślany był ręcznie.
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Opakowanie na fotele, sprzedawane w stanie złożonym do
zmontowania przez nabywcę. Intencją opakowania była
możliwość urządzenia przenośnej ekspozycji produktu,
poprzez zestawianie elementów graficznych w ciągi.
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Francja
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Nie wpisuję się w romantyczny model filmowy – poranna taca do
łóżka: croissant, filiżanka kawy i do tego kwiatek – nie wychodził mi. Jeśli ma być romantycznie, to w dziedzinie dressingów
do sałat, zup wieloskładnikowych, kanapek, białego sera własnej produkcji i bigosu. Udają mi się czasem specjalne zamówienia deserów, ale odpadam w konkurencji gourmet. Z tego słynie
moja żona, potrafiąca wyczarować cuda kulinarne w mgnieniu
oka. Mam jeszcze czas na rehabilitację. Iwona zatrudnia mnie
w kuchni, jednak koordynacja i zgranie wszystkich faz kucharzenia to za wysoka dla mnie poprzeczka.
Mam również rodzinę w Polsce. Moja siostra Maria, Marysia,
urodziła się w krytycznym momencie wojny, w 1945 roku – front
właściwie stanął nad Wisłą. Bombardowania, ostrzał artyleryjski, noce spędzane w ziemiance, która służyła za schron. Ciąża
mamy nie rzucała się w oczy, nikt nie przygotowywał mnie do
nowej sytuacji i nie zadawał pytań czy wolałbym siostrzyczkę,
czy braciszka, więc kiedy pewnego dnia wróciłem do domu po
nocy spędzonej u dziadków i zastałem płaczące niemowlę, to była niespodzianka. Dopóki nie wychodziła z trzykołowego wózka
(czwartego koła brakowało), wszystko było w porządku, gorzej
zaś kiedy zaczęła raczkować i moje ołowiane żołnierzyki, których miałem pokaźną kolekcję, znalazły się w jej zasięgu. Musiałem nauczyć się dzielić z nią zabawkami, a raczej chować je
przed małym intruzem.
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Na sąsiedniej rozkładówce: Mama z Marysią
na spacerze w Miedzeszynie. Rok ok 1947.
U góry: Negocjacje kto się będzie bawić ołowianymi
żołnierzykami zakończyły się ugodą. Moja siostra
pozostała przy swych lalkach. Rok ok 1947.
Poniżej: Moja siostra i ja w 1947 i 2019.
Prawe zdjęcie Grzegorz Pastuszak
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Jako starszy brat byłem dla niej osobą wiarygodną na tyle, że kiedy na jej uporczywe wrzaski i domaganie się mamy (która akurat
poszła do pracy) zapakowałem ją w papier, owiązałem sznurkiem i obiecałem, że jak tylko przyjdzie listonosz, nadam ją jako paczkę do mamy – usnęła, cierpliwie czekając. Patrząc na jej
obecność dziś, myślę: „całe szczęście, że się wtedy zjawiła”. Poza
siostrą są jej dzieci i wnuki, a także cioteczne rodzeństwo. Podczas rodzinnych spotkań mamy co wspominać. Niedawno tłumaczyłem mojej ciotecznej wnuczce, jak jesteśmy spokrewnieni.
Nie obyło się oczywiście bez rysowanej na żywo wizualnej prezentacji koligacji rodzinnych.
Siostra i ja mieliśmy podobne zainteresowania. Marysia ukończyła Akademię Sztuk Pięknych dziesięć lat po mnie, w tej samej
pracowni malarskiej państwa Michalskich, mamy więc wspólne wspomnienia. Kończyła również pracownię ilustracji Szancera. Jako dziecko bazgrała, a ja podobno robiłem genialne rysunki.
Siostra ojca zebrała ich całą kolekcję i twierdziła, że to było coś
wspaniałego. Nie przypuszczam, żebym stworzył coś aż tak cudownego, ale rzeczywiście nieustannie rysowałem. Były to wymyślone historie i cóż – wojna dostarczała tematów, więc wiele
moich ilustracji dziecięcych z tamtego okresu jej dotyczy.
Przez wiele lat siostra i ja działaliśmy w tej samej branży. Pracując dla różnych wydawnictw, czasami prosiłem ją o projekt
jakiejś okładki. Moje wygórowane wymagania – chyba z obawy
o zarzut zlecania po kumotersku – powodowały, że jej projekty musiały być szczególnie dobre. Z czasem Maria zmniejszyła
ilość pracy projektowej na rzecz malowania. Jej mąż przejął finansową troskę o dom, a ona zajęła się rodziną, wychowywała
dwójkę dzieci.
Osobą bardzo bliską nam wszystkim była niania zatrudniona
przez rodziców do opieki nade mną, kiedy miałem trzy do pięciu
lat. Była to pani Elżbieta, a ja wymawiałem jej imię jako „Pażęta” –
i pozostała nią na całe życie. Mieszkała z nami jeszcze na Bielanach, była pomocą domową, gotowała bawiła i karmiła niejadka.
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Mając 7 lat, zdradzałem już zdolności do inwentaryzacji
danych. Jak dziś widzę, zestaw „narzędzi kuchennych” Mamy
był dość bogaty. Pełne swobody użycie wersalików i minuskuły,
zapowiadało zdolności typograficzne.
Poniżej: Mój zeszyt do rysunków w czwartej klasie zapełniały
rysunki wojny. Był rok 1944 i front zatrzymał się na Wiśle.
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Przyszedł rok 1939 – wojna. Rok 1940 – jeszcze gorszy. Rodzice potracili pracę i nie byli w stanie jej płacić, ale ona została u nas na
stałe jako członek rodziny. Kiedy w 1941 roku przeprowadziliśmy
się do Miedzeszyna, mama ją tam ściągnęła. Pażęta pracowała
w szwalni dla dzieci, a kiedy urodziła się moja siostra, zajmowała się również nią. Później opiekę nad Marysią przejęła kuzynka ze strony ojca – Bogusia. Byliśmy tam więc wszyscy razem.
Jak wspomniałem, dziadek urodził się w rodzinie niemiecko-czeskiej. Moja prababka była rodowitą Niemką z Berlina, pradziadek
pochodził z Czech. Przywędrowali do Polski wraz z rozwijającym
się przemysłem włókienniczym i osiedlili się w Tomaszowie. Stąd
wziął się pomysł zorganizowania rodzinnej wystawy właśnie
w tym mieście, w Galerii Arkady, w 2001 roku. Pokazane zostały prace dziadka, fotografie ojca, malarstwo siostry i moje grafiki. We wstępie do wystawy czytamy:
Adolf Herman Duszek urodził się w Tomaszowie w 1872
roku. Studiował w końcu xix wieku w Szkole Gersona
w Warszawie i innych szkołach malarskich Europy –
został artystą malarzem. Określał świat otacząjący barwami, kształtem, a czasem dźwiękiem cytry.
Przedstawiał dzień bieżący jak i ten świat z kart Biblii.
W tym roku mija setna rocznica ślubu Adolfa Hermana
Duszka – malarza. Przez miniony wiek przychodziły
na świat kolejne pokolenia i tak jak on poszukiwały
i poszukują nadal w otaczającym świecie barw, kształtów i dźwięków.
Na tej wystawie prezentujemy rodzinne, przewijające
się przez kolejne pokolenia zafascynowania otaczającym światem, próby określenia jego zjawisk poprzez
barwę, kształt, kreskę – często poprzez próbę określenia tego co nieuchwytne.
Dziadek pierwszy w rodzinie poszedł w kierunku artystycznym.
Utrzymywał sporą gromadkę ze zleceń na malarstwo dekoracyjne

132

Rodzina

„Pażęta” Była z nami także w Miedzeszynie.
Dostała pracę w szwalni, a gdy urodziła się
siostra pełniła funkcje „cioci opiekunki.”
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Dziadek ustawicznie rysował lub malował. Robił wiele
szkiców z natury, często były to akwarele z notatkami
dotyczącymi koloru czy innych szczegółów.
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Plakat na wystawę, w której brały
udział trzy pokolenia rodziny Duszek.
Dziadek, Ojciec oraz ja wraz z siostrą.
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i religijne*. Z opowiadań wiem, że malowanie portretów w czasie
rewolucji w Rosji pozwoliło mu przeżyć ten ciężki czas. Po pierwszej wojnie światowej, malując dla różnych parafii, przenosił się
z rodziną z miejsca na miejsce. Wiedząc, że artyści często głodowali, patrzymy z podziwem na to, jak dziadkowi udawało się zapewnić wszystkim byt.
Wyrastałem w licznej rodzinie, a później trafiłem do sporej grupy rówieśniczej w sierocińcu. Było to ważne i dobre dla mojego
rozwoju na wielu płaszczyznach: samodzielności, sprawności,
usportowienia. Zabawy z kolegami z podwórka z tamtego okresu
wspominam do dzisiaj. Nasza pomysłowość była nieograniczona.
Mimo wszystko jakoś udawało mi się wracać do domu w jednym
kawałku. Mogę określić moje dzieciństwo jako bardzo szczęśliwe.
W rodzinie wzajemnie się wspieraliśmy. Siostra mojego ojca, której nigdy nie poznałem, zmarła w czasie wojny na tyfus. Jej mąż
wylądował w oflagu – niemieckim obozie jenieckim – i właściwie całą okupację spędził tam, ich dzieci zostały bez opieki. Kiedy moja mama pracowała już w zakładzie, udało jej się czworo
z nich ściągnąć do nas. W czasie wojny i tuż po niej, mieszkając
w Miedzeszynie, miałem kuzynów na co dzień. Mój najstarszy
brat cioteczny był drużynowym, a ja byłem harcerzem w jego drużynie. Tak, te związki były bardzo mocne. Siostra mamy straciła
wszystko w czasie powstania – miała piękne mieszkanie przy ulicy Lwowskiej, w kamienicy, którą w 1944 roku spalono, z dwójką
dzieci została wypędzona z Warszawy. Tuż po wojnie nie miała
*
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Były to między innymi weraikony, czyli obrazy twarzy cierpiącego Chrystusa
przypominające wizerunek odbity na chuście Świętej Weroniki. Jeden z nich,
odkryty w Radzyniu, był malowany przez dziadka. Nie wiem, czy jest oryginałem, czy kopią, jakich wiele dziadek robił. Historyk Szczepan Korulczyk
tak pisze w artykule opublikowanym w Radzynfor.pl w grudniu 2020 roku: „Weraikon w kościele Trójcy Św. można też zobaczyć na innym obrazie
jako… jego część składową. Mam na myśli jeden z obrazów Adolfa Duszka
namalowanych w 1928 r. i przedstawiających stacje Męki Pańskiej, w tym
także spotkanie Zbawiciela z Weroniką. Na obrazie Duszka uchwycony jest
moment już po wytarciu twarzy Chrystusa i pojawieniu się Jego wizerunku na chuście”.
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gdzie się podziać. Ponieważ my mieszkaliśmy w Miedzeszynie,
mama zaproponowała, żeby ciotka z dziećmi zamieszkali u nas
na Bielanach. Przez kilka lat, kiedy przyjeżdżałem z Miedzeszyna na parę dni, miałem do towarzystwa kuzynostwo.
Moja mama była magnesem dla rodziny. Organizowała świąteczne zjazdy. Mimo ograniczonej przestrzeni nasz domeczek pękał
wtedy w szwach, goszcząc nieprawdopodobną liczbę osób: dalszą
i bliższą rodzinę, dziadków, kuzynów, młodszych i starszych. To
były nadzwyczajne zgromadzenia, dające poczucie solidarności
i więzi. Wydaje mi się, że podłożem tego było wychowanie w czasach rewolucji i świadomość, że ofiarność i wzajemna pomoc są
niezbędne do przetrwania.
Związki rodzinne uległy nieco rozluźnieniu, niemniej stale utrzymuję bliską relację z moją siostrą, jej dziećmi i kuzynami. Moje
wizyty w Polsce, praktycznie coroczne, pozwalają na spotkania
w gronie najbliższych i nadrabianie zaległości.
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Wigilia 1952, organizowana przez mamę dla dużej
rodziny. Nie wiem, jak wszyscy mieścili się w tym
naszym małym domu. Była to zasługa mamy.
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Mój wyjazd z Polski w roku 1984 naturalnie zakończył dwunastoletnią współpracę z Coopeximem. Zawsze jednak wspominam ją
z wielką sympatią. Ich Dział Reklamy miał szczególny stosunek
do projektantów, dając im ogromny kredyt zaufania. Czuliśmy
się potrzebni i doceniani. Tam właśnie tworzyłem systemy wizualne, choć na małą skalę.
Czasy się zmieniły. Nikt już dzisiaj nie projektuje tego rodzaju reklam alkoholu czy papierosów, które wówczas rozdawano jako prezenty. Mówiąc o upominkach, mam na sumieniu na
przykład pudełka na zapałki – domino. Już po fakcie pomyślałem: „Zaraz, to jest zabawka? Dzieci mają się bawić zapałkami?”.
Projekt przeszedł. Pocieszałem się, że z zapałek korzystali dorośli, a dopiero puste pudełka – klocki domina – oddawali dzieciom.
Jak widać, można dorobić teorię do praktyki, kiedy nie przemyśli się wszystkiego do końca.
Miałem także inny projekt – motyle zrobione jak kleksy z farby
na kartce, którą się zgina na pół. Byłem dumny, że odkryłem tyle nieistniejących owadów. W tym samym roku pojechałem do
Londynu i poszedłem do Natural History Museum, gdzie zobaczyłem mnóstwo motyli – i okazało się, że wcale nie byłem taki
oryginalny. Te, które wymyśliłem, istnieją naprawdę.
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Dla Coopeximu pracowali również Krzysztof Lenk* i Gustaw
Majewski, który, jak już wspominałem, odchodząc, rekomendował mnie na stanowisko naczelnego grafika Krajowej Agencji
Wydawniczej.

*
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Zob. Podaj dalej. Design, nauczanie, życie. Krzysztof Lenk w rozmowie Ewą
Satalecką, Karakter, Kraków 2018.

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte

Upominkowe zapałki w moim projekcie stały się
zabawką – domino. Dopiero potem przypomniało mi
się hasło „zapałki + dziecko = ogień”. Pocieszałem się,
że dorośli najpierw zużyją zapałki i dadzą dzieciom
puste pudełka, albo będą sami grali w domino.
Proces użytkowy nie był do końca przemyślany.
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W 1977 roku uczestniczyłem w kongresie Icogrady w Zurychu
i tam spotkałem Andrzeja Wróblewskiego. Znaliśmy się jako
koledzy z jednego roku – on studiował rzeźbę, ja grafikę. Po studiach nasze drogi się rozeszły. Kiedy wyjechałem do Paryża,
Andrzej podjął pracę na Wydziale Architektury Wnętrz, z którego wyrósł Wydział Wzornictwa Przemysłowego. Nie widzieliśmy się przez całe lata. Nie pamiętam, czy pokazywałem swoje
prace, czy tylko o nich rozmawialiśmy. Rok później, wiosną, zadzwonił do mnie i powiedział, że chcą zorganizować projektowanie graficzne na działającym już od roku Wydziale Wzornictwa.
Zaprosił mnie do współpracy. Było to dla mnie dużym zaskoczeniem. Powiedziałem: „czemu nie, mogę spróbować”. Od października 1978 roku zostałem wykładowcą.
Zdecydowałem się nauczać, licząc, że pomoże mi w tym własne doświadczenie projektowe. Ciekawiło mnie również, jak
poradzę sobie z nowym wyzwaniem. Szczerze mówiąc, myślałem, że nie potrwa to długo, a jednak pozostałem w tym zawodzie aż do 2008 roku. Nie należałem do pedagogów uczących
z podręcznika. Przekazywałem wiedzę zdobytą własnym doświadczeniem. Ucząc, nie przerwałem pracy zawodowej. Na ten
czas przypadły moje najciekawsze projekty, jak Victoria, lot czy
metro. Doświadczenia tam zdobywane można było przenosić
na grunt pracowni akademickiej. Działo się to dzięki cudownemu polskiemu systemowi zatrudniania wykładowców na osiem
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godzin w tygodniu, pozostawiając im resztę czasu na pracę własną. Później w Stanach, ucząc osiemnaście godzin tygodniowo
plus zajęcia dodatkowe, tęskniłem za tym. Ale to inna bajka.
Organizatorem i pierwszym dziekanem wydziału był Andrzej.
Wszyscy, którzy znaleźli się w zespole, zostali zaproszeni ze
względu na dyscypliny sztuki czy projektowania, jakie uprawiali,
i ich przydatność do realizacji założeń programowych. Ja dlatego, że Andrzej uznał komunikację wizualną za element składowy
projektowania form przemysłowych – może oboczny, ale istotny.
Pracowało tam wtedy około dziesięciu osób, wykładowców i ich
asystentów. Trzon zespołu stanowili Andrzej Wróblewski i Lech
Tomaszewski. Jacek Sempoliński prowadził Pracownię Malarstwa.
Grzegorz Kowalski – Pracownię Rzeźby. Jego niekonwencjonalne podejście do rzeźby burzyło moje wyobrażenia na ten temat.
Był także Cezary Nawrot – specjalista od konstrukcji, który prowadził projektowanie. Wcześniej pracował dużo dla przemysłu
samochodowego, był projektantem kilku karoserii i ich fragmentów. Będąc praktykującym konstruktorem, Cezary mocno stąpał
po ziemi, zadając studentom kłopotliwe pytania o praktyczną
stronę realizacji projektów. Nie sposób tu wymienić wszystkich
świetnych projektantów wzornictwa, których Andrzej namówił
do współpracy. Niedawno wspomniał, że negocjacje ze mną były
żmudne. Nie pamiętam tego, ale mogło tak być. Trochę później zjawił się – już z dyplomem architekta w kieszeni – Jurek Porębski,
który po ukończeniu studiów został asystentem. Zaproponowane
przez niego zadanie – opakowanie na wiatr – stanowiło zaprzeczenie pojęcia, ale jakże pobudzało wyobraźnię!
Po dwóch czy trzech latach uczenia przeprowadziłem przewód,
uzyskując tytuł docenta. Prezentacja odbyła się, jak pamiętam,
na Wydziale Grafiki na Krakowskim Przedmieściu. Moim promotorem był profesor Ryszard Otręba z Krakowa. Zostałem docentem zwyczajnym na podstawie przedstawionych prac oraz
elaboratu o projektowaniu identyfikacji wizualnej. Materiał,
który zebrałem do tego przewodu, głównie znaki, później pokazywałem na wystawie towarzyszącej jurorów Biennale Plakatu
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w Kordegardzie. Z mojej prezentacji w asp zapamiętałem zabawne wydarzenie. Profesor Henryk Tomaszewski, znany ze specyficznego poczucia humoru, wiedząc, że przychodzę z Wydziału
Wzornictwa Przemysłowego, zaczął narzekać na informację wizualną na wydziale. Ubolewał, że odwiedzając nasz budynek, nie
mógł znaleźć ustronnego miejsca. Miał rację. Poprawiliśmy później te braki w jednym z projektów studenckich w mojej pracowni.
Niezapomniane dla mnie były wydziałowe zebrania, na których
dyskutowano treść programu. Tworzyła się pewnego rodzaju mapa, pokazująca wszystkie obszary, w które wpisywali się wykładowcy. Zobowiązywało to także i mnie do przedstawienia własnej
koncepcji programu. Prawdę mówiąc, po raz pierwszy w życiu
przyszło mi zwerbalizować to, co było moją codzienną praktyką,
a teraz miało stać się materiałem dydaktycznym. Nie było to zadanie łatwe. Musiałem określić profil pracowni i zaproponować
działania projektowe. Nie chciałem dublować programu Wydziału
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych. Budowałem strukturę zgodną z potrzebami projektantów wzornictwa, koncentrującą się na
produkcie i jego otoczeniu. W orbicie zainteresowań znalazły się
oznakowania, opakowania, instrukcje obsługi i prezentacja produktu, a także znaki firmowe i towarowe. To były cele, ale zaczynać trzeba było od podstaw kompozycji i typografii, więc taki
program miała pracownia grafiki w momencie powstania. Z czasem ewoluował i studenci często realizowali w niej swoje prace
dyplomowe. Rady programowe pozwalały każdemu z nas opowiedzieć o profilu prowadzonej pracowni – to dawało obraz całości.
Dobrze było wiedzieć, co jest robione u sąsiada. Często dołączałem
do projektu realizowanego w pracowni wzorniczej. Powiedzmy, że
oni projektowali żelazko, więc jego opakowanie robiliśmy u mnie.
Pierwsze dwa lata były dla mnie szczególnie trudne ze względu na konieczność sformułowania programu. Zobaczyłem, że
umiem wprawdzie zaprojektować znak, ale nie bardzo potrafię powiedzieć, dlaczego ma być taki, a nie inny, jaki proces projektowy stosuję. Nauczyciel musi wytłumaczyć się
z tego. Rola belfra polega na wiwisekcji zawodu, rozłożeniu go
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na czynniki pierwsze – wyjaśnieniu, jak powstaje projekt, jakie
są jego elementy.
Nie istniały u nas studia magisterskie, które kształciłyby nauczycieli akademickich, jak graduate studies w Stanach Zjednoczonych.
O ile mi wiadomo, żaden z moich nauczycieli w Warszawie
nie robił studiów magisterskich sensu stricto, jak my później.
Przychodzili malarze czy projektanci i każdy prowadził zajęcia
na swój sposób. Henryk Tomaszewski, który miał wyjątkowe podejście do uczenia, bardzo rewolucyjne jak na tamte czasy, potrafił doskonale przedstawić własny proces myślowy. Podejrzewam,
że gdybyśmy spytali Tadeusza Gronowskiego, jak uczył się projektować, okazałoby się, że nikt mu nigdy nie powiedział: „Do
plakatu zabieramy się w ten, a ten oto sposób”.
Znalazłem się w analogicznej sytuacji. Byłem doświadczonym
projektantem, jednak zauważyłem, że bycie nauczycielem wymaga także uczenia się. Pojawia się konieczność poszukiwania różnego typu literatury, wzorców, które mogą pomóc wytłumaczyć
pewne zagadnienia. W Stanach spotkałem się z większą liczbą
publikacji. Tutaj książki wydają projektanci i nauczyciele akademiccy. Na przykład Paula Scher, znana amerykańska projektantka, wydała książkę na temat budowania portfolio*. Innym
przykładem może być książka Richarda Wilde, Visual Literacy**,
stanowiąca zbiór zadań projektowych, głównie z wykorzystaniem obrazu. Biblią dla wykładowców komunikacji wizualnej
stała się publikacja Design, Form, and Chaos Paula Randa***. Był
najbardziej znany przez swoje znaki dla wielkich korporacji, jak
ibm, ups, Enron, abc czy Next. Wkład Randa w teorię współczesnego projektowania graficznego jest powszechnie uważany za
kluczowy dla rozwoju tej dziedziny.

Paula Scher, Graphic Design Portfolio: How to Make a Good One, Watson-Guptill
Publications Inc., New York 1992.
Richard
Wilde, Visual Literacy: A Conceptual Approach to Solving Graphic
**
Problems, Watson-Guptill Publications Inc., New York 1991.
*** Paul Rand, Design, Form and Chaos, Yale University Press, New Haven 1993.

*
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Gdy zacząłem uczyć, szukałem wzorców, szczególnie szkoła
w Bazylei była dla mnie wyznacznikiem kierunku, ponieważ
tam uczono podstaw. Bazyleę znałem z „Graphisu” i innych wydawnictw. Już w Akademii czytałem pisma poświęcone projektowaniu, takie jak „Graphis”, „Novum Gebrauchsgraphik” czy
„Print”. Istniał także „Domus”, bardziej traktujący o architekturze wnętrz, niemniej cenny dla innych obszarów projektowania.
Szczęśliwie biblioteka asp oparła się różnym politycznym prądom i dostarczała wielu materiałów, których na rynku nie było.
Często tam bywałem powodowany ciekawością, jak projektują
inni. Zwyczaj przeglądania pism o projektowaniu graficznym
został mi także po studiach – w tamtym czasie to były jedyne
dostępne źródła. Mur berliński był wysoki, nie tylko w sensie
fizycznym, ale także mentalnym.
Mając dostęp do tej literatury, zrozumiałem, że czas zacząć pisać
własne zadania. Zorientowałem się, że u podstaw dydaktyki leży
jasne sformułowanie założeń i ścisłe określenie celu. Służył temu
sylabus – forma kontraktu ze studentem – zawierający opisy poszczególnych zadań, konieczne dla zrozumienia wymagań. Było to szczególnie ważne w momencie oceny, która odnosiła się do
założeń. Cały ten tryb postępowania wdrożyłem dopiero, ucząc
w Stanach, gdzie powszechnie stosowano tę praktykę.
Ucząc różnych przedmiotów, korzystałem z tej samej struktury,
uwzględniając cele, jakie chcę osiągnąć. Pierwszym z nich jest
plan pedagogiczny, drugim – plan projektowy. W wypadku typografii będę dążył do tego, by student potrafił przejść od pojedynczej litery przez wyraz, ciągi słów, układy stron do wydania
książki. Ten ogólny plan realizuję etapami, na przykład: jak nauczyć studenta prawidłowego rozświetlania tekstu czy układu
strony. Pojawia się więc powód, dla którego robię takie, a nie inne zadanie. Muszę się skoncentrować na aspektach zarówno pedagogicznych, jak i projektowych. Ich precyzyjne sformułowanie
umożliwi ocenę tego, czy problem projektowy został rozwiązany.
Wiele zadań miało na celu nauczenie podstaw projektowania
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Podstawy typografii. Kontrast, jeden
z najważniejszych czynników wizualnego
komunikatu. Znalezione w prasie litery stanowiły
materiał do przedstawienia tematu zadania.
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dwuwymiarowego. Brałem przykład z zadań stworzonych
w Bazylei. Pamiętałem ćwiczenia z liniami o różnym ciężarze,
jak na siebie wzajemnie oddziałują, jak stosując podziały można
zakomponować płaszczyznę. Tu muszę wymienić świetną książkę
Armina Hofmanna Graphic Design Manual*. To były moje zadania
wstępne. Później w sukurs przyszły takie książki jak: Principles of
Form and Design i Visual Design on the Computer Wuciusa Wonga**
oraz Design and Form związanego z Bauhausem Johannesa Ittena***.
W ramach pracowni grafiki Wydziału Wzornictwa uczyłem
także podstaw typografii. Trzeba było zaznajomić studentów
z pewnymi krojami pism, uświadomić im, że istnieją, i wyjaśnić,
kiedy powinny być stosowane. Uczenie tego przedmiotu w erze
przedkomputerowej nie było proste. Na Wydziale Wzornictwa
nie mieliśmy swojej drukarni jak Wydział Grafiki. Musieliśmy
to jakoś obejść. Używaliśmy prymitywnego urządzenia do druku. Pracowało na zasadzie stempla: poszczególne literki wkładało
się w prowadnicę-szynę, wprowadzało się tusz i można było odbić skład. Robiliśmy to, między innymi drukując krótkie teksty,
będące doskonałą okazją do analizy hierarchii ważności przekazu. W tym celu stworzyłem zadanie polegające na typograficznej
interpretacji bieżących wiadomości i drobnych ogłoszeń prasowych, tak by podkreślić istotne elementy komunikatu. Ważna
więc była analiza treści. Dodatkiem do tych zadań była prosta
ilustracja, której wprowadzenie zaznajamiało studenta z kontekstem. To ćwiczenie w różnych odmianach towarzyszyło mi
przez całą moją karierę.
Znaczenie treści tekstu uświadomił mi mój typograficzny mentor – Leon Urbański, w krótkim komentarzu do projektu dyplomu.
*

Armin Hofmann, Graphic Design Manual: Principles and Practice, Van
Nostrand Reinhold (Trade), New York 1965.

** Wucius Wong, Principles of Form and Design, Wiley, New York 1993; Wucius

Wong, Benjamin Wong, Visual Design on the Computer, W.W Norton & Co.,
New York 1994.
*** Johannes Itten, Design and Form: The Basic Course at the Bauhaus, Reinhold,
New York 1965.
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Podstawy projektowania. Kompozycja z liniami
różnej grubości. Zadania Armina Hoffmana
ze Szkoły w Bazylei były pierwowzorem.
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W Oficynie* często drukowaliśmy dyplomy za zasługi. Zazwyczaj
przychodziły w formie maszynopisu – Leon to czytał, chwytał pióro i zmieniał szyk, skreślał, poprawiał tekst, mówiąc: „Jak to jest
napisane? Nie po polsku!”. Jeszcze z wcześniejszych czasów pamiętam, że gdy wchodziło się, załóżmy, do zegarmistrza – na ścianie wisiał dyplom. Słowo „dyplom” napisane było największymi
literami, ale już za co został przyznany – jakimś maczkiem. Leon
w takich sytuacjach mówił: „Jakże to, przecież najważniejsze jest
za co. Dlaczego tak wielkie mają być słowa, które merytorycznie
nie mają znaczenia”. Ta krótka lekcja otworzyła mi klapkę: jeśli
mamy do czynienia ze skrótowym komunikatem typograficznym, architektura ważności ma ogromną wagę.
Słowo mówione, a później pisane, jest podstawą każdego projektu.
Żądałem od studentów najpierw dokładnego opisu. Kiedy na zajęciach komputerowych uczyli się rysowania, musieli stworzyć serię
wyimaginowanych zwierząt. Stwory, które poruszały się po ziemi,
w powietrzu i w wodzie – takie wymyślone zoo. Opis był podstawą, na bazie której tworzyli ilustrację. Musiała więc powstać krótka notatka: jak się ten zwierzak nazywa, co robi, czym się żywi.
Używaliśmy różnych struktur projektowych, w tym siatki typograficznej, będącej ogromną pomocą dla studentów prezentujących na planszach swoje projekty wzornicze. Siatka poza
aspektami wizualnymi czy układem strony łączyła się z organizacją danych.
Znak jest jedną z najważniejszych pozycji w nauczaniu projektowania. Poszukiwałem różnych dróg przybliżenia tego problemu
studentom. Jedna z tych ścieżek znaleziona została niespodziewanie. W Stanach w 1982 roku, na konferencji w Aspen, grupa
moich przyjaciół pozakładała sobie torby pakowe na głowy, narysowali na nich maski. Podobnie do Gombrowicza pomyślałem:
„twarz jest maską, która kryje osobowość”. Można zaprojektować
*

Doświadczalna Oficyna Graficzna Pracowni Sztuk Plastycznych, założona
w 1964 roku przez Andrzeja Rudzińskiego i Leona Urbańskiego.
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Projektowanie komputerowe. Wymyślone zoo. Ćwiczenie
w rysowaniu skomplikowanych form linią wektorową. Student
miał za zadanie wymyśleć nieistniejące zwierzę: lądowe, wodne
i latające, nadać mu imię oraz opisać je. Następnie szkice ołówkowe
intepretowane były w programie Ilustrator i kończone Photoshopie.
Poniżej: Projektowanie komputerowe. Autorska charakterystyka
bohatera ilustracji: Snare. Gładkie ciało tego eleganckiego ptaka
pozwala mu na osiągnięcie w locie szybkości do 60 mil na godzinę.
Zazwyczaj poluje na ryby i małe zwierzęta na bagnistych terenach.
Siła i szybkość, czynią z niego, budzącego grozę drapieżnika.
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Projektowanie komputerowe. Ćwiczenie
w rysowaniu linią wektorową (Ilustrator).
Wizualne wariacje na narzuconej strukturze.
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Projektowanie komputerowe. Ćwiczenie w rysowaniu linią
wektorową (Ilustrator). Projektowana struktura, koło lub
kwadrat, cięty pięcioma liniami i wariacje na jej temat.
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maskę tak, by oddawała cechy charakteru. Stąd wynikało ćwiczenie: od maski do znaku. Maska wcale nie musi być nakładana
na twarz, może przybierać różne formy. Pierwszy etap zadania
polegał na zaprojektowaniu własnej maski, która ujawnia prawdę o osobowości zamaskowanego. Zobaczyłem, że wyniki są dobre: studenci się rozluźniają i rozumieją, że o nas samych można
mówić za pomocą metafory. Następnie rozszerzyłem to zadanie –
maski mogły mieć dowolny charakter, obejmować nawet całe
ciało. Projektant musiał na kartce zapisać słowa klucze: kim jest,
z kim bądź z czym się identyfikuje. Kiedy praca była prezentowana na zajęciach, inni studenci zapisywali swoje skojarzenia.
Często zgodność opisów ze skojarzeniami widzów sięgała osiemdziesięciu procent, co dowodziło trafności wybranej symboliki.
Był to dobry sprawdzian dla projektanta. Kolejny etap obejmował projektowanie znaków osobistych.
Widziałem efekty swojej pracy. Pracownia, którą stworzyłem, stała się pracownią dyplomującą. Studenci mogli wybrać robienie dyplomu z wzornictwa lub z komunikacji wizualnej. Oczywiście ta
ewolucja odpowiadała ogólnej sytuacji rynkowej w tamtym czasie – łatwiej było dostać zlecenie na projekt graficzny niż na projekt
roweru, samochodu czy żelazka. Pracownię po moim wyjeździe
przejął Marek Stańczyk, który asystował mi prawie od początku
pracy na Akademii. Dobrze się rozumieliśmy, Marek miał podobny sposób myślenia. Był doświadczonym projektantem, traktowałem go bardziej jak partnera niż asystenta. Wiele korekt odbywało
się równolegle. Mówiło się kiedyś: ważne jest, by asystent nie orał
w poprzek. Nie miałem tych obaw. Kiedy wyjechałem, nie było
więc gwałtownej przerwy czy zmiany. Pracownia istnieje do dziś.
Pamiętam niektórych studentów. Kilkunastu z nich zostało nauczycielami akademickimi, mają doktoraty z projektowania.
Studiowali komunikację albo otarli się o moją pracownię, obowiązkową na innych kierunkach – wśród nich wspomniany już
Jurek Porębski i Michał Stefanowski. Uśmiecham się czasem do
siebie, myśląc, że byli materiałem doświadczalnym dla młodego pedagoga.

161

Metodologia projektowania. Celem zadania było zaprojektowanie
znaków osobistych. Proces projektowy był w dwóch etapach.
W pierwszym studenci robili maski, mające oddać ich cechy osobiste,
zainteresowania czy inne idee. Prezentacja masek była testem na
czytelność użytych symboli. W drugim etapie projektowali swe znaki,
kontynuując pomysły z masek lub wybierając inną drogę.
Poniżej: metodologia projektowania. Znaki osobiste
projektowane po prezentacji masek.

162

Program nauczania

W czasach Polski Ludowej Wydział Wzornictwa był jedynym
bezpartyjnym wydziałem Akademii Sztuk Pięknych. Patrzono
na to w pewnych kręgach z dużym niesmakiem. W porównaniu na przykład z Wydziałem Grafiki, byliśmy bezwstydną białą
plamą. Przysłano nam więc na zebrania Rady Wydziału, jak go
zwaliśmy, „delegata floty” – zacnego kolegę rzeźbiarza, autora pomników ku chwale. Swoją obecnością nie przysparzał kłopotów.
Kłopot ujawnił się przy innej okazji. Egzamin wstępny na Wydział
Wzornictwa zawierał zadanie z inwentyki. Studenci dostawali
słowo klucz, rzeczownik, któremu nadawali różne funkcje. Był
to sprawdzian wyobraźni. Otóż na jednym z egzaminów takim
obiektem została stuzłotówka, czerwony banknot z wizerunkiem
bohatera ruchu robotniczego Ludwika Waryńskiego. Student,
wypisując długą listę zastosowań banknotu, wymienił, że może
on, złożony wielokrotnie, służyć jako podkładka pod nogę kiwającego się stołka. Nie umknęło to uwadze kogoś, kto zarzucił pedagogom brak klasowej czujności i profanację pamięci działacza.
Do Stanów Zjednoczonych zaproszono mnie prawdopodobnie ze
względu na program, który, będąc na konferencji poświęconej
wzornictwu, przy okazji przedstawiłem w Szkole Projektowania
na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign. Miałem w Aspen
prelekcję o nauczaniu projektowania graficznego, przywiozłem
więc slajdy dokumentujące to, co robiłem w Polsce. Była to pierwsza publiczna prezentacja mojego programu. Victor Margolin*,
który był wykładowcą w Urbana-Champaign, a którego poznałem
uprzednio w Paryżu, dowiedział się, że jestem w Stanach i zadzwonił do mnie z propozycją zaprezentowania prac moich studentów
w Illinois. Był to rok 1982. Niedługo później w Warszawie zjawiła się grupa wykładowców tej uczelni. Wizytowali wydział i pod
koniec jeden z nich rzucił pytanie: „Roman, czy nie przyjechałbyś do nas na rok pouczyć?”. Odpowiedziałem: „Czemu nie?”, ale
nie przypuszczałem, że stanie się to rzeczywistością. Po roku

*

Victor Margolin (1941–2019) – amerykański historyk dizajnu i wykładowca.
Autor licznych publikacji poświęconych historii dizajnu, założyciel akademickiego czasopisma „Design Issues”.
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przyszło zaproszenie na stanowisko visiting professor, możemy
to nazwać pracownią gościnną. W ten sposób zaprasza się ludzi,
którzy niekoniecznie wpisują się w program uczelni, ale uzupełniają go swoim stylem nauczania czy innych działań. Byłem
właśnie takim uzupełnieniem. Może dlatego nie musiałem niczego zmieniać i naginać się do ich programu. Właściwie niewiele o nim wiedziałem.
W Illinois dostałem około piętnastu studentów. Później w Missouri
było podobnie. Nie sposób w studio w ciągu dwóch godzin rozmawiać indywidualnie z większą grupą. Z prostego rachunku wynika, że jeśli mam piętnaście osób na zajęciach, które trwają dwie
godziny, to mogę jednej osobie poświęcić nie więcej niż cztery
minuty. Niestety, obecna praktyka na uniwersytetach dopuszcza większą liczbę, co oczywiście odbija się na jakości nauczania.
Zmierzamy do zamiany uczelni w instytucje dochodowe. Funkcja
asystenta tutaj nie istnieje. Możemy sobie tylko powzdychać.
Kiedy odwiedziłem warszawski wydział w 2007 roku, także pracowałem sam. Byłem zaskoczony, że mam tylko osiem godzin
w tygodniu. Mówiłem: „Ja przecież mogę więcej. W Stanach, przy
osiemnastu godzinach kontaktowych tygodniowo, jesteśmy bardzo zajęci”.
Do studenta amerykańskiego muszę podejść inaczej. Okazało się
na przykład, że jeśli nie wystawię dobrego stopnia, to student
nie dostanie zniżki na ubezpieczenie samochodu. Zabiegali więc
o wyższą ocenę. To było coś nowego. Kiedy uczyłem w Warszawie,
relacja ze studentami była podobna do tej, jaką miałem ze swoimi
wykładowcami jako student – nauczyciel stał na wysokim piedestale. Była ustalona hierarchia. W Stanach te stosunki są bardziej demokratyczne, co ułatwia dyskusję. Mówienie po imieniu
jest przyjęte zwyczajowo i nikt się nie obraża. Jednak studenci
wiedzieli, że na moich zajęciach obowiązywały określone zasady i musieli się z tym pogodzić. Na przykład nie mogli żuć gumy, zwracając się bezpośrednio do mnie. Jeśli żuli, pracując nad
projektem, to w porządku. Gdy zaczynali publiczną prezentację
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projektu powieszonego na ścianie, przerywałem, mówiąc: „Proszę,
guma do kosza i możesz kontynuować”. Pytałem: „Czy idąc na interview – rozmowę o pracę – ze swoim portfolio, też będziesz żuł
gumę?”. „Aha, nie”. „Ta prezentacja jest twoim interview”.
Kolejną zasadą, która wprowadziłem, było kończenie każdego
semestru przygotowaniem portfolio, najpierw cyfrowego, następnie przyszły blogi. Moim celem było zachowanie śladu tego, co robią studenci.
W wypadku nowych mediów sam zostałem rzucony na głęboką
wodę. Kiedy przyjechałem do Missouri, w programie były zajęcia z projektowania graficznego z użyciem komputera. Musiałem
się tego uczyć na bieżąco, bo nie znałem wszystkich programów.
Później trafiły mi się nawet zajęcia z projektowania stron internetowych – web design – i tutaj zupełnie byłem zielony. Uczyłem
się przed lekcją ze studentami. Zresztą mówiłem im otwarcie, że
jeszcze tego nie opanowałem, uczyliśmy się wzajemnie.
Z pozycji visiting professor stałem się pełnoetatowym wykładowcą, zmieniły się moje obowiązki. Zastanawiałem się, co zawrzeć
w ograniczonym przecież wymiarze godzin. Ważna była dla mnie
metodologia projektowania graficznego i później projektowanie
graficzne z naciskiem na użycie ilustracji – te dwa przedmioty
były tu całkowicie nowe. Wymogłem na wydziale, żeby wprowadzić „Typografię ii” – Advanced Typography.
Zdałem sobie sprawę, że każdy wykładowca jest ekspertem w nauczanej dziedzinie, ale brakuje całościowego spojrzenia. Podstawy
projektowania były elementem programu, jaki zastałem. Zajęcia
te odbywały się na pierwszym roku. Obejmowały oddzielnie projektowanie dwu- i trójwymiarowe. Przez jakiś czas funkcjonowała bardzo dobrze pracownia rysunku opartego na rozumieniu
i wizualizacji przestrzennej formy, z jaką spotykamy się codziennie. Wykładowca miał chyba wykształcenie wzornicze. Studenci
po tym kursie potrafili przedstawiać całościowe dane, często wykorzystując trójwymiarową przestrzeń.
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Zastanawiając się nad programem komunikacji wizualnej, robiłem szkice jego struktury, jak zwykle, gdy usiłowałem coś sobie
wytłumaczyć. Spisałem założenia. Po jakimś czasie nasz program został zauważony, poświęcono mu duży artykuł w magazynie „Print”. Pomogło to w staraniach o nowe pomieszczenia na
terenie uniwersytetu i podniosło nasz prestiż.
Miałem satysfakcję, że wykładane przeze mnie metodologia projektowania i infografika sprawdziły się w życiu. Wielu studentów
mówiło mi, że dostali pracę dzięki projektom z tego kursu, które znalazły się w ich portfolio. Odmienne od ogólnie przyjętego
podejście do projektowania zawdzięczam dyskusjom prowadzonym na Wydziale Wzornictwa oraz filozofii projektowania zorientowanego na proces użytkowy i potrzeby użytkownika. To,
co później robiłem – zadania i prace studentów mojej pracowni –
wychodziło poza rutynę i dzięki temu było zauważane.
W wypadku zajęć dyplomujących student ma do wyboru kilku
wykładowców. Moje klasy były zapełnione. Jedna ze studentek
zaliczyła uprzednio dwa obowiązkowe prowadzone przeze mnie
przedmioty, ale miała z nimi jakieś problemy. Przyszła jednak
ponownie i mówi: „Roman, szczerze mówiąc, nienawidzę cię,
ale muszę przyjść do twojej pracowni, żeby mieć dobre portfolio”. Wiedziała, że jakość prac zawartych w dossier ma decydujące znaczenie przy staraniu się o pracę. Zrobiła dyplom z bardzo
dobrym wynikiem.
Jeszcze przed moim odejściem na emeryturę zaczęło się mówić o programie magisterskim – graduate program – w Missouri.
Mogę się pochwalić, że usiadłem i – bazując na doświadczeniach
z Illinois, gdzie przez dwa lata byłem odpowiedzialny za studia
magisterskie – napisałem go. Jest realizowany, choć może nie do
końca w taki sposób, jaki przewidziałem. Planowano budowę nowego kampusu, zaangażowano Antoine’a Predocka, bardzo znanego amerykańskiego architekta. Wychodząc z założenia, że projekt
architektoniczny musi rosnąć wokół użytkownika i jego potrzeb,
stworzyłem wykaz zajęć, przedmiotów i wymagań technicznych
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Metodologia projektowania. Krótkie dane statystyczne
z czasopisma Harper’s były doskonałym materiałem dla grafiki
informacyjnej. Z powyższego projektu dowiedziałem się, że
japońska rodzina może mieszkać na powierzchni niewiele większej
od mojego garażu. Harper’s nie włączył w to polskich M2 czy M4.
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Major areas of emphasis are taught by Graphic
Design faculty according to their special
interests and expertise in the field as well as
with the vision of a whole program.

B FA i n De s i g n

De s i g n Pr o g r a m

El e c t r o n i c M

Courses in illustration are taught by Eric
Pervukhin and Cedomir Kostovic. Design
courses emphasizing use of an image in the
design process are taught by Cedomir
Kostovic.

Illust rat ion /
Im age design

Graphic design courses such as DES 332 Image Design, DES 430 Advanced Graphic Design, DES 490 Graphic Design Practicum have
also a profile stressing use of an image in the
design process.

Senior design courses combine all elements of
the program, stressing instructor's field of expertise.
Faculty teaching these courses:
Roman Duszek, Cedomir Kostovic, Maria
Michalczyk and Eric Pervukhin

Struktura programu komunikacji
wizualnej wraz z profilem kursów.
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Met hodolo
Inform at io

senior design

Methodology of
gether with com
This course stre
processes and
oping student a
complex proble
mation and use
Course is taugh

Presented diagram emphasises the interaction
between respective areas of design. It is our
intention to give to our students maximum
knowledge about different aspects of design,
to expose them to different methods and point
of view, in order to prepare them for profes-

Media

Typography

o g y o f De s i g n /
o n De s i g n

sional practice. We see our program as a sum
of parts which form the whole. Our concern is
to make our students aware that in the problem
solving process and in the design they have to
use all elements in order to achieve a goal of
clear communication.

Design for multimedia and interactive computer
programs is not covered in the program due to
lack of a position line for a faculty specializing
in this field. However, in regular classes DES
202, 301, 303, 330, 332, 430, 490, taught in the
Design Program, students are learning usage
of computer in the design process. DES 210 introduces students to computer graphics,
stressing on digital imaging.
DES 497, Special Topics in Design stresses on
Information Architecture in Web design and
gives a basic knowledge on Web design process. This class is taught by Roman Duszek. It
is an intention of the design faculty to change
this course in a regularly offered class

n c ourses

f graphic design is taught tommunication design DES 330.
esses on visual presentation of
quantitative information, develability to communicate visually
ems with large amount of infore appropriate methodology.
ht by Roman Duszek.

Basic and advanced typography classes cover
a whole range of typographic problems. Faculty
Roman Duszek, basic typography and Maria
Michalczyk basic and advanced typography
courses and graphic production course
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Metodologia projektowania. Instrukcja. By zaprojektować jakąkolwiek
instrukcję, należy zapoznać się z całym procesem postępowania.
Najlepszym sposobem jest doświadczenie własne. W większości
przypadków instrukcja składa się z opisu oraz towarzyszących
ilustracji. Zadanie powyższe dotyczy konstrukcji, wykonanej z arkusza
A4, podtrzymującej piłkę golfową. W pierwszym etapie opisywany był
cały proces, testowany na kolegach, potem robione były ilustracje.
Na sąsiedniej stronie: Metodologia projektowania. Statystyczny bilans.
Na podstawie danych liczbowych autor pokazał ilość energii pochodzącej
z różnych źródeł oraz jej ilości rozprowadzane do różnych odbiorców.
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U góry: Metodologia projektowania. „Garaż Romana” Techniczne odpadki
Poniżej: Zespół przy pracy.
Metodologia projektowania. „Garaż Romana.” To niecodzienne zadanie
powstało by pokonać trudności jakie mają studenci w analizowaniu
i klasyfikowaniu danych statystycznych.
Zawartość mojego garażowego pojemnika na techniczne resztki, śrubki,
muterki, blaszki, kołeczki, pozostałości po domowych robotach wyrzuciłem
na stół w pracowni, prosząc studentów o ich uporządkowanie.
Do dyspozycji mieli trzy wirtualne szafki, każda z trzema szufladami,
czyli trzy kategorie z trzema podkategoriami każda. Nad projektem
pracowali zespołowo, dwie godziny. Projekt zakończyli diagramem
z oznakowanym nazwami w którym ułożyli dane m przedmioty. Termin
„architektura informacji” nie był jeszcze wtedy znany, niemniej wpisali
się w to pojęcie, analizując i porządkując dane w logiczne grupy.
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Metodologia projektowania. „Garaż Romana”.
Wirtualne szafki z szufladami
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Metodologia projektowania. Analiza czasu i przestrzeni.
Graficzne przedstawienie jednego dnia z życia studenta.
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Poniżej: analiza czasu i przestrzeni.
Autor zaznaczył miejsca, czas
i czynności a nawet stopień stresu
związanego z pracowitym dniem.
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Metodologia projektowania. Złożone procesy produkcyjne
były często tematem zadań. Projekt adresowany był do
uczniów szkoły średniej. Student-projektant robił projekt na
podstawie wyszukanych przez siebie materiałów źródłowych.
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Metodologia projektowania. Fragment projektu wykonany dla
reżysera spektaklu operowego. Pokazuje on poszczególnych
aktorów (linie niebieskie), ich czas przebywania na scenie
i za kulisami. Oś pionowa to miejsca, oś pozioma to czas.
Postać główna zaznaczona linią pomarańczową.

178

Program nauczania

Metodologia projektowania. Wizualizacja
procesu zdjęcia z urzędu (impeachment)
prezydenta usa. Projekt był robiony w czasie
procesu Prezydenta Billa Clintona, 1998 r.
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Metodologia projektowania. Formy przestrzenne
projektowane w oparciu oddane statystyczne. Widoczna
powyżej pokazuje ilość studentów odpadających ze
studiów na poszczególnych etapach kształcenia, szkoły
średniej, koledżu oraz kończących z dyplomem.
Na sąsiedniej stronie: Metodologia projektowania.
Wizualizacja programu Wydziału Grafiki, Uniwersytetu
Missouri. Projekt adresowany był do studentów i kandydatów
Wydziału i stosowany w praktyce. Czarna „ścieżka”
wyraźnie pokazuje, jak po dwóch latach wstępnych program
rozdziela się na projektowanie i ilustrację oraz możliwość
studiów na obu kierunkach. Krótkie informacje o kursach
obowiązkowych i wybieranych, uzupełniają diagram.

Metodologia projektowania. Ta rzeźba jest
historią studenta mieszkającego z rodzicami,
następnie zmieniającego miejsca zamieszkania,
by na końcu powrócić do rodzinnego domu.
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każdej z pracowni. Kilkakrotnie przechodziłem przez etapy programowania i myślenia strukturalnego, lubiłem to robić. Niestety,
ze względów finansowych planów nie zrealizowano.
Ważnym zadaniem było przygotowanie studentów do dobrej prezentacji prac. Musieli nauczyć się siatki. Używałem jej w swoich projektach wielokrotnie. Jednak z konstrukcją sensu stricto
zetknąłem się, przestudiowawszy w Stanach książkę, która –
w moim przekonaniu – jest Biblią w tym zakresie: Grid Systems in
Graphic Design Josefa Müllera-Brockmanna. Dziś można ją pobrać
z internetu*. Wydano później wiele pozycji na ten temat, ale praca Müllera-Brockmanna to jedna z pierwszych publikacji przedstawiających bardzo logicznie zbudowane zasady kompozycji
typograficznej. Upewniłem się, że moja teoria o projektowaniu
od środka – w tym wypadku od podjęcia decyzji o użytym kroju pisma, wielkości czcionki i odstępie między wierszami – się
sprawdza. Wzorem wykorzystania siatki projektowej opartej na
tekście były dla mnie książki Massima Vignellego. Uczyłem się
zasady, że siatka typograficzna powstaje nie tylko z arbitralnie
przyjętej wysokości i szerokości kolumny, ale także z poziomych
linii tekstu, które tę wysokość wyznaczają. Wymagało to kilku
prostych działań arytmetycznych i cierpliwości. Projektowanie
struktury strony – siatka typograficzna – było jednym z podstawowych zadań na moich zajęciach z typografii. Wiodło do
organizacji materiału wydawniczego i projektowania układów.
Miało również implikacje w innych projektach, w których potrzebna była umiejętność obiektywnej organizacji informacji
i jej prezentacja. Początkowa reakcja studentów na wchodzenie
w logiczną strukturę pełna była rezerwy i obawy przed ograniczeniami. Później, gdy się przekonali, że te wyznaczone ramy
dają nieskończoną ilość możliwości, ich uprzedzenie znikało.
Pomagała temu rozgrzewka w postaci ćwiczenia z komponowaniem czerni, szarości i bieli na podłożu siatki typograficznej.
Zasadą było, że każdy z walorów zajmie jedną trzecią powierzchni. Umiejętność zaprojektowania abstrakcyjnej, dynamicznej
*

https://designopendata.wordpress.com/portfolio/grid-systems
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i wizualnie wyważonej kompozycji była wykorzystywana później w układach stron z tekstem i materiałem ilustracyjnym.
Walory od czerni do bieli stawały się fakturą tekstu czy fotografii. Ta układanka naturalnie przechodziła w szkicowanie
prawdziwych layoutów. Nawet w dobie składu cyfrowego ten
etap projektowania zachował swoją rangę.
Wracałem do niego i przy innych okazjach. Wałkowaliśmy projektowanie na strukturze równo rozmieszczonych punktów
(osiem na osiem). Było to wprowadzenie do projektowania wizualnie ujednoliconej serii znaków (na przykład serie znaków
olimpijskich). Zauważyłem, że studenci zaczynają nienawidzić
narzuconej im dyscypliny. Aby rozładować sytuację, udając jednego z nich, napisałem do siebie samego dość obelżywy list, mówiący, że jego autor ma dość projektowania na takiej siatce, że
chciałby wolności. Z oburzeniem odczytałem go przed studentami: „Słuchajcie, dostałem taki list, więc teraz zrobimy to zadanie tak jak chcecie. Użyjcie tych kropek kreatywnie, według
własnego uznania”. Zapadła głęboka cisza, a po chwili jeden
krzyknął: „O rany! Możemy robić co chcemy!”. Myślałem, że
wypuściłem ptaka z klatki i będzie fruwał swobodnie, a tymczasem okazało się, że – z małymi wyjątkami – ptaki pozostały
w klatkach. Nie mogły się uwolnić. Wniosek: siatki klatki należy dozować z rozwagą, jedynie tam, gdzie są potrzebne. Wniosek
drugi: wyobraźnia, gotowość wyjścia poza utarte, znane nam
szlaki często leży głęboko uśpiona. Należy więc otwierać szeroko okna i budzić ze snu.
Jako student wielbiłem Karla Gerstnera, powracałem do jego prac
jeszcze wiele lat później. Na przykład wziąłem jego typograficzną
siatkę zaprojektowaną dla pisma „Capital” i postanowiłem się pobawić. Stała się ona tłem dla strukturalnych wariacji formy i jej
komponowania. Jeszcze większą frajdę sprawiło mi wprowadzenie do tej gry koloru. Ta zorganizowana struktura ma nieskończoną ilość kombinacji. Jej derywacje były kilkakrotnie tematem
ćwiczeń, jakie robiłem ze studentami. Tak więc pytanie: „siatka
czy nie siatka?” pozostaje otwarte.
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Na poprzedniej rozkładówce: siatka projektowa Karla
Gerstnera, zaprojektowana dla czasopisma capital. Motywacją
do mojej zabawy z siatką Gerstnera było zasłyszane
twierdzenie „siatka, nigdy w życiu”. Pomimo, że w życiu, gdy
było trzeba używałem siatek projektowych, widząc siatkę
Gerstnera, nie mogłem się oprzeć: Dziesięć elementów
zbudowanych w oparciu o nią, stało się tworzywem do
powstania czarno-białych, a potem kolorowych kompozycji.
Projektowanie na siatce ukazuje jej przydatność
w tworzeniu systemów wizualnych.
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Zastosowanie struktury projektowej w momencie poszukiwania
jest bezcelowe, wręcz ograniczające wyobraźnię. Nie używałem
siatki projektowej ani nie pozwalałem studentom na jej używanie, gdy rozpoczynali projekt, na przykład znaku. Eliminowałem
nawet ze szkicownika kratkowany papier. Siatka przydaje się,
kiedy mamy do czynienia z serią zunifikowanych form lub geometryzacją znaku. Kiedyś ułatwiała skalowanie. Takiej obróbce
zostały poddane na przykład znak żurawia dla lot-u i jego sygnet.
Niezbędna jest również w projektowaniu informacji kierunkowej.
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Hotel
Victoria

Przed projektem dla hotelu Victoria nie miałem wielkiego doświadczenia w projektowaniu informacji kierunkowej, a ten
trudno w pełni zakwalifikować do tej grupy. Zadanie polegało
na znalezieniu języka graficznego pozwalającego użytkownikom poruszać się po nieznanym obszarze i szybko dotrzeć do celu.
Dotyczyło to oznakowania funkcji w hallu, informacji na piętrach
i numerów pokoi. Dopiero w wypadku metra miałem zmierzyć
ze skomplikowaną strukturą przestrzenną i wielorakimi funkcjami, jakie powinna pełnić informacja. Mgliste wyobrażenie
o wadze i wymiarze projektu dawały mi osobiste doświadczenia użytkownika metra w Paryżu, Nowym Jorku i Londynie oraz
gościa międzynarodowych portów lotniczych. Przyjąłem to zlecenie, czując, że rezygnacja byłaby równoznaczna z poddaniem
się i w konsekwencji zakwestionowaniem statusu projektanta,
za jakiego się uważałem.
Dawno temu uczestniczyłem w zajęciach z gimnastyki. Zdarzyło
mi się spaść z przyrządu – konia – i boleśnie potłuc. Trener, po
upewnieniu się, że mam wszystkie kości całe, kazał mi natychmiast powtórzyć ćwiczenie. Chodziło mu o przezwyciężenie lęku
przed ponownym upadkiem. Gdyby tego nie zrobił, prawdopodobnie pozostałbym z urazem i obawą przed podjęciem ryzyka.
Nie zostałem gimnastykiem, ale ta lekcja towarzyszyła mi długo,
pomagając w życiu pokonywać przeszkody różnego typu.
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Projektowanie informacji kierunkowej bierze pod uwagę główne zasady tego, co dziś nosi nazwę projektowania ukierunkowanego na użytkownika (user centered design, ucd). Są to: analiza
i przewidywanie, jak produkt będzie używany, sprawdzenie zasadności przewidywań w stosunku do zachowania użytkownika
testowanego w prawdziwych warunkach oraz wnioski wynikające z poprzednich etapów.
Jest jeszcze inny aspekt projektowania informacji, który w czasie, gdy robiłem pierwsze projekty, nie był na czele moich rozważań – dostępność. Niedawno zetknąłem się z eksperymentem,
któremu poddano potencjalnych projektantów portów lotniczych,
w tym systemów informacji. Ubrano ich w specjalne stroje, ograniczając zdolność widzenia i możliwość szybkiego poruszania
się – czyli zdolności motoryczne i percepcyjne – do możliwości
przeciętnego osiemdziesięciolatka. Poproszono ich, aby symulowali zachowania pasażera z jego potrzebami. Rezultaty były
zaskakujące. Okazało się, że port lotniczy najeżony jest przeszkodami. To zwróciło uwagę na trudności, które należy niwelować. Aspekt dostępności przestrzeni publicznych powinien
być także w polu widzenia projektantów informacji. Piszę o tym,
będąc sam w grupie użytkowników zaawansowanych wiekowo.
Doświadczam na własnej skórze projektowych „białych plam”.
Ostatnio zadawałem sobie pytanie: „Dlaczego w porcie lotniczym w Denver tablice przylotów i odlotów, z tekstem wielkości
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Wielofazowy proces rozwiązywania problemu
Analiza i przewidywanie
jak produkt będzie używany

Testowanie zasadności przewidywań w stosunku do zachowań użytkownika testowanego
w prawdziwych warunkach

Wnioski wynikające
z poprzednich etapów

W wielostopniowym procesie rozwiązywania problemu,
przewidujemy jak produkt będzie używany, następnie
sprawdzamy nasze przewidywania w praktyce, by na
końcu wysnuć wnioski z poprzedzających etapów.
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dwudziestu czterech punktów, umieszczone są na dwuipółmetrowej wysokości?”. Zazwyczaj nie podróżuję z lornetką, więc poprosiłem młodą i ładną osobę o odczytanie potrzebnej mi informacji.
Często pytamy ludzi o drogę i dostajemy różniące się odpowiedzi:
jedni mówią w lewo, inni prosto. Jesteśmy zdezorientowani, szukamy oznakowania, potrzebujemy mapy. Dramat następuje na
rozstajnych drogach, gdy trzeba podjąć decyzję, którą z nich wybrać. Najprostszym rozwiązaniem jest ustawiony tam drogowskaz.
Informacja kierunkowa jest takim zbiorem drogowskazów.

Szpital w Prokocimiu
Informacja kierunkowa przeznaczona jest głównie dla osób
z zewnątrz i prowadzi je do określonych planem pomieszczeń.
Musiałem to uwzględnić, projektując systemy zarówno dla warszawskiego metra, jak i dla szpitala w Prokocimiu, nad którymi
pracowałem w tym samym czasie. Zwykle projekt taki zaczyna
się od zaznajomienia z planami architektonicznymi. Plany szpitala pokazywały trzy połączone ze sobą równoległe skrzydła.
Tworzyło to coś w rodzaju litery „E”. Dostałem opisy pomieszczeń szpitalnych. Miałem wszystkie informacje niezbędne do
rozpoczęcia projektu. Musiałem przeanalizować rzut poziomy,
przewidując potencjalny ruch użytkowników i uzależniając od
tego rozmieszczenie elementów systemu w „punktach decyzyjnych”, począwszy od informacji wprowadzającej przy głównych
wejściach. Dalej prowadziła ich informacja kierunkowa na rozgałęzieniach ciągów komunikacyjnych. Jest to informacja jednolita, powtarzająca się w tej samej formie na różnych poziomach
i w podobnie rozmieszczonych punktach. Projektuje się więc system wypełniany informacją szczegółową.
Szpital budowali Amerykanie, toteż mój projekt był z nimi roboczo
konsultowany. Wiedziałem, że obiekt liczy cztery kondygnacje
na wspomnianym rzucie w kształcie litery „E”. Każde ramię mogło więc nosić odmienne oznaczenie, na przykład A, B i C. Była to
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Niejednokrotnie pytając o drogę jesteśmy
zdezorientowani odpowiedzią. Są trzy możliwości:
nie potrafimy słuchać, nie potrafimy wytłumaczyć
lub spytaliśmy kogoś, kto podobnie jak my
nie zna drogi, ale się do tego nie przyzna.
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stosunkowo prosta struktura: adres pomieszczenia A3.21 mógł
oznaczać skrzydło A, piętro 3, pokój 21.
Planowałem także użycie koloru do odróżnienia każdego poziomu. Miał on być wprowadzony w podłogę lub jako pas na ścianie.
Przewidywałem wyjście z kolorem danego poziomu na elewację
zewnętrzną. Jestem na ogół ostrożny w stosowaniu kodów kolorystycznych, szczególnie gdy przekraczamy ich liczbę ponad
pięć, wtedy bowiem zaczynają się subtelne różnice, trudniejsze
do zapamiętania. Cztery poziomy szpitala i cztery ich kolory wydawały się adekwatne.
W drugim etapie pracy nad projektem strona amerykańska wystąpiła z pomysłem wprowadzenia grafiki ilustracyjnej, uzupełniającej tę podstawową, przy oznaczeniach pokoi. Grafika
taka mogłaby ułatwiać poruszanie się w szpitalu dzieciom, które wychodząc na przykład z pokoju pod wiewiórką, mogły pod
tę wiewiórkę wrócić. Dodatkowym atutem byłoby złagodzenie
sterylnego charakteru szpitalnych pomieszczeń. Jednak ta część
projektu nie została wdrożona. Na początku lat osiemdziesiątych
możliwości techniczne były ograniczone. Dotyczyło to na przykład wykonania nośników informacji. Postanowiłem zastosować
panele z tworzywa (białe pleksi) formowane termicznie na ułożonych uprzednio literach. Dawało to tablice z wypukłym tekstem,
który można było dodatkowo podkreślić kolorem. Z perspektywy czasu i po porównaniach z systemami informacji w amerykańskich placówkach tego typu widzę, że technologia ta nie była
wystarczająco precyzyjna ani zbyt elastyczna w razie konieczności uzupełnień czy zmian.
Po moim wyjeździe do Stanów Zjednoczonych w 1984 roku projekt kontynuował i kończył Jurek – Jerzy Junosza-Szaniawski –
kolega z Wydziału Wzornictwa.
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Często młodzi projektanci, chcąc udowodnić
swą „inność,” nie biorą pod uwagę powodu,
dla którego robiony jest projekt.

Metro

Jeśli informacji jest za dużo, przestaje ona działać. Poza metrem
w Paryżu jestem pełen uznania dla projektantów systemów w portach lotniczych we Frankfurcie czy Londynie. Rodzajem testu dla
lotniska są przesiadki – czasami bardzo krótkie, parę minut między lotami. Biegniesz, przechodząc dodatkowo bramki ochrony.
Jeśli masz zdążyć, informacja musi być bez zarzutu. Heathrow
przetestowałem w biegu, bo miałem krótką przesiadkę z Dublina
do Warszawy, i stwierdziłem, że jest to system zbudowany bardzo
funkcjonalnie. Inny godny uwagi to metro Mexico City – nie zawiera tekstów, oznaczone jest całkowicie pismem obrazkowym.
Stacje są identyfikowane piktogramami w stylu azteckim, przeznaczonymi dla dużej populacji, która jest niepiśmienna.
Zapamiętałem także system informacyjny z Muzeum Historii
Naturalnej w Paryżu. Umożliwia on płynne, wygodne znalezienie
drogi do konkretnego obiektu. I oczywiście Luwr. Po raz któryś
z rzędu, odwiedzając Paryż, wybrałem się do Luwru, odmienionego przez renowację z lat osiemdziesiątych i całkowitą reorganizację ekspozycji. W jego centralnej części, Cour Napoléon, stanęła,
budząca wtedy wiele kontrowersji, Piramida projektu amerykańsko-chińskiego architekta Ieoha Minga Peia. Kryje ona główne
wejście do wszystkich obszarów muzeum. Myśląc o nawigacji po
tym architektonicznym zespole, stworzono niezwykle przejrzystą
i funkcjonalną informację kierunkową. W ogłoszonym w 1985 roku konkursie wygrał projekt studia Carbone & Smolan z Nowego

203

Jorku. Analizowałem, z zawodowym skrzywieniem racje projektowe. Koncept systemu oparto na trójczłonowym podziale – Luwr
ma trzy skrzydła: Richelieu, Sully i Denon. Każde piętro potraktowano jak dzielnicę miasta, analogicznie do podziału Paryża
na arrondissements. Ponumerowane galerie-sale funkcjonują jak
indywidualne adresy. Tak więc w skrzydle Denon, w poziomie/
dzielnicy 1, pod adresem 703 znajdziemy posąg Nike. Mona Lisa
mieszka w tej samej dzielnicy 1 skrzydła Denon, ale w sali 711.
Proste. By zobaczyć Holendrów, musimy udać się do skrzydła
Richelieu, w poziomie/dzielnicy 2, do sali 837. Ten system adresowy pozwala na utrzymanie stałej informacji kierunkowej, nawet
jeśli następują zmiany w ekspozycji. Nie rozszyfrowałem jedynie zasady numeracji poszczególnych pomieszczeń, która nie jest
ciągła, może została w spadku po Ludwiku xiii.
Projektanci znakomicie zgrali elementy informacyjne z otoczeniem, stawiając na kontrast. Neutralne, oparte na kwadratowych modułach panele informacyjne, wykonane z piaskowanej
stali i szkła, kontrastują z architekturą muzeum, korespondując
z wewnętrznym wykończeniem Piramidy. Całości dopełnia czysta, czytelna i adekwatna do miejsca typografia.
Testowałem na sobie przechodzenie do wybranych miejsc – znaki bezbłędnie prowadzą do celu. Nie rozstawałem się z mapą,
będącą częścią systemu. Wszystkie poziomy Luwru pokazane
zostały aksjometrycznie, z góry, z tej samej perspektywy. Jest to
ukłon w stronę szerokiego odbiorcy, niechętnie czytającego płaskie rzuty. Niewątpliwie ten system jest jednym z najlepszych,
jakie widziałem.
Równie dobry jest, moim zdaniem, miejski system informacji
w Warszawie, zaprojektowany w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przez Towarzystwo Projektowe w składzie: Jerzy Porębski, Grzegorz Niwiński i Michał Stefanowski.
Całościowy sposób oznakowania miasta stołecznego: od makroskali – całe miasto przez jego dzielnice i ulice, kończąc na mikroskali – numerze każdej indywidualnej posesji, z równym
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powodzeniem służy mieszkańcom i przyjezdnym. Informacja
tekstowa i kod kolorystyczny są dobrze zintegrowane z nośnikami: tablicami czy słupami. Rozwinięciem informacji miejskiej
jest system oznakowań kierujących do zabytkowych obiektów
i miejsc godnych uwagi. Pełniąc odrębną funkcję, różnią się one
wizualnie i wzorniczo od podstawowego systemu.
Projekt skierowany jest do użytkownika każdego typu komunikacji. Jest w nim szczegół, który mnie osobiście ucieszył – to mała strzałeczka przy każdym numerze domu, informująca, w którą
stronę numeracja na danej ulicy rośnie. Szukając adresów w obcych miastach, często wędrowałem w niewłaściwym kierunku,
by po chwili wracać. Projekt warszawskiego systemu jest przemyślany w najdrobniejszych detalach i znakomicie sprawdza
się w praktyce.
Brak takiego podejścia projektowego odczuwam boleśnie, mieszkając w Stanach Zjednoczonych. Tu z samochodu z trudem dostrzegam lub wcale nie widzę poszukiwanego numeru domu. Do
kuriozów zaliczam podawanie numeru posesji w słownej, a nie
numerycznej wersji: zamiast cyfr oznakowanie domu wygląda
tak: „dwadzieścia siedem trzydzieści”.
Osobnym zagadnieniem są amerykańskie tablice rejestracyjne. Traktują czytelność bardzo luźno, dbając, by nie zabrakło na
przykład górzystego pejzażu stanu Idaho i informacji, że produkuje kartofle, czy reklamy pomników przyrody stanu Utah.
Gdy swobody osobiste rozciągają się na działania informacyjne, marzę o transplantacji systemu warszawskiego do Stanów
Zjednoczonych, włączając w to standardy Unii Europejskiej
w oznakowaniu samochodów.
I jeszcze dygresja na temat tablic rejestracyjnych, dotycząca ich
projektowania i użytkowania. Na pytanie o to, kto jest użytkownikiem takich tablic, większość odpowie: właściciel samochodu.
Pozornie tak jest, ale rzeczywistymi odbiorcami i użytkownikami
są stróże prawa i przeciętny obywatel, kiedy na przykład spisuje
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Artystyczna ekspresja versus pragmatyzm. Amerykańskie
tablice rejestracyjne w zestawieniu z normą Unii Europejskiej.
Wyznaczona na karoserii przestrzeń na tablice, zmusza
do stosowania ściągłej czcionki, o niższej czytelności.

206 Metro

numer samochodu uciekającego z miejsca wypadku. We wszystkich wypadkach czytelność jest warunkiem nadrzędnym, toteż
tablica nie powinna zawierać szumów wizualnych w postaci dodatkowych elementów. Wiele lat temu mój stan – Missouri – wypuścił nowy wzór, z ozdobnikami. Napisałem list do miejscowej
gazety (opublikowany), wyrażając swoją negatywną opinię. Nowe
tablice przez ponad rok zdobiły nasze samochody. Któregoś dnia
dostałem list w ich sprawie od senatora mojego stanu. W rozmowie z nim powtórzyłem swoje wątpliwości. Upłynął następny rok i rejestrując samochód, otrzymałem tablice niezdobione.
Nadal nie są ideałem czytelności, niemniej został zrobiony krok
ku jej poprawie.
Odnosi się to do znacznie szerszego problemu. Kiedy projektant
uważa, że jego rolą jest upiększanie naszego życia, a powstający
projekt powinien być inny od pozostałych, w poszukiwaniu tej
„inności” zatraca funkcję. Prowadzi to do wizualnego zaśmiecania środowiska. Do pewnego stopnia rozumiem początkujących
projektantów, pamiętając własne grzechy młodości w pogoni za
oryginalnością. Uczyłem się na błędach. Pedagodzy mówiący
o służebnej roli projektanta nie zawsze spotkają się z aprobatą ze
strony „projektantów artystów”, ale mówić i przypominać warto.
Ucieknę się do przykładu doświadczenia z nowym modelem samochodu. Od lat jeździmy z żoną samochodami tej samej marki, ba, nawet trzymamy się tych samych modeli. Rok temu żona
zmieniła swój samochód, ponieważ stary się zużył. Pozostała
wierna modelowi, tyle że młodszemu. Wsiadłem do samochodu i zauważyłem zmiany, niekoniecznie dobre. Cała deska rozdzielcza upstrzona była ozdobami. Pojawiły się jakieś listewki,
niby niklowane, inne udające mahoń czy coś w tym rodzaju.
Posmutniałem i zrobiłem się jeszcze smutniejszy, gdy odblaski
słońca od tych cudów zaczęły razić w oczy. Deska czołowa w poprzednim modelu była dostojnie spokojna, pełniąc swoją funkcję
bez zarzutu. Prawdopodobnie projektantowi postawiono żądanie, by samochód był ładny, więc go uślicznił. Smutek narastał,
gdy zobaczyłem, że zmniejszyło się pole widzenia do tyłu, ale za
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to linia karoserii odpowiadała ostatniemu trendowi stylingu.
Oczywiście jeździmy tym, co jest, chwaląc właściwości trakcyjne, gadżety bezpieczeństwa i inne, ale z nostalgią wspominamy
starsze modele. Mój sąsiad długo mi zazdrościł nowego nabytku, aż kupił taki sam i jest szczęśliwy. I jak w takiej sytuacji mówić o projektowaniu według potrzeb użytkownika. Może to ze
mną coś jest nie w porządku? Każde spotkanie z takim „dizajnem”
skłania do refleksji: „nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe” i jest
wskazówką na przyszłość.
Nie będę daleki od prawdy, gdy powiem, że wielu projektantów
skupia się na tym, by ich praca dobrze się prezentowała, była
atrakcyjna, inna i – przede wszystkim – ładna. Na drugi plan schodzi zagadnienie celowości projektu, dlaczego go robimy, co chcemy
przezeń osiągnąć. Zresztą często sam zleceniodawca nie bardzo
zna ten cel, ważne jest dla niego, żeby projekt przyciągał uwagę.
Powoli się to zmienia, ale idzie opornie. Ciągle mam przed oczami drogi wjazdowe do naszych miast: kilometry koszmarnych
szyldów. Tak kończy się „upiększanie” zamiast informowania.
Dlaczego ustawicznie napotykamy projekty, przedmioty, informacje niedopasowane do naszych potrzeb?
Profile psychologiczne, upodobania, w tym polityczne, są przecież
gromadzone w bazach danych. Nie dlatego, że jesteśmy ważnymi osobami, ale potencjalnymi nabywcami wszelkich dóbr. Ktoś
znający moje preferencje może w nie utrafić, projektując pod mój
gust. Zdaję sobie sprawę, że chybiony projekt niekoniecznie zaszkodzi, aczkolwiek może utrudnić życie. Z kolei projekt niespełniający swojego zadania nie jest projektem, ale sztuką dla sztuki.

Mistrzowie
i Przyjaciele

Są znajomości i przyjaźnie, które dobrze się pamięta, nawet po
upływie czasu. Wyniesiona z pracowni Rudzińskiego i Michalskich
przyjaźń z Tadeuszem Pietrzykiem przetrwała lata. Już poza
Akademią mieliśmy nieustające kontakty towarzyskie i zawodowe,
praktycznie aż do jego odejścia. Z pracowni profesora Rudzińskiego
wywodzi się także moja przyjaźń z Piotrem Kamlerem, trwająca
do dziś mimo dzielącej nas odległości. Maćka Urbańca, który był
rok wyżej, znałem bardzo dobrze i długo pozostawaliśmy w świetnej relacji. Z Leonem Urbańskim po dwóch latach w jednej pracowni graficznej na asp łączyła mnie bliska zażyłość. Leon był
już wtedy bardzo zaawansowany w swoich projektach. Pamiętam,
jak robił serię odprysków* udających drzeworyt, a my patrzyliśmy na jego prace z podziwem. Technikę tę stosowałem później wielokrotnie w moich projektach. Pracowałem z Mistrzem
Leonem w Doświadczalnej Oficynie Graficznej Pracowni Sztuk
Plastycznych, gdzie on kultywował pięknodruk w przeróżnych jego postaciach, ja zaś robiłem za czeladnika. Już mówiłem, że Janek
Hollender był dla nas wszystkich, młodych, mentorem. Krzysztofa
Lenka poznałem także w Akademii. Następnie pożeglowaliśmy
na różne pola działalności projektowej, by ponownie spotkać się

*

Technika polegająca na malowaniu komponentem rozpuszczalnym w wodzie (na przykład guma arabska, biel plakatowa), a następnie nakładaniu barwnej nierozpuszczalnej apli (na przykład tuszu) i zmywaniu wodą.
Nierozpuszczalne medium odpryskuje w miejscach rysunku.
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w Stanach Zjednoczonych. Mimo dzielącej Rhode Island i Missouri
odległości pozostawaliśmy w bliskim kontakcie. Wymienialiśmy
doświadczeniami profesjonalne i pedagogiczne. Rozmawialiśmy
dość często. Krzysztof dał też w Springfield wykład poświęcony grafice informacyjnej. Nadal utrzymuję kontakt z Claude’em
Bonnehonem, najbliższym kolegą, moim mentorem z Lonsdale
w Paryżu. To on wprowadzał mnie w tajniki pracy w studio i pomagał we wszystkim innym, ponieważ wtedy jeszcze słabo znałem język. Był znany we Francji z projektów opakowań, znaków
i znaczków pocztowych. Nasza przyjaźń przetrwała dziesiątki lat.
Znam doskonale jego dzieci, wnuki. Odwiedzaliśmy ich w Paryżu
wielokrotnie, czując się tam zawsze jak u siebie w domu. Drugim
takim kolegą był Mario Gerard, także pomagający mi aklimatyzować się w nowej sytuacji i miejscu. Mario miał piękny dom letni,
gdzieś w okolicy Rouen, często zapraszał mnie na weekendy. Była to
stara wiejska posiadłość, chyba z xvii wieku. Jak wiele podobnych,
gdy grunty rolne we Francji uległy komasacji, została opuszczona
przez dawnych właścicieli i zaadaptowana jako druga rezydencja.
Poza talentem graficznym Mario miał fantastyczny dar projektowania wnętrz. Dla mnie, przyjeżdżającego z siermiężnej Polski
lat sześćdziesiątych, jego dom był czymś zupełnie niezwykłym.
Zapamiętałem niecodzienny kominek palący się na dwie strony
i tapety w srebrno-białe pasy, wyklejone przez gospodarza z ogromną precyzją. Kilka lat temu, będąc w Paryżu, odwiedziłem mojego
dawnego dyrektora z Lonsdale, Paula Berçot, który po sprzedaniu
agencji cieszył się zasłużoną emeryturą. Wspominaliśmy dawne,
dobre czasy. To, jak przy każdym nowym projekcie etykiety na trunek, zanim przystąpiłem do pracy, zapraszał mnie na degustację,
a także ożywioną dyskusję dotyczącą opakowań lakieru do włosów.
Nie pracowałem w zespołach ze względu na naturę zleceń – wykonywałem je sam. Przez dwa czy trzy lata w Stanach byłem jednak
konsultantem Modus Design, agencji zajmującej się projektowaniem informacji w nowych mediach. Ich głównym klientem
było American Bible Society – ogromna organizacja skupiająca wiele Kościołów protestanckich, prowadząca bardzo rozległą działalność badawczą i edukacyjną. Modus projektował dla
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nich multimedialne kioski informacyjne i portale internetowe.
Moim zadaniem było zobrazowanie całego procesu projektowego: od zdefiniowania założeń i współpracy ze studiem po produkt
końcowy. Diagram pokazywał, jak będzie wyglądała współpraca, jakie czynności zostaną wykonane. Widząc schemat, klient
zapoznawał się z całym procesem oraz architekturą informacji dla Centrum Badawczego i strukturą organizacji konferencji naukowych.
Zaliczam siebie do introwertyków, więc moje życie towarzyskie
nie było nadzwyczajnie bogate. Miałem kontakty z najbliższymi
kolegami z Akademii czy z pracy, ale nie uczestniczyłem w żadnych spotkaniach klubowych ani nie miałem ulubionej kawiarni.
Przy tym mieszkałem na Bielanach, poza szlakiem towarzyskich
atrakcji. Tu życie toczyło się trochę na uboczu: moim światem
była pracownia, stół, przy którym projektowałem, spotkania
z klientami i trochę kontaktów z ludźmi ze środowiska naukowego, do którego należała moja pierwsza żona. Zapraszaliśmy znajomych na kolacje, którym towarzyszyły dyskusje bardziej niż
tańce. Imprezy te nie były moją ulubioną formą spędzania czasu. I tak mi zostało. Córki śmieją się do dziś z tego, że często przed
przybyciem gości wynosiłem się do rodziców, a później dzwoniłem do domu i pytałem, czy już poszli. Raz Ewa – starsza – odbierając telefon przy gościach, głośno spytała moją żonę: „Tata pyta,
czy już wyszli i czy może wracać do domu?”.
Choć Iwona i ja mamy wiele wspólnych tematów i zainteresowań,
ona jest motorem i organizatorem większych spotkań, na które
ja załapuję się przy okazji. Ona lubi towarzystwo i przyjmowanie gości, których zaskakuje kulinarnie, ja zaś zadowalam się degustacją i rozmowami w mniejszym gronie.
Niełatwo się zaprzyjaźniam i jestem dość selektywny w wyborze
osób, które są czy też stają się mi bliskie. Osiem czy dziesięć osób
znoszę bezboleśnie, może dlatego, że kontakt wzrokowy i werbalny jest bezpośredni i skoncentrowany. Spotkania w większych grupach mają inny, bardziej powierzchowny charakter.
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Powyżej i na następnej rozkładówce: wizualizacja procesu
projektowego przedstawionego przez studio Modus Design
zleceniodawcy, organizacji Amerykańskie Stowarzyszenie
Biblijne). W projekcie przedstawiona została architektura
informacji oraz plan współpracy studia i zleceniodawcy. Celem
projektu było zbudowanie cyfrowej informacji dotyczącej
działalności naukowej i dydaktycznej Stowarzyszenia.
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Model organizacji konferencji naukowych.
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Architektura informacji
Centrum Badawczo-Naukowego
American Bible Society.
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Często są hałaśliwe i po prostu męczące. Cenię sobie treściwe spotkania w małym gronie sprawdzonych przyjaciół, tych samych od
pierwszych dni spędzonych w Stanach. Dobrze się razem czujemy
i mamy intelektualne powiązania. Może dlatego, że sami byliśmy
„transplantami”. Wielu z nich nie jest rodowitymi Amerykanami.
Moim pierwszym bliskim przyjacielem był Thomas Kovacs, artysta i projektant – Węgier z urodzenia – który przyjechał tutaj,
mając lat chyba dwanaście. Całkowicie się zamerykanizował, ale
korzenie miał europejskie. Bardzo mi pomógł w zainstalowaniu
się. Był także profesor typografii Doyle Moore, szef kuchni, autor programu kulinarnego w radio, mistrz japońskiej ceremonii
parzenia herbaty, aktor japońskiego teatru Kabuki i twórca najlepszej kopii polskiej Żubrówki, którą spreparował, komponując
sobie jedynie znane trawy i zioła.
Wpływy japońskiej kultury w Urbana-Champaign zawdzięczaliśmy istnieniu Japan House – fizycznie domowi w stylu japońskim,
de facto ośrodkowi kultury tego kraju na terenie uczelni. Jego założycielem i kuratorem był Shōzō Satō*. W kręgu naszych przyjaciół znalazła się także profesor Kimiko Gunji, prowadząca zajęcia
ze sztuki kompozycji roślin i kwiatów (ikebany), instruktorka
Iwony. Przyjaźnimy się z Chris Martens, Niemką z pochodzenia,
autorką monumentalnych rzeźb rozsianych w publicznych przestrzeniach na terenie Stanów. Projektowałem dla niej znak. Jest
także Peter North, projektant form przemysłowych – Austriak,
a z zamiłowania Meksykanin, wrośnięty w tamtejszą kulturę.
Nasza przeprowadzka do Missouri poszerzyła krąg przyjaciół
o imigracyjnych korzeniach. Program grafiki, jaki tu formowałem,
zwany był żartobliwie wschodnioeuropejskim. Wykładowcy pochodzili z Polski, Rosji i byłej Jugosławii. Eric Pervukhin – utalentowany rosyjski grafik, malarz i w ogóle barwna postać, jakimiś

*
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Shōzō Satō (ur. 1933) – emerytowany profesor College of Art and Design
Uniwersytetu Illinois w Urbana- Champaign. Jest założycielem i byłym dyrektorem Japan House, a także byłym artystą rezydentem w Krannert Center
for the Performing Arts.
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Christiane Martens.
Rzeźbiarskie formy tworzone przez artystkę,
były inspiracją do projektu jej znaku.

223

drogami znalazł się w Stanach, odbył studia magisterskie z grafiki w Urbana-Champaign, po czym ściągnęliśmy go do Missouri,
gdzie prowadzi zajęcia z ilustracji. Čedomir Kostovič – Bośniak,
który po wielu perturbacjach przyjechał z Sarajewa, zahaczył
się w Stanach. Spędził jakiś czas w Krakowie, gdzie zakochał się
w polskim plakacie i polskiej kobiecie. Prowadził zajęcia z plakatu i użycia obrazu w komunikacji wizualnej w ramach zaproponowanego przeze mnie kursu Image Design. Była także Marysia
Michalczyk, wykładowczyni polskiego pochodzenia, rozmiłowana w projektowaniu książek i typografii. Grono znajomych
i przyjaciół dopełniali pedagodzy z Wydziału Muzyki i Teatru.
Relacje z przyjaciółmi podtrzymuję, wysyłając im wiadomości,
kartki świąteczne. To się zaczęło tuż po moim powrocie z Francji
do Polski pod koniec 1969 roku, kiedy chciałem swoim francuskim
przyjaciołom opowiedzieć, co się ze mną dzieje. Później przyszła
kolej na życzenia noworoczne. Pierwsza kartka, którą wysłałem,
przedstawiała kubek, a w nim ołówki, pióra, pędzle i między nimi mnie. Kubek o tym kształcie rzeczywiście istnieje i jest jednym z nielicznych przedmiotów, które ocalały z naszego domu po
wojnie. Później zacząłem w nim trzymać pędzle. Kartka przedstawia więc wszystkie moje narzędzia, łącznie ze mną. Idąc za tym,
na kolejnych zjawiałem się w takiej czy innej formie.
Tymczasem krąg adresatów, do których je wysyłałem, zaczął się
rozszerzać o kontakty zawodowe, co owocowało setką kart z życzeniami noworocznymi każdego roku. Do tej liczby dołączyli
moi byli studenci, którzy do dziś przysyłają mi swoje kartki, więc
czuję się zobowiązany odpowiedzieć. Po noworocznych przyszły
wielkanocne. Nawet Święto Dziękczynienia zostało któregoś roku upamiętnione, wzbudzając powszechną wesołość.

Na sąsiedniej stronie: pierwsze życzenia noworoczne,
wysłane w 1970 roku. Od tamtej pory wysłałem 50 kartek,
każdego roku inną. Za model służył historyczny, drewniany
kubek, jeden z niewielu przedmiotów ocalałych w domu po
wojnie. Do dzisiaj służy, wycofanym z użytku pędzelkom.
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Życzenia noworoczne na rok 1975, drukowane,
jak wiele innych, w Doświadczalnej Oficynie
Graficznej psp, przez mistrza drukarskiego pana
Józefa Kota. W założeniu, jednobarwne i ręcznie
barwione, drukowane były na makulaturze,
ścinkach wspaniałych czerpanych papierów.
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U góry: pierwsze, wysłane ze Stanów
życzenia noworoczne.
Poniżej: w 1998 miałem przeskoczyć
przez ósemkę. Treser krzyczał „tylko
nie spudłuj!”, a ja nie wiedziałem,
którą pętle mam zaliczyć.
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U góry: tekst na życzeniach brzmiał „podążaj za
marzeniami”. Przed tym należało jednak przejść
przez wykrywacz metali.
Poniżej: rok 2003. Życie jest ulicą jednokierunkową.
Wchodzimy na nią i krążymy, aż przyjdzie czas
zejścia. Wtedy wsiadamy do łodzi Charona.
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U góry: wstęga Mobiusa nie ma końca. Chciało by się przedłużyć tę
wędrówkę. W mojej na rok 2008 towarzyszyły mi autentyczne sikorki,
przyfruwające do ręki w Parku Łazienkowskim w Warszawie.
Poniżej: Marzenia o osiedleniu na wyspie szczęśliwej 2015 r.,
podczas gdy wokół wzburzone morze pełne było rekinów.

Przez lata Św. Mikołaj przynosił podarki dzieciom,
dlaczego nie odwrócić tej roli w 2016 r.?
Na sąsiedniej stronie: zbudowałem na własny użytek
fabrykę pisanek Amerykańskie trawniki wymagają
koszenia, szczególnie w okresie Wielkanocy.

230 Mistrzowie i Przyjaciele

231

Obecne czasy zwalniają nas z pisania
listów, wystarczy tekst na smartfonie.
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Święto Dziękczynienia to przede wszystkim uczta
z indykiem jako daniem głównym. Pomyślałem
sobie jak wyglądać może odwrócenie ról.
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Wymieniając karty z Saulem Bassem i wieloma innymi grafikami, tworzyłem kolekcję. W 2020 roku zaprojektowałem pięćdziesiątą, jubileuszową kartę, która zamknęła tę tradycję.
Jest niewiele kartek, na których mnie nie ma. Nie wynika z mojego rozrośniętego ego, ale z chęci ich spersonalizowania. Corocznie
zjawiał się dylemat, co zrobić na nadchodzący rok. Czasem wydarzenia podsuwały pomysły, często zaś była posucha. W 1988 roku kartka mówiła o braku pomysłu: siedzę za stołem, mam obok
siebie butelkę i kieliszek, pustkę w głowie i masę pogniecionych
papierów wokół stołu – wyrzucone szkice. Dlaczego więc nie pokazać tego właśnie stanu umysłu. Każdy rok przynosił inne wydarzenia stanowiące motto.
Gdy nadchodził rok 1981, czas był pełen niepokoju. Zwróciłem
uwagę na jakiś swój niewykorzystany projekt zawierający liczbę „81”. Wyglądała trochę jak kilkupasmowa bieżnia stadionu.
Wykorzystałem to. Na kartce startuję do biegu, a sędzia daje mi
radę: „Uważaj na zakrętach”. Nie wiedziałem, że będą to prorocze słowa. Stan wojenny wprowadzony w grudniu 1981 roku stał
się takim zakrętem, na którym się wszystko wykoleiło.
Nadejście 2000 roku miało być specjalne pod każdym względem.
Zwiastowano nadprzyrodzone zjawiska, a komputery miały zgubić czas. Noworoczne zgromadzenie na Times Square zapowiadało się wyjątkowo tłumnie. Miałem dylemat, jak to potraktować
na mojej kartce. Wydaje mi się, że jakoś się wykpiłem.
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W 2020 obchodziłem jubileusz 50. lat wysyłania życzeń świątecznych.
Nazbierało się ich sporo, więc z radością przekroczyłem wstęgę mety.
Na następnej rozkładówce: w 1988 r. nie wiedziałem co
narysować, narysowałem więc „niewiedzenie.”
Rok 1981 był nader burzliwy w Polsce. Cyfra 81 położona
na boku wyglądała jak skomplikowana bieżnia stadionu.
Na moich życzeniach starter mówi do zawodnika „uważaj na
zakrętach”. Niestety w grudniu 1981 r. wypadliśmy z bieżni.
Zbliżał się rok 2000 i pełno było katastroficznych teorii z tym związanych.
Pomyślałem sobie, że najlepszą odpowiedzią będzie „no to co?”.
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U góry: schron dla otuchy pomalowany na kolorowo po ataku na
Wieże World Trade Center.
Poniżej: w grudniu 1981 r., stan wojenny zamknął cały kraj, w tym
drukarnię, w której drukowałem moje życzenia. Nie pozostawało
nic innego jak narysować ręcznie 100 sztuk. Krążyło wtedy
hasło „zima wasza, wiosna nasza”. Naszą wiosnę starałem się
zasygnalizować krokusami. Niestety zima się przedłużyła.
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W 2001 roku zawaliły się wieże World Trade Center w Nowym
Jorku – ogólnonarodowa tragedia. Wspominając z czasu wojny
schodzenie do schronu, tak to na tej kartce przedstawiłem. By dodać szczyptę optymizmu, ściany schronu na 2002 były kolorowe.
W serii moich życzeń noworocznych są jedne specjalne. W odróżnieniu od innych, drukowanych, te rysowane były ręcznie. Sto
egzemplarzy. Były to życzenia na rok 1982. Kiedy je robiłem, trwał
stan wojenny. Zamknięte drukarnie. Bezwzględna cenzura korespondencji. Rozmowy kontrolowane. Miałem już wtedy wcześniej
wydrukowane kartki, ale czas był nieodpowiedni, by wysyłać
coś zabawnego. Powstał więc projekt łatwy do wykonania i odporny na cenzurę. Obiegowe powiedzenie brzmiało: „zima wasza,
wiosna nasza”. Idąc za tym, przebijające się przez śnieg dwa krokusy miały symbolizować nadzieję na wiosnę. Dwójka, bo był to
rok 1982. Miałem nadzieję, że moi adresaci zrozumieją ten skrót
myślowy, a dla cenzorów nie będzie to tak oczywiste. Życzenia
doszły, intencje zostały zrozumiane. W tamtych latach społeczeństwo nauczyło się czytać między wierszami, niedomówienia i symbole były prawidłowo odbierane. Z tego czasu pamiętny
pozostał plakat Tomaszewskiego do sztuki Gombrowicza – zielona goła stopa o wydłużonych paluchu i drugim palcu bezczelnie pokazuje, zabroniony wtedy przez Wojskową Radę Ocalenia
Narodowego, znak „V”.
W kolekcji kartek znajdują się także – ręcznie wykonywane w czasie stanu wojennego – życzenia wielkanocne, słane do przyjaciół
siedzących wtedy masowo w „internatach”. Tu też trzeba było
omijać więziennego cenzora i jakoś się udawało.
Każdy projekt był inny: aktualne wydarzenia, cyfry nadchodzącego roku, a czasem po prostu jakaś myśl. Zmieniała się technika
druku. Od powielanych czarno-białych odbitek, podmalowywanych tuszami, po barwny druk cyfrowy. Jedno tylko się nie zmieniało, poszukiwanie pomysłu.
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W stanie wojennym wielu przyjaciół
wylądowało w „internatach”. Na Wielkanoc
wysyłałem kartki, przemycając przez cenzurę
zakazany przez reżim znak V. Udało się.
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Jedna z wielkanocnych kartek,
słana do internowanych.
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Nawet na kole zwiniętym w ósemkę
można przejechać cały 1980 rok.
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Zachowanie równowagi miało dosłowne
i szersze znaczenie w 1989.
Poniżej: wiwat na Nowy Rok 2006
pozbawił mnie uszu razem z głową.
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U góry: siódemka z roku 1997 znalazła
także inne zastosowanie. Na rok 1999
życzyłem wszystkim gorących uczuć.
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Na rok 1999 życzyłem
wszystkim gorących uczuć.
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Poniżej: będąc jesienią w Kolorado sfotografowałem
walczące jelenie. Powróciły one w życzeniach
noworocznych na rol 2010, nawołujących do Pokoju.
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Przez wiele lat biedne reny musiały
ciągać sanie obładowane upominkami.
Był czas by zamienić role.
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Życzenia były reminiscencją
mojej szalonej jazdy w wesołym
miasteczku. Życzyłem wszystkim
tak dobrej zabawy przez cały rok.
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Lekko się przeskakuje z roku w rok. Nigdy nie skakałem
o tyczce, ale na niby wszystko jest możliwe.
Poniżej: Gdy sen nie przychodzi, można liczyć
lata, można też barany. 2019 nie uśpił.
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Na sąsiedniej stronie: Każdy sposób dobry, by
pokazać cyfrę roku. Można nawet zamienić siebie
w jeden z kamiennych posągów moai.
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Osiemnastka w roku 2018 miała
praktyczne zastosowanie.
Na poprzedniej stronie: każdy ma potwora co
go gryzie. W 2019, jest taki dający się we znaki.
Poniżej: deska surfingowa z ósemki, pomogła
ominąć niebezpieczne niespodzianki w 2018 r.
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Wysyłałem również kartki, gdy zmieniałem adres.
Robię je również dla Iwony na różne okazje i bez okazji. Czasem
przytrafi się lapsus, jak ten na rocznicę ślubu, kiedy miało być
z numerem 28, a mnie wypadło z obliczeń tylko 27. Córkom i siostrze wysyłam kartki urodzinowe. Przyjaciołom – jak znajdzie
się jakiś powód. Specjalne podziękowania należały się moim
lekarzom chirurgom, reperującym lancetem to, co było jeszcze do zreperowania. Pochodzący z Indii kardiochirurg, doktor
Parvathanieni, był jedyną osobą, która trzymała w swoich rękach moje serce. Doktor Crrates majstrował z powodzeniem przy
moim prawym barku.

Na poprzedniej stronie: brak podpisu
Poniżej: 2007 rok. Gdyby operacja
zamiany szóstki na siódemkę się nie
powiodła, w odwo-dzie były skrzydła.
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Karta urodzinowa dla Ewy, która zawitała w formie szczelnie
zawiązanego pakunku, zmieniając się z roku na rok. Moje
zainteresowanie grafiką informacyjną miało i tu swój wyraz,
bowiem ilość linii w spirali odpowiada wiekowi jubilatki.
Poniżej: kartka urodzinowa Marty, której wieku
nie mogłem się doliczyć. Siedzieliśmy więc razem
nad strumykiem układając kamyczki.
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Lekkość z jaką skacze moja córka
przez kolejne lata była tematem
tej kartki urodzinowej.
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Powyżej: ilustracja powstała z okazji 100-lecia
powstania Uniwersytetu Missouri.
Na sąsiedniej stronie: departament Literatury Angielskiej zamówił
tą ilustrację na okładkę swej publikacji. Była dla mnie okazją do
eksperymentowania z nowo opanowywanym programem.
Poniżej: zleceniodawca wielu moich muzycznych plakatów,
profesor i dyrygent chóru uniwersyteckiego, odchodził na
emeryturę. Dedykowałem mu tę ilustrację w podzięce za możliwość
wysłuchania na żywo wielu oratoriów wielkich kompozytorów.
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Dla przyjaciela, profesora malarstwa, zaprojektowałem
pamiątkę w postaci zbioru małych ilustracji od wszystkich
wykładowców. Ta była moim udziałem. Jabłko jest
jednym z używanych w Stanach symboli edukacji.

260 Mistrzowie i Przyjaciele

W 2007 r. wycofałem się z kariery
pedagogicznej, kwitując to tym
rysunkiem. Stempel „Retired” został
anulowany dopiskiem „nie dokładnie!” .
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Miałem wśród studentów opinię wymagającego, co
można przekładać i na inne określenia. Studencka
organizacja grafików, w swej ankiecie członkowskiej,
miała pytanie: „czy boisz się Romana Duszka?”
Tak wyglądał mój komentarz do ankiety

Kolega z tego samego wydziału
obchodził okrągłe urodziny. Rosjanin
z pochodzenia, artysta, ilustrator,
właściciel dwóch psów i dwóch kotów.
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Doktor Sirish Parvathaneni jest jedynym na świecie człowiekiem, który
trzymał w ręku moje serce, w dodatku majstrując przy nim swoim
„scyzorykiem”. W podzięce dałem mu imitację hinduskiej miniatury.
Na sąsiedniej stronie: doktor Crates przebudował mój prawy staw barkowy.
By dowieść, że mogę ponownie władać ręką, posłałem mu tę kartę.
Kartka z podziękowaniami dla sąsiada doglądającego
okazjonalnie domu, podczas naszych podróży.
Dwa koty wymagały opieki podczas naszej nieobecności.
Podziękowanie za „siedzenie przy kotach.”
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Zaprzyjaźniony z nami sąsiad,
stolarski mistrz, przeszedł operację
wymiany stawu biodrowego. Kartka
z życzeniami powrotu do zdrowia.
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Przyjaciele wydali przyjęcie z okazji
przebudowy kuchni. Podziękowania
za wyborne jedzenie.
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Zaproszenie na przyjęcie,
z bigosem jako daniem głównym.
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Moja dobra znajoma Nadette
obchodziła swoje 75. urodziny,
moje wypadały tuż po tej dacie.
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Urodzinowa kartka dla Nadette,
po przebytym wylewie, który
ograniczył jej poruszanie.
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Studenci grafiki urządzali zbiórkę pieniędzy na wyjazd
do Nowego Jorku. Narysowałem dla nich tę kartkę, która
była potem sprzedawana przez kilka kolejnych sezonów.
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Wiele moich kart komentuje sytuację polityczną i wydarzenia
społeczne. Wyrażam to, co myślę, co czuję. Jedna z kart wielkanocnych była reakcją na rozpoczęcie nonsensownej wojny
z Irakiem: samolot pomalowany jak pisanka zrzuca pisankowe
bomby. Pierwsze godziny wojny mogliśmy oglądać na ekranie telewizora. Szybujące rakiety i wystrzały artyleryjskie wyglądały
jak pokaz sztucznych ogni. Zrobiłem więc komentarz o typowej
amerykańskiej rodzinie, która ogląda to jak widowisko rozrywkowe, trzymając w rękach prażoną kukurydzę i drinki.
W kilku miejscach pojawiają się koty: kot zasadniczy i kot zapasowy. Niestety, żyją krócej niż my, więc trzeba się liczyć z tym, że
odejdą, by powrócić w następnym wcieleniu, bo mają ich podobno
dziewięć. Zawsze więc był u nas jeden kot „zasadniczy i niedługo później pojawiał się drugi, zapasowy – działało to na zakładkę.
Teraz, niestety, mamy tylko jedną kotkę imieniem Kore. Drugi
kot, Yanos, po kilku latach znikł w tajemniczych okolicznościach.
Był najbliższym kocim towarzyszem Iwony i po jego stracie jeszcze nie zdobyła się na to, aby zaopatrzyć dom w kota zapasowego.
Jesteśmy więc w okresie przejściowym. Koty zjawiają się na rysunkach, bo są pełnoprawnymi członkami naszej rodziny.
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Poza tradycyjnymi życzeniami noworocznymi, zdarzały się także
i wielkanocne. Te były wysłane w pierwszym roku wojny Stanów z Irakiem.
Poniżej: pierwsza noc ataku na Bagdad w Iraku w roku 2003, wyglądała
w telewizji jak pokaz sztucznych ogni. Zgromadzeni przed telewizorami,
zajadali prażoną kukurydzę, przepełnieni patriotycznymi uczuciami.
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Nasz szary kot chodził z ustawicznie
podniesionym ogonem. Pomyślałem
sobie, że można to wykorzystać na święta.
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Nigdy nie miałem białego kota.
Może powinienem spróbować
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Rodzinne życzenia świąteczne.

Góry

Od zawsze coś mnie gnało w góry. Jako nastolatek wyjechałem
na wakacje sam. Miałem już wiele doświadczeń, które powodowały, że dojrzewałem szybciej. Zdawałem sobie sprawę, że
niektóre sytuacje mogą być niebezpieczne. Jednak podziwiam
rodziców, którzy mi na to pozwolili. Pojechałem więc w Tatry.
Oczywiście pieniędzy było bardzo mało, nie wystarczyłoby na
jakieś schroniska czy pokoje, zresztą kto by wynajął pokój czternastolatkowi. Uzgodniłem, że będę spał w stodole zaprzyjaźnionego gospodarstwa w pobliżu Zakopanego. Doskonale zapewniała
warunki przeżycia kilku dni. Był to początek lat pięćdziesiątych, Tatry nie były tak zaludnione jak dzisiaj. Poszedłem na
parę wycieczek sam, ale przechodząc Krupówkami, zobaczyłem biuro pttk. W ogromnych witrynach narożnej kamienicy
wisiały ogłoszenia o wyprawach prowadzonych przez przewodników tatrzańskich w różne partie gór. W tamtym czasie przewodnikami byli górale, zakopiańczycy, niektórzy o sławnych,
rodowych nazwiskach. Zapisałem się na pierwszą wycieczkę.
Grupa była niewielka, może sześć osób, i góral w tradycyjnych
portkach, z blachą przewodnika. Nazywał się Bachleda, pochodził z tej samej słynnej rodziny co Klimek Bachleda – pierwszy
ratownik górski, który zginął, idąc na pomoc zagubionemu turyście. Ten Bachleda również doskonale znał Tatry. Wciągnęło
mnie to, że nie mówił tylko o przełęczach i szczytach, ale także o historii, kulturze związanej z górami. Znał masę opowieści,
anegdot, był doskonałym gawędziarzem. Na jednej z wycieczek
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Jedna z pierwszych wycieczek
w Tatry, no i oczywiście Giewont.
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Ostry szczyt Kościelca w Tatrach, położony nad Stawem
Gąsienicowym, był celem jednej z pierwszych wycieczek
z góralem-przewodnikiem, Bachledą. On nauczył mnie
chodzenia po górach… „trzymaj jedno, miarowe tempo,
pod górę, po równym i z góry; pamiętaj o równym oddechu.”
Stosowałem się do jego rady przez całe życie, wychodząc
także na wysokie szczyty Alp, Pirenei I Gór Skalistych.
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szliśmy przez Boczań na Halę Gąsienicową, później droga wychodziła na ostry szczyt Kościelca i tam z nim zawędrowałem.
Snując opowieści, uczył nas zachowania i chodzenia w górach.
Odebrałem od niego taką naukę: idź zawsze jednym tempem –
równy oddech i równe tempo – niezależnie, czy idziesz pod górkę, czy idziesz z górki, czy po płaskim. Zapamiętałem to sobie
na całe życie. Sprawdzało się niesamowicie. Zdarzały się różne
sytuacje: wchodziłem pod górę odmierzonym tempem, jakim
chodziłem w młodości, mijali mnie turyści pędzący do przodu.
Po chwili, nadal swoim tempem, dochodziłem do grupki, która
siedziała na kamieniu, ciężko dysząc, i mijałem ją, nie zatrzymując się. Powtarzało się to kilka razy, po czym zwykle grupa
rezygnowała, a ja docierałem na szczyt. To jest sposób na chodzenie, stosowałem go zawsze.
Regularnie wracałem w Tatry, które są przepięknymi górami.
Jakoś tak się złożyło, że na przełomie września i października urywałem się nieformalnie z uczelni na kilka dni wędrówki. Zazwyczaj zaczynałem w Tatrach Wysokich, a kończyłem
w Zachodnich. Chodziłem na wycieczki, nigdy nie próbowałem
wspinaczki – może byłem na to za ostrożny. Po prostu lubiłem chodzenie. Nie było tylko poznawaniem gór, patrzeniem na piękne
widoki, ale przede wszystkim – jak już mówiłem – zawsze byłem
ciekaw, co zobaczę po drugiej stronie grani. Później, wędrując
po znanych mi już górach, wiedziałem, co zobaczę, ale był jeszcze jeden element: walka z własną słabością. Wyjście do miejsca,
do którego, wydaje się, że się nie dojdzie. Człowiek staje przed olbrzymią górą, która wisi mu wysoko nad głową i myśli: „Nie, to
niemożliwe, żeby tam wejść”. Później serce mu wypada niemalże
na ziemię, pot się leje, ale idzie dalej, przezwycięża się i jest satysfakcja: „No dobrze, wyszedłem”. W późniejszych latach lekarze
zaczęli wspominać, że słyszą jakieś szmery w moim sercu, coś jest
nie tak. Chodzenie po górach stało się potwierdzeniem, że jednak
z tym sercem nie jest tak najgorzej. Przez wiele lat jako tester, czy
jeszcze serce działa, służył mi szczyt w Górach Skalistych, tutaj
w Kolorado. Nazywaliśmy go „laptop” – w rzeczywistości nazywa się Flattop Mountain, czyli płaska góra. Rozpościera się z niej
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Góry

Po zamieszkaniu w Stanach, Góry Skaliste zastąpiły mi wszystkie
inne góry w jakich chodziłem. Widok ze szczytu zawsze był
nagrodą za trud wielogodzinnego czasem podchodzenia. Poza
tym zawsze mogłem zobaczyć co jest po drugiej stronie.
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przepiękny panoramiczny widok na inne szczyty. Wspinaczka zawsze wiązała się z dużym wysiłkiem, ponieważ prawie dziewięciomilowa droga oraz duże wzniesienie powodują, że na pewnej
wysokości odczuwa się braki tlenowe. Nie byłem tam od czasu,
kiedy serce zaczęło działać nieco gorzej.
Chyba dziewięćdziesiąt procent moich wycieczek odbywałem
sam. Zdawałem sobie sprawę, zresztą mnóstwo ludzi mi to mówiło, że chodzenie samotnie w górach jest niebezpieczne. Ale to
był drugi element testowania, a nawet sprawdzian charakteru –
czy mimo złej pogody i trudnej drogi wyjdę. Zdając sobie sprawę
z niebezpieczeństw, trzeba ustalić pewne granice.
Kiedy odkryłem chodzenie zimowe, często brałem narty na plecy, później udało mi się zdobyć tak zwane foki ułatwiające podchodzenie, które podpinałem pod narty. Łaziłem szczególnie
w Tatrach Zachodnich, bo tam są warunki do narciarskich wycieczek i zjazdów. W tych wędrówkach byłem sam, bo ci, którzy uprawiają narciarstwo zjazdowe, kręcą się głównie koło
Kasprowego. Dla mnie zabranie nart, wyłażenie na górę miało
inny smak. Z tamtych wycieczek pamiętam jedną, właśnie samotną. Szedłem granią, którą nie można było chodzić (stanowiła
granicę państwa), ale szedłem nią i zobaczyłem z daleka sylwetkę, która zbliżała się z naprzeciwka. Oczywiście w tym miejscu
zejść się nie dało ani na stronę polską, ani na czeską, musieliśmy
się spotkać. Samotni wędrowcy w górach mówią sobie przynajmniej dzień dobry, a czasem zaczynają rozmawiać. W ten sposób spotkałem mojego – później – serdecznego przyjaciela, który
też był „wariatem górskim”, chodzącym w pojedynkę. Potrafił
zjeżdżać ze wszystkich gór. Nie dorównywałem mu w umiejętnościach, ale w jego towarzystwie także mi się udawało. Była to
przyjaźń, która przetrwała całe lata, poznałem jego rodzinę, syna, córkę. Lecz pamiętam właśnie tamto spotkanie.
Był to Krzysztof Czarnocki. Z wykształcenia inżynier rolnik.
Specjalizował się w hodowli ziemniaków, pracował w jakimś instytucie przy Ministerstwie Rolnictwa. Wykonywał więc zawód
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zupełnie inny od mojego. Pochodził z Zakopanego, przez wiele
lat miał tam swój rodzinny dom i znał góry.
Odbywając samotne wędrówki, szczególnie zimowe, trzeba być
przygotowanym na wiele różnych niebezpieczeństw. Jednym
z nich jest mgła – o każdej porze roku. Wydawało mi się, że po latach chodzenia znam w Tatrach Zachodnich każdy kamień. Do
dzisiaj mogę z pamięci narysować linię szczytów.
Był luty 1980 roku. Ze schroniska na Chochołowskiej wyszedłem
po południu na krótki spacer na pobliską grań, dobrze znany mi
szczyt. Tatry Zachodnie są bardzo łagodne, kopulaste, zwykle
wszystko pięknie widać. Tak się jednak złożyło, że zaczęła się
śnieżyca. Mgła, śnieżyca – wszystko razem. Zacząłem schodzić,
ale śnieg już zasypał ślady podejścia, schodziłem więc „na nos”,
jak mi się wydawało. W pewnym momencie zacząłem mieć wątpliwości, czy jestem na właściwej ścieżce. Było późno, ściemniało się. Wiedziałem, że zgubiłem drogę. Poleciałem z małą lawinką,
byłem po niewłaściwej stronie, ale nie miałem już siły, żeby wyjść
z powrotem na górę i skorygować swój błąd. Energia mnie opuszczała. Zacząłem schodzić żlebem, znowu się obsunąłem i wreszcie
zobaczyłem, że z tego miejsca nie ma już zejścia – był to podcięty
wąwóz porośnięty lasem. Cały czas padał śnieg. Brnąłem w nim
dobrze ponad kolana. W pewnym momencie usiadłem, nie mogłem
już iść. To była moja najdłuższa noc. Na szczęście zawsze chodziłem przygotowany, więc miałem przynajmniej puchową kurtkę,
raki do chodzenia po lodzie, byłem wyposażony. Wiedziałem, że
będę musiał jakoś przetrwać do rana. Przedrzemałem w jamie wygrzebanej w śniegu dla ochrony przed wiatrem. Przeczekiwałem
tę noc ze świadomością, że może na wiosnę mnie tam odnajdą.
Takie doświadczenie zostaje w człowieku na zawsze. Czasem
mówi się, że w sytuacji zagrożenia całe życie przelatuje przed
oczami. Może nie doświadczyłem takiego błysku, rzeczywistego
widzenia całego życia, ale pojawiła się refleksja, że to już koniec.
Wiedziałem, że jestem w miejscu, w którym już nikt nie chodzi,
z dala od szlaku. Następnego dnia nabrałem trochę energii, wyszedłem z jamy, cały czas po pas w śniegu. Później wiązadłami od
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raków przymocowałem sobie do butów gałęzie świerkowe, żeby
się tak bardzo nie zapadać, i tak, po kolana w śniegu, schodziłem
na słowacką stronę. Śnieżyca ustała, widziałem już, gdzie jestem.
Wiedziałem również, że czeka mnie bardzo długa droga, zanim
dojdę do jakiegoś zamieszkanego miejsca. Nad granią krążył helikopter. Rozpoczęła się akcja ratunkowa, bo oczywiście wychodząc ze schroniska, powiedziałem, dokąd idę i kiedy powinienem
wrócić. Okazało się, że w nocy wyruszyła ekipa ratowników, którzy doszli na to miejsce, gdzie miałem być, ale także się zagubili
we mgle i śniegu. Byli w grupie, więc było im łatwiej, rano wrócili do schroniska. Ruszyła cała wyprawa, bo w nocy zeszły lawiny. Usiłowałem machać do helikoptera, ale patrzyli w inną stronę.
Wędrowałem cały dzień, do zmroku, i doszedłem do leśniczówki po słowackiej stronie. Tam dostałem herbaty – ze sobą miałem
tylko mały kawałek czekolady.
Ciekawe jest, jak działa psychika w momencie zagrożenia. Kiedy
obsunąłem się z lawiną, po zatrzymaniu wiedziałem, że w celu
nabrania energii muszę dać ten kawałek czekolady – jemu. Przez
cały czas myślałem w trzeciej osobie: „Co ten idiota robi?! Trzeba
mu dać czekoladę”. Później rozmawiałem o tym ze specjalistami.
Są to typowe wrażenia w podobnej sytuacji. Rzeczywiście wydawało mi się, że patrzę na siebie jakby z zewnątrz.
Jak mówiłem, ten dzień upłynął mi na długim marszu. Świadomość,
że nie mogę tam zostać, nie mogę tego zrobić moim najbliższym,
dodawała mi sił. Z leśniczówki odwieziono mnie na strażnicę
słowacką, tam musiałem się rozebrać niemal do rosołu. Poddano
mnie trzygodzinnemu przesłuchaniu, ponieważ nastąpiło „przerwanie granicy”. Wzięto mnie za kuriera „Solidarności”. Wtedy
nie wiedziałem, że Tatry były szlakiem przekazywania wiadomości. Po wszystkim oddano mnie w ręce polskich wopistów,
którzy odstawili mnie na Chochołowską, sprawdzili mój plecak
i sobie poszli. Wyprawę opisano w księgach wyjść tatrzańskiego
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dla mnie była
jak rozpoczęcie nowego życia. Wyszedłem z tego, przeżyłem, zostało mi darowane.
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Nie zaprzestałem samotnych wędrówek, także zimą, choć może byłem ostrożniejszy. W czasie pobytu we Francji chodziłem
po Alpach. Pamiętam, jak pojechałem latem do Val-d’Isère, znanej miejscowości narciarskiej. W lecie oczywiście nart nie było,
ale były wokół góry. Nie ma tam szlaków turystycznych, jakie
widzimy w Tatrach. Kupiłem sobie w księgarni dokładną mapę
sztabową, która pokazywała rzeźbę terenu i wszystkie ważne
punkty. Zacząłem wędrować tak, jak mnie wiodła, wzdłuż granicy francusko-włoskiej, na której spotkałem włoskich strażników. Chodziłem także w Pirenejach, wprawdzie latem, lecz na
dużej wysokości sceneria była zimowa.
Pamiętam jeszcze inną sytuację z Tatr. Wygrzebałem gdzieś stary, przedwojenny przewodnik z bardzo dokładnie naniesionymi
szlakami, które potem zniknęły. Tatrzański Park Narodowy zlikwidował je z biegiem lat. Wiedziałem więc, gdzie przebiegały
ścieżki. Oczywiście były zarośnięte, ale dało się wyjść na grań.
W czasie jednej z takich jesiennych wędrówek wspinałem się właśnie taką nielegalną drogą – nie była szlakiem turystycznym, ale
było widać, że zwierzyna nią chodziła – pogoda była nie najlepsza,
deszczyk mżył, więc ścieżka rozmokła. Dochodząc do granicy lasu, raptem zobaczyłem dziwne ślady, jakby dziecko stanęło bosą stopą, ale widać było również odciśnięte pazury. Niedźwiedź
musiał przechodzić tędy przed chwilą. Dalej szedłem już bardzo ostrożnie, czekając, aż wyjdę ponad granicę lasu. Na szczęście niedźwiedzia nie spotkałem. Powtórzyło się to kilkakrotnie
w Górach Skalistych, w Wyoming, znanym z mieszkających tam
grizzly. Idąc na wycieczkę, najlepiej zabrać ze sobą gadatliwych
towarzyszy, którzy robią dużo hałasu, bo wtedy niedźwiedzie
usuwają się z drogi. Można także kupić dzwoneczek, który przywiązujemy do nogi, żeby miś wiedział, że ktoś nadchodzi. Nie ma
nic gorszego, niż go zaskoczyć. Najniebezpieczniejsze jest spotkanie młodych, może się bowiem okazać, że weszło się między nie
a matkę, która jest w pobliżu. Byłem w takiej sytuacji raz – zobaczyłem dwa małe niedźwiadki bawiące się w strumieniu i od
razu uprzytomniłem sobie, że nie jestem we właściwym miejscu.
Szczęśliwie obyło się bez fizycznej konfrontacji.
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W Górach Skalistych wiele kempingów ostrzega przed niedźwiedziami. Miejsca kempingowe często wyposażone są w stalowe szafki na żywność. Jeśli ich nie ma, lepiej produkty trzymać
w samochodzie, choć to nie chroni całkowicie przed brunatnymi włamywaczami. Widziałem w parku narodowym fotografię –
przestrogę dla turystów – przedstawiającą samochód z wyjętymi
drzwiami: misiek zobaczył wewnątrz tubę pasty do zębów, za
którą podobno przepada.
Innym niebezpieczeństwem zagrażającym turystom są kuguary – ważą do stu kilogramów. Atakują z ogromną siłą, zwykle
od tyłu. Uderzenie może złamać kark ofiary. Zazwyczaj polują na
mniejsze zwierzęta, zdarzają się jednak napady na ludzi, nawet
na uczęszczanych ścieżkach.
Chodząc po górach, trzeba zaakceptować to, że dzielimy je z ich
naturalnymi mieszkańcami. To my wchodzimy na ich teren i powinniśmy respektować zwyczaje gospodarzy.
Wyprawy górskie przynoszą wiele wspomnień. W czasie jednej
z ostatnich spotkałem ogromne stado jeleni na łące w Górach
Skalistych. Było ich chyba kilkadziesiąt. Obserwując je ze skały,
przypadkowego, ale doskonałego punktu strategicznego, utrwaliłem ten niezwykły moment na fotografiach.
Teraz, siłą rzeczy, moje chodzenie ogranicza się już do niższych
gór. Zawsze z ogromnym podziwem patrzyłem na tych, którzy
zdobywali szczyty w Himalajach. Można powiedzieć, że te osoby były moimi modelami życiowymi. Takich ludzi się pamięta.
Należała do nich Wanda Rutkiewicz. Spotkałem ją u znajomego,
chodzili razem w Himalaje. Była trzecią kobietą z Zachodu, która weszła na Mount Everest, a pierwszą, która weszła na K-2, jeden z najwyższych szczytów świata. Chciała zdobyć wszystkie
ośmiotysięczniki, ale to się nie udało. Zginęła w Himalajach, została w jakiejś lodowej szczelinie. Kiedy ją poznałem, była już
sławną himalaistką, a ja, cóż, chodziłem po górach niskich, jeśli
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bowiem porównamy Góry Skaliste z Himalajami, to stanowią jedynie połowę ich wysokości. Moim największym osiągnięciem
było wejście na Mount Elbert – najwyższą górę stanu Kolorado,
mierzącą 4401 metrów. Jest to kawał wycieczki.
W czasie studiów chodziłem do klubu „Kolejarz” przy ulicy Foksal
na zajęcia gimnastyki przyrządowej. Była to dobra szkoła wytrzymałości fizycznej i psychicznej. Byłem wędrownikiem, bardzo dużo jeździłem na rowerze. Jedną z najdłuższych wypraw
rowerowych odbyłem z moim bratem ciotecznym około 1950 roku. Jako nastolatkowie – tylko we dwóch – pojechaliśmy rowerami z Warszawy w Kotlinę Kłodzką, do Kudowy i dalej. Mały ruch
samochodowy w tamtym czasie pozwolił nam na przebycie tej
drogi bez większego stresu. Dziś pewnie byłoby to niewykonalne.
Dwie trzecie długości Polski ze wschodu na południowy zachód
to długa podróż. Jechaliśmy sami i jak zwykle mieliśmy bardzo
ograniczone środki finansowe, a do jedzenia – suchary i kiełbasę
krakowską. Ja na starym rowerze turystycznym, mój kuzyn na
pięknym rowerze z przerzutką, rzadkością w tamtych czasach.
Dostał go od matki, która pracowała w placówce dyplomatycznej w Szwecji. Improwizowaliśmy spartańskie noclegi. Zdarzało
się, że przygodnie spotkani ludzie częstowali nas posiłkami, na
przykład jajecznicą na boczku. Do tej pory czuję ten smak. Z naszej strony mogliśmy ofiarować pomoc przy żniwach. Z różnych
względów było to dla nas świetnym doświadczeniem.
Wspominam też wyprawę rowerową z ojcem. W 1952 roku pojechaliśmy na Pojezierze Mazurskie, które wtedy było pustkowiem.
Wielu ludzi wysiedlono do Niemiec. Zostali głównie rdzenni
Mazurzy. Źle traktowani przez polskie władze, niechętnie, a nawet wrogo, przyjmowali przyjezdnych. Doświadczyliśmy tego,
choćby pytając o drogę. Dzisiaj lepiej rozumiem tę sytuację.
W tamtym czasie jazda na rowerze nie była moim jedynym sportem. W szkole na Barcickiej miałem sporo zajęć z szermierki,
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Góry Skaliste jesienią to nie tylko
jaskrawo żółte kolory drzew osiki
ale i biel pierwszego śniegu.
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trenowałem także floret. Jeden z moich szkolnych kolegów został później olimpijczykiem, zdobywcą złotego medalu. Naszym
trenerem był znany węgierski mistrz – János Kevey.
Jeździłem także na nartach. Mogę nazwać to jazdą turystyczną, bo dużo w tym było podchodzenia i zjazdów nieprzetartymi szlakami. Renesans mojego narciarstwa, w formie zjazdowej,
nastąpił po przyjeździe do Stanów. Najpierw wyjeżdżaliśmy do
Kanady, gdzie Iwona ma rodzinę. Później rokrocznie, poza letnimi wyprawami w Góry Skaliste, wyruszaliśmy na zimowe trasy
narciarskie do Kolorado, gdzie zjazdy mają kilka kilometrów długości i ogromną różnicę wzniesień. Było to więc narciarstwo alpejskie. Nie biłem rekordów, ale jeździłem w każdych warunkach.
Tę umiejętność wyniosłem z zimowego łażenia po górach z nartami, kiedy to moim kompanem był wspomniany już Krzysztof
Czarnocki.
Każde wyjście w góry dostarczało ogromnego materiału fotograficznego, który przynosiłem jako notatki. Często do nich wracam. Tak, góry są miejscem do medytacji, wyciszenia, niektóre
widoki zostają z nami na lata. Pamiętam, jak kiedyś w Tatrach
Zachodnich schodziłem z Czerwonych Wierchów na zachód, na
Halę Ornaku. Najpierw pogoda była bardzo zła, ale później chmury opadły poniżej miejsca, w którym stałem. Wrażenie było niesamowite, wystawały tylko niektóre szczyty, co w Tatrach należy
do rzadkości, a morze chmur leżało u moich stóp. Siedziałem tam
dość długo. Tak się zamyśliłem, że przegapiłem moment, w którym powinienem był już wracać. Schodziłem więc do schroniska po ciemku, obsuwając się po kamieniach. Wielokrotnie noc
zastawała mnie w górach.
Wiele zawodów łączy się z koniecznością osiągnięcia pewnego celu. Jest to szczególnie ważne dla projektanta. Każde nowe
zlecenie, każdy problem, z jakim się spotykamy, jest niższym
lub wyższym „wzniesieniem”, czasem bardzo stromym. Tu także pojawia się moment zawahania: „Czy podołam?”. Nieraz miałem chwile wątpliwości, czy uda mi się rozwiązać zadanie. Ten
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trening z gór był pomocny. Obawa przed podjęciem trudnego
projektu nie grozi może utratą życia, ale odbiera pewność siebie
i wiarę, że można dokonać czegoś wyjątkowego.
W górach osiągnięcie szczytu jest podsumowaniem, spełnieniem. Jednak bywają sytuacje, kiedy do tego szczytu nie można
dojść, z różnych względów. Wycofanie się jest bardzo trudną decyzją. Łatwiej się z nią pogodzić, oceniając ryzyko. Kiedyś zimą,
idąc granią Tatr Zachodnich z moim przyjacielem Krzysztofem,
nielegalnie przeszliśmy granicę, żeby wejść na pobliski szczyt
Rohacze. Wobec braku sprzętu zdecydowaliśmy się zawrócić
z silnie oblodzonej, eksponowanej ścieżki, pięćdziesiąt metrów
od celu. Dobra decyzja.
Byliśmy rodziną łazików. W połowie lat pięćdziesiątych ojciec poznał Mieczysława Orłowicza – doktora prawa, historyka sztuki
i zapalonego turystę, który na piechotę przemierzył chyba całą
Europę, nie mówiąc już o Polsce. Wydał dwa słowniki czy podręczniki o turystyce, opisujące różne miejsca i szlaki w kraju.
Znał właściwie każdą ścieżkę. Nosił także „blachę” przewodnika tatrzańskiego. Mój ojciec zaczął chodzić z grupą zapalonych
turystów – nazywali się „grupą Orłowicza” – ukochali wędrówki
po Polsce. Mogły prowadzić doliną rzeki Świder pod Warszawą
na linii otwockiej przez jakieś małe wioski lub wieść po górskich
szlakach. Chodzili grupowo, a doktor Orłowicz przygotowywał
plan wycieczki, był przewodnikiem. Nadal mam pisane na maszynie listy, które wysyłał do uczestników dwa czy trzy tygodnie
wcześniej. Czasami śmiesznie to brzmiało: „w przyszłym tygodniu będziemy szli wzdłuż rzeki Świder od wioski A do wioski
B i po drodze napotkamy takie, a takie miejsca, taką roślinność,
rzeka wije się takimi zakolami. Jeśli przyjedziemy autobusem,
odchodzącym z dworca takiego, o godzinie 8.30, to o 10.30 będziemy na miejscu. Zjemy śniadanie w gospodzie, gdzie podają
świetną jajecznicę” i tak dalej. Był to opis, plan wycieczki, wraz
ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi zarówno rzeźby terenu,
charakterystyki miejsca, jak i organizacji grupy. Orłowicz chodził na wycieczki w pelerynie, z kosturem. Ojciec opowiadał, że
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spali zwykle w stodołach, a on owijał się dwa razy tą peleryną,
padał na siano i zasypiał natychmiast. Mówię o nim, ponieważ
był także doradcą turystycznym naszej autokarowej wycieczki
studenckiej, którą zorganizowaliśmy w 1957 roku – jedynej do
Europy Zachodniej.

Ciekawość
świata

Zawiązaliśmy na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie komitet studencki, chcieliśmy bowiem zobaczyć coś więcej niż Polska
tamtego okresu. Ktoś z grupy miał jakieś wejścia w Ministerstwie
Kultury i dostaliśmy pieniądze: tysiąc dolarów na czterdzieści
osób. Ja miałem wejście do pks-u przez znajomą, która była córką naczelnego dyrektora, wydębiłem więc autokar i dwóch kierowców za jakieś grosze. Trasa wiodła przez Wiedeń do Włoch,
do Rzymu, później do południowej Francji, dalej do Paryża
i z powrotem przez Niemcy. Opiekunem wycieczki był profesor
Aleksander Kobzdej, malarz, wykładowca Akademii, wspaniały człowiek, a na wycieczce świetny kumpel. W miarę trwania
podróży zżyliśmy się jako grupa. Było nas czterdzieści osób, ze
wszystkich wydziałów, przekrój populacji ówczesnej asp, między
innymi: Maciek Urbaniec, Gustaw Zemła, Staszek Kulon, Piotr
Kamler, Krzysztof Lenk i Tadeusz Pietrzyk. Koledzy z akademika
„Dziekanka” zrobili kawał Kulonowi, ładując do jego bagażu zapakowaną w papier cegłę. Na granicy czesko-austriackiej celnicy przetrzepali nasze rzeczy. Natknęli się także na cegłę Staszka,
który nie bardzo wiedział, jak się tłumaczyć z posiadanego ładunku. Długo śmialiśmy się z jego miny.
Planując wyjazd, konsultowałem z doktorem Orłowiczem etap
francuski. Zaczął opowiadać: „tam po drodze będzie takie małe miasteczko, znane z romańskiego kościółka, w którego lewej nawie jest taki, a taki obraz, przedstawiający to, a tamto,
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namalowany wtedy, a wtedy” – szczęka mi opadła. On to recytował z głowy, znał ze swoich podróży, a przeszedł to wszystko na
piechotę. Był postacią, o której u nas w domu wiele się mówiło.
Ojciec przynosił ze wspólnych wycieczek mnóstwo zdjęć, był autorem większości publikowanych portretów doktora Orłowicza.
Po jego śmierci (w 1959 roku) towarzysze wędrówek, w tym mój
ojciec, przez wiele lat zbierali się w Harendzie na wspominki
o przebytych szlakach.
Wycieczka z asp w 1957 roku to był wyjazd jednorazowy – w 1956
roku było trochę odwilży, w związku z czym dostaliśmy paszporty. Druga grupa studencka w tym samym czasie zorganizowała wycieczkę do Paryża w inny sposób – popłynęli barką. Jak
się okazało, można dopłynąć tam z Polski siecią rzek i kanałów.
My mieliśmy autokar i namioty rozstawiane w miejscach, gdzie
się zatrzymaliśmy. Wyjątkiem był nocleg na granicy austriacko-włoskiej. Ta noc w górach była bardzo zimna i deszczowa, toteż
dach nad głową przyjęliśmy z wdzięcznością. Spaliśmy w koszarach włoskich strzelców alpejskich.
Ponieważ mieliśmy niewiele pieniędzy, wzięliśmy ze sobą ogromne ilości jedzenia. Podstawą był pumpernikiel, który się nie psuje,
do niego cebula i produkty konserwowe. W naszym wyposażeniu była jedna czy dwie skrzynki alkoholi, także spirytus, bo wiedzieliśmy, że to jest doskonała waluta wymienialna. Wręczona
włoskiemu sierżantowi butelka spirytusu z naszego „banku” była formą rewanżu za gościnę. Otworzył ją zaraz przy nas. Nalał.
Próbowałem mu jakoś wytłumaczyć – na migi, bo nie znałem
włoskiego – że tego nie pije się nierozcieńczonego. Sierżant mnie
jednak nie zrozumiał i pół szklanki, może więcej, wychylił jak
wodę. Oczy wyszły mu na wierzch, dech mu zaparło zupełnie. Po
jakimś czasie doszedł do siebie i pyta: „Wy to tak pijecie?!”. Ktoś
przetłumaczył, że tak, my to tak na śniadanie – jesteśmy nie do
zdarcia. Polska dusza zagrała. On nalał znowu trzy czwarte szklaneczki trunku, a ponieważ stałem najbliżej, podał mi: „To masz,
wypij”. Trzeba było honor Polaka ratować. Jeśli się wie, że to jest
bardzo mocny alkohol, to można go wypić, stosując odpowiednią
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technikę: bierzemy duuuży wdech, wypijamy duszkiem, a później jest ten chuch… Znałem tę metodę z opowiadań ekspertów,
więc ją zastosowałem, nie zakrztusiłem się, a żołnierze nie mogli
wyjść z podziwu. Honor został ocalony, ale na to, co się dalej działo,
spuśćmy już zasłonę milczenia. Noc była dla mnie dość uciążliwa.
Studenci Akademii byli bardzo aktywni. Z inicjatywy wspominanego już Piotra Kamlera wyremontowane zostały podziemia
pałacu Czapskich na Krakowskim Przedmieściu. W wypełnionych kamieniami, ziemią i śmieciami piwnicach Piotr zobaczył
świetne miejsce na klub studencki. Skrzyknął grupę kolegów
i wszystko to odgruzowaliśmy, wynieśliśmy śmieci, wybraliśmy
ziemię, później przyszli robotnicy, żeby wykończyć pomieszczenia. Chyba do dziś jest tam klubokawiarnia studencka. Nazwano
ją Eufemia. Było to imię znanej wtedy w Akademii modelki, którą wszyscy rysowaliśmy.
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Zespołowe działania były kiedyś chyba powszechniejsze niż dzisiaj. W Warszawie wiele się mówiło o karnawałowych balach gałganiarzy w Akademii Sztuk Pięknych. Niewykończona wtedy
aula Akademii, mimo gołych ścian i surowej podłogi, zamieniała się we wspaniałą salę taneczną. Stało się punktem honoru dla
różnych celebrytów, żeby być na takim balu. Zabiegał o to nawet
sam Leopold Tyrmand – w latach pięćdziesiątych organizator podziemnych jam sessions. Gościł często na Akademii, adorując jedną
z moich koleżanek. Stroje były absolutnie niespotykane. Na jeden
z bali Janusz Stanny przebrał się za piecyk – kominek z drzwiczkami, które po uchyleniu ukazywały tylną intymną część Janusza.
Brałem udział w organizacji tych imprez. Kiedyś udekorowaliśmy
salę, pokrywając całkowicie jedną ścianę pogniecionymi gazetami, co dało niecodzienną fakturę i ociepliło surowe pomieszczenie. Dopełniliśmy ten wystrój, zawieszając kilkadziesiąt dużych
balonów, chlapanych kolorowymi farbami à la Jackson Pollock.
Inwencja dekoratorów podpowiedziała, że balony można zrobić
z prezerwatyw. Kupując je w aptece, koledzy poprosili o rachunek na Zrzeszenie Studentów Polskich. Słyszałem, że pani magister była trochę zaskoczona.
Karnawał był także okazją do organizacji sobotnich zabaw, otwartych dla chętnych spoza Akademii. Była druga połowa lat pięćdziesiątych. Królował rock’n’roll. Frekwencja zawsze dopisywała.
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Grała orkiestra Akademii Sztuk Pięknych – wtedy jedna z najlepszych orkiestr jazzowych w Warszawie. Dochód z biletów zasilał
kasę Zrzeszenia Studentów Polskich.
Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych przy okazji
karnawału odbywały się także aukcje na Wydziale Wzornictwa.
Często sprzedawano prace, na których w czasie korekt pedagodzy
rysowali swoje poprawki. Gadali i gryzmolili. Ja również miałem
ten zwyczaj: uzupełniania ciągu myślenia ołówkowymi dywagacjami. Powstawał cały cykl dziwnych rysunków, które studenci
skrzętnie zbierali i sprzedawali później na licytacji w czasie balu. Za zebrane pieniądze organizowali zimowe wyjazdy na narty.
Ponieważ odbywało się to w czasie trwającego semestru, trzeba
było jakieś zajęcia improwizować na miejscu. Byłem raz opiekunem takiej grupy w Sudetach, w Zieleńcu. Zrealizowaliśmy jedno
zadanie, choć nie było to łatwe po całym dniu nart. Nie wiem, co
dzieje się na Akademii w tej chwili, ale podejrzewam, że w Polsce,
podobnie jak w Stanach, inicjatywy studenckie zanikają. Nie potrafię do końca wyjaśnić przyczyn tego zjawiska.
Nie słyszy się także o klubach studenckich, jak kiedyś Stodoła,
która znalazła siedzibę w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki, w baraku – pozostałości po budowniczych. Dzisiaj w tym miejscu
stoi zapewne jeden z warszawskich wieżowców. Organizowano
tam niezapomniane koncerty i festiwale z gwiazdami polskiego jazzu, znanymi później szeroko poza granicami kraju. Grali
między innymi saksofonista Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz oraz
Tomasz Stańko na swojej magicznej trąbce. A na Mokotowskiej
były Hybrydy. Oba kluby prowadziły kabarety, które zapisały
się żywo w kulturze Polski Ludowej. Studencki Teatr Satyryków
(sts) stał się profesjonalną instytucją. Debiutowała tam Krystyna
Sienkiewicz, absolwentka asp z pracowni Józefa Mroszczaka,
później znana aktorka.
Mówiąc o inicjatywach studenckich, wspomnieć należy rok 1956 –
odwilż w Polsce i krwawo tłumioną rewolucję na Węgrzech. Na
Akademii wrzało. Korzystając z osłabienia czujności cenzury
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i władz, studenci grafiki zajęli się projektowaniem i drukiem plakatów politycznych. Powstało wiele dokumentów epoki. W pracowni litografii, która czynna była wtedy dwadzieścia cztery
godziny na dobę, powielałem Płaczącego gołąbka pokoju Franka
Starowieyskiego – jeden z pierwszych plakatów słynnego później grafika.
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Zastanawiam się, ilu narzędzi używałem w swojej karierze zawodowej. Brystol, farby plakatowe czy gwasze, kolorowe tusze,
flamastry. Cały arsenał pędzli o różnych wymiarach i zakończeniach, stalówki, redisówki, grafion, rotringi, skalpel, aerograf,
przykładnice, linijki, ekierki, komplety krzywików, kobra, komplet cyrkli marki Skala, przezroczyste i kolorowe folie, Letraset,
analogowa fotografia. To wspomagało moje projektowanie do
połowy lat osiemdziesiątych. Później wszystko się zmieniło. Tę
długą listę wyparły komputer, kolorowa i czarno-biała drukarka oraz skaner. Zniknął brystol, zastąpiony drukiem na ekskluzywnych papierach.
Patrząc na stare projekty i porównując je z tymi z ery komputerowej, nie zauważam jednak fundamentalnych różnic. Posługiwanie
się komputerem nie zmieniło mojego sposobu myślenia o projektowaniu i jego istocie. Projekt, który ma zaspokoić potrzeby użytkownika, nie jest zdeterminowany rodzajem narzędzia. Skrócił
się oczywiście czas realizacji, ale – paradoksalnie – nie zauważyłem, bym miał go więcej. Papier i ołówek ciągle jeszcze leżą na
moim stole i nie zamierzam się ich pozbywać. Wmontowane są
na stałe w mój proces myślenia.
Pamiętam moment, kiedy zobaczyłem pierwszego Macintosha –
komputer Mac Classic słynnej firmy Apple. Niepozorny szary
prostopadłościan z niewielkim monochromatycznym ekranem
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oraz podłączonymi do niego klawiaturą i myszką stał samotnie
w pokoju technicznym Wydziału. Oglądało go liczne grono pedagogów i studentów. Nie zdawaliśmy sobie wtedy sprawy z historycznej wagi tego wydarzenia. Mieliśmy przed sobą komputer,
który w nadchodzących latach zmienił oblicze projektowania.
Dawał łatwy dostęp do obsługi programów przez przyjazny układ
ekranu – user friendly interface. Apple było przodującą firmą w projektowaniu oprogramowania, niewymagającego, jak kiedyś, wpisywania poleceń. Wystarczyło kliknąć na właściwą ikonę, aby
korzystać z różnych funkcji, jak niegdyś z klasycznych narzędzi.
Rewolucja komputerowa polegała między innymi na dostępności.
By docenić to wydarzenie, w małym tylko wycinku, warto cofnąć się o rok. Mieliśmy w szkole urządzenie do składania tekstu,
wyposażone w klawiaturę, ale pozbawione ekranu. Składało się
„w ciemno”. Nie można było sprawdzić, co się pisze, wielkości litery, spacjowania. Nikt – poza profesorem Doyle’em Moore’em,
ówczesnym szefem Wydziału Grafiki, z zamiłowania typografem – nie potrafił złożyć tekstu bezbłędnie. Mac Classic rozwiązywał ten problem. Był to tylko wycinek jego możliwości. Mac,
w którym zakochałem się od pierwszego wejrzenia, w różnych
swoich wcieleniach i modelach towarzyszył mi i nadal towarzyszy w pracy. Jeden z pierwszych miał „aż” 40 mb twardego dysku, teraz „zatrudniam” 4 tb (sto tysięcy razy więcej) plus 32 tb
zewnętrznych dysków. Jeśli dzisiejsza ilustracja wielkości arkusza papieru ma średnio objętość 25 mb, to widzimy, że nie zmieściłbym nawet dwóch takich na moim pierwszym komputerze.
Później zaczął się wyścig na szybkość działań, a z nim pogoń za
ciągle nowszymi maszynami. Magazynowanie materiału to całe
szafki wypełnione twardymi dyskami. Wpadliśmy chyba w niekończącą się spiralę.
Pojawił się nowy problem. Błyskawicznie zmieniające się wersje
systemów operacyjnych utrudniają dostęp do archiwalnych prac.
Nie mogę otworzyć wielu plików, ponieważ mój coraz nowszy
system nie chce przyjmować do wiadomości czegoś, co wydarzyło się na przykład pięć lat temu. Rozważam więc kupno starego
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komputera, po tym pozostaje już tylko kupić liczydła. Nadal możemy odczytać zwój papirusu z Egiptu, datowany na 1000 rok przed
naszą erą, lub zadrukowany papier, ale nie jestem pewien, czy za
sto lat cokolwiek zostanie na moim twardym dysku.
Proces logowania na pierwszych maszynach ibm onieśmielał.
Wymagał wpisania ciągu znaków, haseł, wszystko w odpowiedniej kolejności, ale później można było uruchomić edytor DrHalo,
pozwalający tworzyć na ekranie kolorowe ilustracje. Wsiąkłem
w to po uszy mimo prymitywnych, jak na dzisiejsze czasy, programów graficznych i ekranu o niskiej rozdzielczości, który dawał ząbkowane obrazy. Technika druku również była ciekawa:
nie mieliśmy kolorowych drukarek, ustawialiśmy więc przed
ekranem aparat i pstrykaliśmy zdjęcie, z którego można było następnie robić odbitki na papierze. Pamiętam moją pierwszą serię
impresji na temat wszystkich miesięcy. Taki graficzny kalendarz.
Tworzyłem także ilustracje inspirowane muzyką. Po prostu uczyłem się narzędzia. Zresztą uczyliśmy się wszyscy, zarówno studenci, jak i wykładowcy. Moim bezpośrednim instruktorem był
przyjaciel i kolega z Wydziału Grafiki, Tom Kovacs, już wtedy
biegły w grafice cyfrowej.
Firma ibm wyposażyła Wydział Grafiki w komputery, gdyż studenci byli ich potencjalnymi nabywcami po ukończeniu uczelni
i przystąpieniu do pracy zawodowej. Poza zapewnieniem sprzętu ibm organizował spotkania dyskusyjne. Przedstawiciele zadawali nam pytanie: „Jaką rolę będzie odgrywał komputer w twojej
dziedzinie za dwadzieścia lat?”. Idee z tych futurologicznych dyskusji przekazywano programistom, którzy zastanawiali się, jak
je zrealizować. Podobną procedurę stosowano we Francji, gdzie
przemysł zbrojeniowy zatrudniał pisarzy science fiction i korzystał z ich pomysłów, unowocześniając broń. Myślę, że ta metoda
jest dzisiaj stosowana w każdym przemyśle. Biorąc udział w dyskusjach futurologów, nie przypuszczałem, że nadejdzie moment,
kiedy będziemy musieli się bronić przed ich skutkami. Na przykład przed manipulacją mediami zastosowaną przy okazji wyborów w Stanach Zjednoczonych. W 2013 roku firma Cambridge
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Analytica wykorzystała dane osobowe, aby każdemu użytkownikowi indywidualnie dostarczyć informacje, odpowiednio spreparowane na podstawie jego profilu. Jest to pranie mózgów na
wielką skalę – i tak już będzie.
Moja grafika cyfrowa pokazana została na pierwszym Międzynarodowym Biennale Grafiki Komputerowej w Rzeszowie w 1995
roku. Wtedy w Polsce była to nowa dziedzina, niewielu ludzi się
nią zajmowało. Organizatorem był Zbigniew Rybka, ówczesny dyrektor Teatru Powszechnego w Rzeszowie, a jednocześnie znany
popularyzator kultury. Nie pamiętam, jak nasze drogi się zbiegły, ale wysłałem na pierwszą edycję biennale pracę zatytułowaną Ostatni Samuraj, która dostała drugą nagrodę. Uznałem, że
grafika komputerowa może przedłużyć mój flirt z grafiką artystyczną. Brałem udział w kolejnych biennale, następnie Zbyszek
urządził mi dużą wystawę w pięknej galerii przy teatrze w Rzeszowie, a kilka lat później powtórzył ją w Teatrze Powszechnym
w Radomiu. Pokazałem około sześćdziesięciu prac. Na wernisaż
przybyło wiele osób zainteresowanych tym medium. W 2000
roku brałem udział w ważnej wystawie zatytułowanej Graficy,
zorganizowanej w Zachęcie przez Danutę Wróblewską i Wiesławę Wierzchowską. Kuratorki zwróciły się o prace do dziesięciu
twórców mieszkających poza granicami kraju.
Ciągle staram się robić coś nowego, inspirowanego przeżyciami,
wydarzeniami czy wprost z czystej ciekawości, dokąd zaprowadzi mnie możliwość poszukiwań formalnych.

Fotografia

Cofnijmy się w czasie do momentu, kiedy robiłem swoje pierwsze zdjęcia. To są bardzo odległe wspomnienia. Czasem towarzyszyłem ojcu w jego fotograficznych wyprawach. W 1947
roku – Warszawa jeszcze leżała w gruzach – wędrował z aparatem po Starówce. Przez plac Zamkowy zbliżyliśmy się do wylotu
Piwnej, chcąc przejść na Rynek. Droga była wąską ścieżką na wysokości pierwszego piętra, w wąwozie ruin. Później był już Rynek,
którego nie było. Do dziś zachowały się nieliczne tylko zdjęcia,
które ojciec zrobił w tamtym czasie. Lubię szczególnie jedno: widok na kościół Paulinów przy ulicy Freta, nieopodal Barbakanu,
w zamgleniu, z zarysami ruin Starego Miasta. Próbowałem kilkakrotnie z tego samego miejsca zrobić podobne ujęcie. Niestety,
nie było tamtego światła, a mgła nie chciała się pojawić na zawołanie. Ojciec miał widocznie swoje sposoby.
W historycznym przewodniku po Bielanach cenionego varsavianisty Jarosława Zielińskiego* znajduje się wiele fotografii robionych
przez mojego ojca, głównie w latach pięćdziesiątych. Po wojnie żył
z robienia zdjęć dla czasopism, poza tym zajmował się fotografią
artystyczną. Ja byłem wtedy biernym obserwatorem, czasami
modelem. Miewałem w rękach aparaty ojca, ale nie fotografowałem. Siedziałem mu za plecami i patrzyłem, co wyczarowywał
*

Jarosław Zieliński, Bielany. Przewodnik historyczny, Wydawnictwo rm,
Warszawa 2015.
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w ciemni. Kiedy zacząłem robić pierwsze zdjęcia, filmy wywoływał
tata. Wkładałem je w powiększalnik, naświetlałem papier i czekałem, co z tego wyjdzie. To był magiczny moment, kiedy w czerwonym świetle powoli wyłaniał się na dnie kuwety czarny obraz.
Początek samodzielnej fotografii łączę z momentem wybierania
i powiększania starych zdjęć ojca na wystawę rodzinną. Ponownie
spojrzałem na jego prace. Zobaczyłem je inaczej, dostrzegłem ich
spójność. Wziąłem aparat i zacząłem robić coś więcej niż dokumentację. Lata pracy zawodowej i pedagogiki wiązały mnie z fotografią, ale nie była ona osobistą formą wypowiedzi. Dopiero po
wycofaniu się z czynnego życia zawodowego – czy raczej ograniczeniu jego intensywności – znalazłem czas na fotografowanie dla
siebie. Mogłem dołączyć to medium do wypowiedzi artystycznej.
Fotografia mojego ojca była sztuką widzenia rzeczy. Patrząc na
z pozoru zwykłe drzewo, potrafił je zobaczyć. Wiem, że trudno
to wytłumaczyć – wszyscy patrzymy, ale nie wszyscy widzimy.
Kiedyś robotnik ze składu złomu zapytał mnie ze zdziwieniem,
dlaczego fotografuję sprasowany w kostkę samochód. Dla niego to był złom, ja zobaczyłem w nim formę, grę światła i kolor.
Uczyłem się dostrzegać tak jak mój ojciec. Przystawiając aparat
do oka, zacząłem patrzeć gotowym zdjęciem, widzieć je jak swoje prace, projekty czy swoją sztukę.
Staram się od razu uchwycić gotowy kadr, niemal podświadomie
komponuję obraz. Czasem uwagę przykuwa ostatecznie fragment
sceny, nad którą pracuję. Po wyrwaniu z kontekstu w procesie
cyfrowej obróbki żyje on własnym życiem. Fotografowanie nie
kończy się w momencie naciśnięcia spustu migawki.
Przeglądając archiwum, natknąłem się na fotografię, którą zrobiłem w 2008 roku w jednym z lwowskich zaułków. Całą uwagę
skupiłem na oświetlonej arkadzie, reszta obrazu kryła się w cieniu. Szykując to zdjęcie do druku, przypomniałem sobie fotografie robione przez ojca w latach pięćdziesiątych w Warszawie.
Zestawiłem je razem. Myślę, że kierowały nim podobne powody,
gdy wybierał te kadry z ulicy Koziej i bramę (pewnie na Targowej
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Arkady. Zdjęcie u góry i po lewej robił
ojciec, to po prawej, ze Lwowa, jest moje.
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na Pradze). A może to ja miałem gdzieś głęboko zakodowany sposób, w jaki on patrzył, albo po prostu widziałem kiedyś te zdjęcia
i pozostały w mojej podświadomości.
„Patrzeć” i „widzieć” wydają się określeniami pochodnymi, ale jest
między nimi duża różnica. Mogę patrzeć, ale nie zobaczę czegoś,
co jest istotne. Podejmując decyzję o zrobieniu zdjęcia, widzę, co
wyróżni je spośród innych. Jest powód, dla którego je robię. Może
to być interesujący temat lub walory kompozycyjne. Odwołam się
do jednego ze zdjęć mojego taty, próbując odgadnąć, co zobaczył,
i postawię obok swoje zdjęcie, starając się wytłumaczyć, co ja zobaczyłem – powód, dla którego zostało ono wykonane. Poszukam
zbieżności w naszym sposobie myślenia i widzenia.
W latach pięćdziesiątych ojciec często krążył wokół warszawskich placów budowy. Stąd właśnie pochodzi zdjęcie robotnika
na rusztowaniu. Siatka prostych linii kontrastuje z tym niby-pająkiem, który zawisł nad głową, ujęty w ramę stojących wokół murów. Leżące na rusztowaniu deski zdają się wskazywać
niecodziennego przybysza. Dynamiczna kompozycja podkreśla
niezwykłość sytuacji.
Nieopodal miejsca, gdzie mieszkam, biegnie ścieżka turystyczna,
nad którą rozgałęzia się autostrada. Chodzę tam dość często i za
każdym razem uwagę moją przyciąga znak drogowy, mówiący, że
w tym miejscu mam podjąć decyzję, czy kierować się na północ,
czy na południe. Brzmi to niemal ostatecznie, jakby to miała być
decyzja na całe życie. Tak więc znak drogowy stał się tematem obrazu. Robiłem to zdjęcie także dla walorów kompozycyjnych: ciężar „obramowania” wydobywał centralny punkt. Ustawienie po
przekątnej nadało ciężkiej formie wiaduktów niespodziewaną dynamikę. Widzę związek między tymi dwoma kadrami, które dzieli siedemdziesiąt lat – moment zobaczenia tego, co dla nas ważne.
Jest jeszcze dar czucia czy dostrzegania nastroju. Pamiętam ojca mówiącego o Janie Bułhaku, nestorze polskiej fotografii i mistrzu polskiego pejzażu. Był bez wątpienia wzorem dla ojca, co
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dało się odczuć w atmosferze jego zdjęć. Puszcza Piska o mglistym
poranku to dwa zdjęcia ojca. Zdjęcie fragmentu ulicy Agrykola
w Warszawie to moja fotografia, zrobiona właśnie dla tego nastroju, jaki zapamiętałem ze zdjęć, które były w domu.
Światło jest właściwie wszystkim. Jeśli wyobrazimy sobie, że
światła nie ma, obcowalibyśmy tylko z czernią. Można powiedzieć, że czerń także może stanowić przestrzeń wokół nas. Na
biennale weneckim jeden z pawilonów zawierał różnego rodzaju
doświadczenia ze światłem. Jednym z nich była możliwość wejścia w czerń absolutną – która prawdopodobnie nie istnieje na
Ziemi, ale tak to zostało zaaranżowane. Było to dziwne odczucie,
wyobcowania i zawieszenia w pustce. Ciemność stanowi element
naszego doświadczenia, lecz światło towarzyszy nam od zawsze,
zmieniając się dynamicznie, opowiada całą historię. Pomaga nam
w widzeniu kontrastu, pozwala na pokazanie rzeczy, sprawia, że
zaistnieją. Nie wyobrażam sobie wypowiedzi bez światła. Pełną
biel kartki papieru naruszymy maleńką, ledwie szarą kropeczką bądź ogromnym krzyczącym kleksem.
Mówiąc o pracy ze światłem, mamy często na myśli wielkie studio
z licznymi reflektorami, ekranami, lampami błyskowymi. Między
tym sprzętem chodzi mistrz obiektywu – fotograf. Patrzy na model,
przesuwa jedną z lamp, odsuwa nieco ekran i jest gotów do utrwalenia sceny. Tak w młodości widziałem ojca, gdy robił mi portret.
W moim wypadku cały ten scenariusz odpada. Nie mam studia
fotograficznego i posługuję się głównie światłem naturalnym,
które jest chyba najlepszym oświetleniem. To nie znaczy, że nie
chciałbym użyć tych wspaniałych lamp, ale nie wspiąłem się jeszcze na ten stopień wtajemniczenia. Portret robiony przy świetle padającym z okna, lekko rozjaśniony w cieniach odbiciem od
białego papieru, także może dać dobry efekt. Pewnie dlatego lubię obrazy Jana Vermeera, tego mistrza dziennego oświetlenia.
Wielu ludzi pisało już i mówiło o rewolucji cyfrowej. Ja wróciłbym do podstaw, niekoniecznie związanych tylko z fotografią.
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Projektowanie opiera się na regułach, pewnej filozofii, którą się
kierujemy. Pozostają one niezmienne niezależnie od tego, jaki aparat czy inne narzędzie zostanie użyte. Mój sposób myślenia nie
zmienił się w momencie wejścia komputerów. Podobnie jest z fotografią. W analogowej fotografii używało się filmu. Robiłem wiele zdjęć z podróży po Stanach, mam tysiące slajdów, które chyba
już pozostaną w takiej formie. Kiedy pojawił się aparat cyfrowy,
nie odczułem rewolucji. Podejście jest takie samo. Jeśli chcę fotografować kwiaty, rośliny czy naturę, jest mi zupełnie obojętne,
czy wezmę do ręki aparat cyfrowy, czy analogowy. To, co się zmieniło przy fotografii cyfrowej, to cały proces po zrobieniu zdjęcia.
Mój ojciec, robiąc zdjęcie pejzażu, musiał pod powiększalnikiem
naświetlać pewne elementy dłużej, inne krócej. Na druciku miał
okrągły kawałek czarnego papieru, którym poruszał w powietrzu,
żeby nie pozostawić śladu, i w ten sposób regulował czas naświetlenia danego fragmentu. Pamiętam także plamkowanie, którego cierpliwie dokonywał na każdej końcowej odbitce. Malutki
kałanek z chińskim tuszem maskował wszystkie przypadkowe
białe plamki czy zarysowania. Kiedy pojawiła się fotografia cyfrowa, żałowałem, że tego nie dożył. Widział wprawdzie moje
pierwsze aparaty cyfrowe, ale nie miał okazji z nich skorzystać.
Edward Hartwig, znany polski fotografik, także często ingerował w swoje fotogramy, które przypominały kontrastową grafikę. Z kolei Jan Bułhak tego nie robił, pozostając przy miękkich
obrazach. Jakaż to byłaby dla nich frajda poznać Photoshopa i inne programy do obróbki zdjęć.
Lubię fotografie czarno-białe i takie często robię. Może dlatego,
że wśród nich wyrosłem. Może także dlatego, że kolor rozprasza, odwraca uwagę od sedna sprawy. Oczywiście prototypem
zawsze jest zdjęcie kolorowe, ale w procesie obróbki kolor można
wytracić. Nie ustawiam aparatu cyfrowego na zdjęcia monochromatyczne, bo chcę mieć później możliwość wyboru. Potrzebuję
koloru tam, gdzie gra istotną rolę, na przykład w naturze czy w fotoreportażu z obchodów Bożego Ciała w Łowiczu. Tam prawdopodobnie zaistnieje, bo jest integralną częścią stroju ludowego.
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Alter Ego. Grafika cyfrowa.
Metamorfoza osobowości malowana
materiałem fotograficznym.
Poniżej: Czekanie na Godota.
Grafika cyfrowa, technika mieszana.
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Kadencja. Czas przeszły ma swą projekcję
na teraźniejszość i na naszą przyszłość.
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Ptak. Grafika cyfrowa. Poszukiwałem
w przyrodzie odpowiedników Abakanów –
rzeźb Magdaleny Abakanowicz. Organiczne
formy były pomostem do serii obrazów.
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Tak samo w każdej innej sytuacji, gdy pozwoli podbudować temat. Poza tym jest elementem, który może służyć tworzeniu nastroju. Więc manipulowanie kolorem tak, ale chyba nie za dalekie.
Moja fotografia przechodzi często płynnie w grafikę komputerową. Używam jej jako materiału, tak jak farby z palety. Można
w nieskończoność eksperymentować z barwą. Manipulując materiałem, po drodze odkrywamy jakąś zupełnie nową ścieżkę.
W takiej sytuacji zazwyczaj zapisuję obraz i czasami dopiero po
latach wracam do tematu, eksperymentując z nim dalej.

Stany
Zjednoczone

Byłem w Stanach Zjednoczonych kilkakrotnie na konferencjach
i przy innych okazjach, ale nie planowałem dłuższego pobytu.
Wspominałem już, że Uniwersytet Illinois w Urbana-Champaign
zaoferował mi kontrakt na stanowisko tak zwanego profesora wizytującego. Jest to wolny etat przydzielany osobom, które
szkoła chce zatrudnić na jakiś czas, a później się z nimi żegna.
Jechałem, mając za sobą rozległą praktykę zawodową w Polsce.
Od sześciu lat uczyłem, powoli w to wsiąkałem. Uczenie nie jest
czymś, z czym łatwo się rozstać.
Zamieszkałem w szeregowym domku dla zagranicznych studentów i wykładowców, w którym była nawet garderoba (walk-in closet) – nowość dla mnie. W ogóle wszystko, co mnie otaczało,
było nowe, inne. Pamiętam swoją pierwszą rowerową wycieczkę za miasto. Droga prowadziła wśród pól kukurydzy, dla urozmaicenia przetykanych polami soi. Myślałem, że za zakrętem
zobaczę coś innego, ale i tam były te same pola. W końcu wśród
nich ukazało się jedno samotne drzewo, na którym można było
zaczepić oko.
Koledzy poznosili mi różne przydatne w gospodarstwie domowym rzeczy: garnki, talerze, dostałem nawet mały telewizor.
Podobały mi się praktyczne miski ze stali nierdzewnej, których
nie było w Polsce, kupiłem więc niedużą, mieszczącą się do mojej walizki, bo chciałem ją ze sobą zabrać wracając. W Stanach
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mleko i soki kupuje się w galonowych lub półgalonowych plastikowych pojemnikach. Kiedy po dwóch miesiącach miałem się
przeprowadzić do nowego mieszkania w pobliżu szkoły, okazało się, że cała szafka była zastawiona tymi pojemnikami, których
nie miałem serca wyrzucić. Jestem typowym przedstawicielem
pokolenia wojennego, które wszystko gromadzi. Teraz plastikowe pojemniki oddajemy do recyklingu, ponieważ są przetwarzane między innymi na elementy budowlane.
W grudniu 1984 roku do mojej kawalerki na terenie uniwersytetu wprowadziła się Iwona, która przyjechała z Polski również
na krótką wizytę. Pod koniec naszego pobytu w Stanach, w maju
1985 roku, wybraliśmy się na wyprawę samochodową. Składała
się z dwóch części: na wschód i na zachód Ameryki. Łącznie pokonaliśmy piętnaście tysięcy mil, czyli około dwudziestu pięciu
tysięcy kilometrów.
UrbanaChampaign, gdzie mieszkaliśmy, leży nieomal w centrum Stanów, praktycznie w sercu kraju. Iwona prowadziła pisane dzienniki podróży ze wszystkich naszych wypraw
oraz nagrywała na taśmie swoje spostrzeżenia. Jest to świetny rejestr obserwacji, który pozwala odtworzyć wydarzenia
i przywołuje wspomnienia za każdym razem, gdy do niego sięgamy. Opieram się na jej zapiskach z tej „Wielkiej Wyprawy”.
Pierwszy etap, na wschód, miał pięć tysięcy mil i obejmował
Indianę, Ohio, Pensylwanię, Wirginię Zachodnią i Wirginię, New
Jersey, Waszyngton (Dystrykt Kolumbii), Nowy Jork, wschodnie wybrzeże (aż do Quebecu w Kanadzie) – i z powrotem przez
Montreal, Toronto, Wielkie Jeziora (Huron, Superior i Michigan)
oraz Chicago. Drugi etap, na zachód, był znacznie dłuższy. Liczył
dziesięć tysięcy mil i prowadził z Missouri przez Kansas, Kolorado,
Nowy Meksyk, Arizonę, Utah, Newadę do Kalifornii, aby wzdłuż
Pacyfiku dotrzeć do Oregonu, Idaho, Montany, Wyoming i wrócić
przez Góry Skaliste do Kolorado, a później przez Iowa i Nebraskę
do domu. Ta druga część – wielka pętla zakreślona łatwo flamastrem na mapie – zajęła nam ponad miesiąc. Była to niezapomniana podróż z wielu względów. Przede wszystkim zachłystnęliśmy

330 Stany Zjednoczone

Wschodnia i zachodnia pętle miały w sumie
15 000 mil (ok. 25 000 kilometrów).
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się przestrzenią, zupełnie niewyobrażalną dla przybysza z Europy,
i różnorodnością krajobrazu, w którym znaleźliśmy prerie, kaniony i wąwozy, gejzery, nieczynne wulkany i pustynie.
Historia kraju, który jest prawdziwym melting pot (tyglem)
wszystkich możliwych narodowości zgromadzonych pod jednym dachem, wywołuje szacunek dla sąsiada. Amerykańska
chęć niesienia pomocy nie jest tylko przysłowiowa. W czasie
wszystkich naszych podróży spotykaliśmy się zawsze z wielką
życzliwością i serdecznością ludzi, niezależnie od miejsca i okoliczności. Realizacja takiej wyprawy, nawet dla doświadczonego
amerykańskiego turysty, byłaby ogromnym wyzwaniem. Dla nas
była przygodą i okazją, której nie chcieliśmy przegapić. Utkwiły
nam w pamięci nazwy miasteczek, rysunek krajobrazu, kolor
skał i zapach powietrza. Dzięki niej nabraliśmy wprawy w organizacji podróży i w następnych latach niejednokrotnie wracaliśmy do tych samych miejsc bądź odwiedzaliśmy te pominięte.
Czterdzieści siedem stanów mamy za sobą, na liście ciągle oczekują Hawaje i Alaska.
Parki narodowe są miejscami wyjątkowymi. Te ogromne tereny znajdują się pod ochroną federalną amerykańskiego rządu.
Odwiedziliśmy prawie wszystkie: Yellowstone, Yosemite, Rocky
Mountain, Zion, Glacier, Olympic, Arches i wiele innych – różnią
się barwami, formacjami geologicznymi i minerałami.
Podróże przychodzą nam łatwo. W czasie przerw semestralnych,
tankując benzynę do samochodu, decydujemy: czy jechać do
Teksasu, czy na Florydę, do Luizjany czy Karoliny Południowej.
Element niewiadomej czyni wyprawę ciekawszą.
Oprócz niekwestionowanych walorów krajobrazowych Ameryka
ma do zaproponowania fantastyczne muzea sztuki. Moma
(Museum of Modern Art), met ropolitan i Guggenheim w Nowym
Jorku. Smithsonian i National Gallery of Art w Waszyngtonie.
Museum of Fine Arts w Bostonie. A także inne: The National 9/11
Memorial w Nowym Jorku, Art Institute w Chicago, Kennedy
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Rzeżba stworzona przez siły natury w Kanione
Antylop, w Arizonie. Miejsce to masowo uczęszczane
jest przez fotografów i pewno ten fragment ma
wiele kopii. Nie mogłem się jednak oprzeć.
Na następnej stronie: trudno uwierzyć, że
to prawdziwe kolory wąwozu w Utah, a nie
komputerowa zabawa z Pantonem.
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Dolina Zamków (Castle Valley) w stanie Utah,
nazwę swoją bierze od fantastycznych form
skalnych otaczających pustynny krajobraz.
Poniżej: zachód słońca w Utah. Jeden
z najbardziej ekscytujących pejzaży w Ameryce
z różnorodnością formacji skalnych i barw.
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Niepowtarzalne światło, przestrzeń
i forma w kompletnej symbiozie.
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Space Center na Florydzie – to tylko kilka ważnych. Oprócz tych
gigantów – setki mniejszych, które pieczołowicie kolekcjonują
wszystko, co składa się na historię kraju, stosunkowo krótką w porównaniu z europejską, więc każdy eksponat nabiera większego
znaczenia. Uśmiech wzbudza fakt, że nawet starocie z wyprzedaży garażowej nazywane są dumnie antykami. Szczególnej uwagi
wymagają amerykańskie muzea historii naturalnej. Są świetnie
zorganizowane, niejednokrotnie interaktywne, przyciągają tłumy osób spragnionych wiedzy wykraczającej poza czas obecny.
W Stanach wydawałem dla przyjaciół biuletyn pod dumną nazwą Roman’s News, który w całości był pisany ręcznie (komputer
jeszcze nie był dostępny). Zawierał on, w skrótowej formie, relację z „Wielkiej Wyprawy”, a także mapę przedstawiającą tę jedną
z najwspanialszych podróży, jakie wspólnie z Iwoną odbyliśmy.
Kiedy wróciliśmy z wycieczki, profesor, który mnie zaprosił, zapytał: „Roman, a co byś powiedział na drugi rok pracy tutaj?”.
Odparłem: „Drugi rok? Może… No dobrze”. Tak to wyglądało,
ciągle nie miałem w planie długiego pobytu. Później powtórzyło się to samo kolejny raz, zostałem i zobaczyłem, że jestem już
po drugiej stronie płotu. To, czym żyłem tam trzy lata, stało się
moją rzeczywistością i zapuściłem korzenie. Był to dziwny okres
przystosowywania się. Przy czwartym nieplanowanym roku pobytu kontrakt się skończył, ale otworzyły się inne posady i miałem do wyboru: moje ukochane Kolorado lub Missouri – może
mniej ukochane, ale względy praktyczne, finansowe, zdecydowały, że tu się osiedliliśmy.
Jak już mówiłem, chodzenie po górach zawsze było mi bliskie.
Motywowała mnie nieprzeparta chęć zobaczenia, co jest po drugiej stronie.
Kiedy mieszkałem we Francji, pojechałem na wakacje do Maroka
i tam odbyłem dłuższą wycieczkę na Saharę. Przyjechaliśmy niewielką grupą po południu, inni zasiedli z piwem, a ja zobaczyłem
piaskowe wydmy i postanowiłem wspiąć się na nie. Miały dobrze
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Przez jakiś czas, po przyjeździe do Stanów wydawałem
ręcznie pisany Newsletter, adresowany głównie do
rodziny i przyjaciół w Polsce. Wszystko było tak nowe, że
uważałem za stosowne dzielić się tym z bliskimi. Był tu
także opis Wielkiej Wyprawy, po Stanach i Kanadzie.
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ponad sto metrów wysokości. Upał był jak na Saharę przystało.
Pot lał się na piasek, w którym brnąłem po kostki. W końcu wdrapałem się i… co zobaczyłem po drugiej stronie? Tysiąc pięćset takich samych wydm piaskowych.
Góry Skaliste przypominają mi Tatry, choć są dużo wyższe. Można
powiedzieć: monumentalne. Ciągną się blisko pięć tysięcy kilometrów, niemal przez cały kontynent, aż po Kanadę. Dla pierwszych osadników zmierzających na zachód stanowiły mur trudny
do przebycia. Rzeki pięknie je wyrzeźbiły, a woda spływa z nich
zarówno do Atlantyku, jak i do Pacyfiku. Na grzbiecie, w miejscu
zwanym Continental Divide, jest duża liczba ścieżek, z których
roztacza się widok na obie strony kontynentu. Mamy z Iwoną na
koncie wspinaczkę na najwyższy szczyt Gór Skalistych: Mount
Elbert, mierzący blisko cztery i pół tysiąca metrów. Cenny, bo
wchodziłem na niego zaledwie kilka lat temu, więc z racji mojego wieku liczył się podwójnie. Wielokrotnie spędzaliśmy wakacje w Kolorado, latem zdobywając kolejne szczyty, a zimą i wiosną
zjeżdżając z nich na nartach. Nie zamieszkałem w Kolorado. Czy
był to dobry wybór? Czasem w życiu podejmujemy decyzje, przez
które nie śpimy wiele nocy.
Przybywając do nowych miejsc, czuję zawsze nowy zapach. Tak
też było w Illinois. Gorące i wilgotne powietrze o specyficznej woni pól kukurydzy, które otaczają uniwersyteckie miasto Urbana-Champaign, oblepiało mnie każdego dnia. W Polsce
taki parny dzień zapowiada burzę, tutaj to normalny klimat.
Niezwykły był pierwszy kontakt z olbrzymim Uniwersytetem
Illinois i jego skalą, nie tylko pod względem powierzchni, ale
także liczby studentów. Było ich około czterdziestu tysięcy.
W Missouri – pod koniec mojej pracy – dwadzieścia tysięcy. To
szokowało w porównaniu z uczelniami w Polsce czy w Europie.
Odkryciem była dla mnie uniwersytecka biblioteka. Jedna z największych publicznych, akademickich bibliotek w Stanach. Druga
co do wielkości po Bibliotece Harvardu. Ma ponad sto lat. Mieści
kilkanaście milionów tomów, drugie tyle różnego rodzaju materiałów audiowizualnych, nagrań, map, filmów, mikrofilmów.
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Droga przez góry i prerie, wydeptana przez Indian
ze szczepów Ute i Arapaho, nomadów/koczowników
przemieszczających się w poszukiwaniu naturalnych
terenów łowieckich. Niejednokrotnie przemierzaliśmy
z żoną fragmenty tej trudnej miejscami trasy,
obecnie w dużej części znajdującej się na terenie
Parku Narodowego Gór Skalistych w Kolorado.
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Biblioteka Uniwersytetu Illinois składa się z prawie trzydziestu
specjalistycznych działów, które także nazywane są bibliotekami, między innymi: kolekcji Abrahama Lincolna, map, rzadkich
ksiąg i manuskryptów, biblioteki języków i literatury, biblioteki filozofii, komunikacji, sztuki i architektury i wielu, wielu
innych. Labirynt półek i pomieszczeń oraz dostępność źródeł
i informacji wywarły na mnie duże wrażenie. Z pomocą przyszła komputeryzacja, pomagała w wyszukiwaniu konkretnych
pozycji i pozwalała dotrzeć do najbardziej ukrytych materiałów.
Korzystają z niej nie tylko studenci i profesorowie, ale także naukowcy z całego świata.
Niecodzienne było również moje spotkanie z superkomputerem
Cray, którego dotykałem, czując drżenie milionów gigabitów przebiegających go w każdej sekundzie. Wyglądał niepozornie, jak
wielka trójwymiarowa litera „C”. Kształt nie wywodzi się z nazwy komputera, ale sprzyja on podobno najszybszemu przebiegowi informacji i obniżeniu temperatury, jaką ten bieg wywołuje.
Skoro mowa o komputerach, to okazało się, że kampus w UrbanaChampaign jest jednym z czołowych w świecie ośrodków nauk informatycznych, astrofizycznych i komputerowych. Dzięki
zastosowaniu najszybszych komputerów i ich programów The
National Center for Supercomputing Applications (ncsa) przyłożył rękę do rozwoju światowej infrastruktury cyfrowej w dziedzinie nauki i inżynierii. Nie bez powodu komputer hal z filmu
Stanleya Kubricka 2001: Odyseja kosmiczna, pochodził z UrbanaChampaign. Jest to ośrodek przyciągający studentów z całego
świata, w tym ogromną liczbę z Chin. Być może obserwowany
ostatnio skok w technologii cyfrowej Państwa Środka ma także
swoje źródła w Urbana-Champaign.
Mówiąc o nowych doświadczeniach, zapamiętałem między innymi niecodzienne odwiedziny na Wydziale Rolnictwa i Hodowli
Zwierząt, który zarządza ogromnymi farmami. Natknąłem
się tam na łące na stado krów. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że miały wmontowane w bok malutkie
okienka. Każda po jednym. Przypominały one te w pralkach
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automatycznych. Mimo obecności niezwykłych urządzeń krowy wyglądały na zadowolone z życia. Laboratorium wydziału
prowadzi badania układu trawiennego i dostęp do niego na bieżąco jest konieczny.
Nowe były także, z małymi wyjątkami, kontakty na uczelni.
Znamienne i zauważalne wtedy dla mnie było amerykańskie
odezwanie „no problem”, czy – jak byśmy rzekli – „nie ma sprawy”,
gdy zwracałem się do kogoś z jakąś prośbą albo za coś dziękowałem. Stanowiło to ogromny kontrast z często niechętną postawą
osób, które prosiłem o pomoc w przeszłości. Tutaj na każdym kroku spotykałem się z życzliwością ze strony kolegów i personelu
szkoły. Zauważyłem, że pomaganie leży w naturze Amerykanów.
Podobno wywodzi się ono z ciężkich czasów osadnictwa, kiedy
sąsiedzka pomoc decydowała o przeżyciu.
Trzeba było się nauczyć, żeby na pytanie „Jak się masz?” nie opowiadać o bólu głowy ani o kłopotach z samochodem. To czysto
retoryczne pytanie. Zadający je oczekuje odpowiedzi, że masz
się świetnie, aby zaraz po tym pognać do swoich zajęć. Nawet
w gabinecie lekarskim na to pytanie odpowiadasz, że bardzo
dobrze, a dopiero później możesz przystąpić do narzekania na
stan zdrowia.
W przestrzeni publicznej dziwiłem się, słysząc „przepraszam”
od osoby, która przechodziła w pobliżu, w odległości mniejszej
niż metr. Okazało się, że istnieje coś takiego jak „indywidualna
przestrzeń prywatna”, której nie powinniśmy naruszać. Może to
dlatego, że przestrzeni w tym kraju jest nadmiar i nic nie usprawiedliwia wchodzenia bliźniemu na odciski.
Pobyt w Stanach pozwolił mi lepiej zapoznać się z grafiką amerykańską. Znałem ją raczej fragmentarycznie.
Zetknąłem się bliżej z pracami między innymi Herba Lubalina,
który ożywił typografię, proponując jej ekspresyjną formę. Mówił:
„Czasem poświęcasz czytelność, aby zwiększyć oddziaływanie”.
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Odkryłem redagowane przez niego czasopismo „U&lc” („Upper
and lower case”) – okazało się, że poza szkołą szwajcarską coś
jeszcze istnieje. To, co proponował, było naturalną reakcją na
strukturalizm szwajcarskiego stylu, który wiódł prym w Europie
i którego sam byłem wyznawcą. Powstawało w warunkach tradycji lokalnej. Trzeba spojrzeć na to, co działo się w Ameryce w xix
wieku, na ówczesne gazety, czcionki, układy stron, na to, czym
różniły się od europejskich. Herb Lubalin wstrząsnął typografią
w tym samym stopniu, w jakim zrobił to później David Carlson,
choć nie był, jak ten ostatni, obrazoburcą. Korzeniami tkwił głęboko w tradycji amerykańskiej sztuki typograficznej.
Co jeszcze może być inspirujące dla przybysza z Europy? Odwołam
się do największego wrażenia, jakiego doznałem. W czasie jednej
z pierwszych naszych wędrówek, przekraczając łańcuch górski na
zachód od Colorado Springs, zobaczyliśmy z Iwoną przestrzeń.
To był widok, jakiego nigdy wcześniej nie doznałem, nawet jadąc
przez równiny Kansas. Ogromna płaszczyzna – preria, na której horyzoncie cienką kreską malowało się następne pasmo wysokich gór. Może właśnie zestawienie skali łańcucha górskiego
z równiną dawało to wrażenie.
Szukaliśmy jednocześnie czegoś bliskiego sercu, co znamy lub
wiemy, jak powinno wyglądać. Pamiętam, jak będąc we Francji,
często jeździłem w rejony, które przypominały mi Polskę,
Mazowsze. Tu również było wypatrywanie Polski. Chcieliśmy
odnaleźć miasta i miasteczka, gdzie istnieje prawdziwe centrum:
rynek, chodniki, gdzie można się przejść, posiedzieć w kawiarniach. Te atrybuty urosły do rangi symboli. Niestety, nie natrafiliśmy na to, czego szukaliśmy.
W środkowych Stanach, na południowym zachodzie, miasta mają zupełnie inną strukturę i inny charakter. Większość pobudowana jest wzdłuż długiej i szerokiej ulicy, noszącej przeważnie
nazwę Main – Główna. Na skrzyżowaniu z inną, mniejszą, pewnie będzie stał bank. Szerokość ulicy, jak się dowiedziałem, nie
była podyktowana liczbą samochodów (tych w czasie jej budowy
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nie było tak wiele), ale przepędzanymi przez te ulice ogromnymi
stadami bydła. Nie ma tu więc miejsca na główny rynek, przestrzeń spotkań.
W poszukiwaniach znanych nam zakątków myśleliśmy o Teksasie
z hiszpańskimi wpływami. Nic bardziej mylnego. Inne są jedynie miasteczka na wschodnim wybrzeżu, gdzie osadnicy, Anglicy
i Francuzi, budowali według europejskich kanonów. Im bardziej
na zachód, tym luźniej. Byliśmy sfrustrowani, nie znajdując oczekiwanych pejzaży. Aż w pewnym momencie nastąpiło przebudzenie: chwileczkę, musimy uprzytomnić sobie, że to jest inny
kraj i inny kontynent. Trzeba tę inność zaakceptować, jeśli decydujemy się tutaj żyć. Springfield w Missouri, w którym obecnie
mieszkamy, powstało na początku xix wieku na dawnych terenach indiańskich szczepów Kickapoo, Delaware i Osage. Kiedy
rząd amerykański usunął Indian do rezerwatów w Kansas, miasto – znajdujące się na trakcie komunikacyjnym z St. Louis do San
Francisco w Kalifornii – otworzyło swoje podwoje dla osadników.
Preria, strumienie i lasy dębowe ustąpiły miejsca kolei, a stacja
Springfield stała się ważnym węzłem handlowym.
Wojna secesyjna spowodowała, że dynamicznie rozwijające
się miasto przeżyło zapaść i zostało podzielone na dwa obozy.
Rozegrała się tutaj jedna z najbardziej krwawych bitew – Battle
of Wilson’s Creek (czasowo odpowiada to mniej więcej naszemu
powstaniu styczniowemu). Położenie w sercu Ameryki wciągnęło Springfield na linię słynnej drogi transkontynentalnej, znanej pod nazwą Route 66, która zaczyna się w Chicago w Illinois,
a kończy się w Los Angeles w Kalifornii. To spowodowało napływ
ludności, boom w handlu, rozwój infrastruktury i ożywiło życie
kulturalne. Zmianie nie uległa ponoć jedynie obowiązująca tutaj
od czasów pionierskich uniwersalna zasada uprzejmości, nadzwyczajnej serdeczności i towarzyskości. Miasto rośnie nadal. Dawne
centrum jest obecnie rewitalizowane po wielu latach stagnacji
spowodowanej wyprowadzeniem życia, usług i różnego rodzaju
biznesów do shopping malls – galerii handlowych. Wszędzie jednakowych. Można być pewnym, że taki sam Walmart znajdziemy
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w New Jersey, Kalifornii i w Teksasie. Podobnie jak wiele tak zwanych chains – sieci przedsiębiorstw, restauracji i nawet kościołów,
które fizycznie – na zewnątrz i w środku – wyglądają jednakowo.
Brak agory, jednego określonego miejsca spotkań, rozluźnił relacje międzyludzkie. Przyczynił się do tego także samochód, kształtując w Stanach kulturę komunikacji. Z jednej strony ogromna
przestrzeń sprowokowała konieczność znalezienia środka transportu dostępnego dla wszystkich, z drugiej zmieniła dynamikę
stosunków społecznych. Miasto nie jest już kompozycją domków,
gdzie z okna do okna sąsiadowi mówi się dzień dobry – tworzą
się coraz większe, rozleglejsze i coraz dalsze przedmieścia. W dobrej dzielnicy sąsiednie domy dzielą spore odległości. Zmienia to
zupełnie relacje z sąsiadami. Nawet do bliskich znajomych nie
wypada wpaść bez zapowiedzi, jak w Polsce – wizytę trzeba najpierw umówić. Godziny pracy są tu bardziej elastyczne, intensywność pracy, jak również cena wolnego czasu, są tu znacznie
wyższe niż w Europie.
Przyjeżdżając do obcego kraju, pewne rzeczy widzi się z podwójną ostrością. Odmienność jest wzmacniana przez odniesienie do
miejsca, skąd przyjechaliśmy. Z zapałem więc dokumentowaliśmy te różnice na slajdach, których powstały tysiące, zebrane
z licznych podróży. W tej kolekcji jest oddzielny temat, a mianowicie kicz, często wykorzystywany przez Iwonę do wykładów.
W Polsce to zagadnienie nigdy mnie specjalnie nie zajmowało,
nie widziałem tego. Przez to wyczulenie na inność tutaj dopiero
zobaczyłem masę rzeczy, które są kiczami: od maleńkich figurynek po monumentalne rzeźby, większe realizacje, nawet projektowanie form przemysłowych. Na przykład specyficzny styl
amerykańskich samochodów z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, który nigdy nie miał odbicia w Europie.
Po podjęciu decyzji o pozostaniu w Stanach Zjednoczonych sukcesywnie likwidowałem pracownię w Warszawie. W całym zamieszaniu zginęło bezpowrotnie wiele moich projektów. Zaczynałem
życie od zera, jak już mówiłem – z jedną walizką. Później, żeby
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się przeprowadzić do budynku na terenie kampusu, musiałem
prosić kolegów o pomoc i profesor Doyle przyjechał samochodem,
żeby zabrać moje rzeczy. Kolejna przeprowadzka, między Illinois
a Missouri, wymagała kilku kursów samochodem. Gdy kupiliśmy dom, musieliśmy użyć ciężarówki, gdyż obrośliśmy w rzeczy
zbędne i niezbędne. Iwona w tym czasie kończyła drugie studia
magisterskie na Wydziale Projektowania właśnie w szkole, w której uczyłem – w Urbana-Champaign.
W Illinois przestrzegano autonomii wykładowcy – to on decydował, co będzie w programie. Musiałem ułożyć sylabus każdego
kursu: zawierał on opis, cele pedagogiczne i tematykę działań
projektowych. Dodatkowo w sylabusie podane były zasady oceny
i regulamin wymagany przez uniwersytet. Ważnym uzupełnieniem były opisy zadań, które omawiały projekt, jego cel pedagogiczny, wymagania dotyczące prezentacji, jak i datę zakończenia.
Było to dla mnie coś nowego, w Polsce bowiem nie przygotowywałem tego na piśmie.
Ówczesny amerykański sylabus miał formę maszynopisu powielanego na ksero i rozdawanego studentom. Miłe panie sekretarki odczytywały moje brudnopisy, błyskawicznie przepisując je
na maszynie ibm z wbudowaną pamięcią. Wydobycie każdego
potrzebnego dokumentu trwało krótką chwilę. Szybko po tym
maszyny do pisania poszły do lamusa, zastąpione komputerami, drukarkami, skanerami i całym oprzyrządowaniem biura.
Rewolucja cyfrowa dokonywała się na moich oczach.
Prowadziłem zajęcia „Typografia” oraz „Metodologia Projektowania
Graficznego” – inaczej zwana „Projektowanie Graficzne 2”.
„Projektowanie Graficzne 1” – podstawy – studenci mają na drugim roku studiów. W zależności od semestru uczyłem także
z przedmiotów „Podstawy Projektowania Komputerowego” oraz
„Projektowanie Graficzne 3”, na czwartym roku studiów. Odrębne
zajęcia obejmowały przygotowanie profesjonalnego portfolio, co
zamykało kurs grafiki. Tutaj wprowadziłem projekt końcowy, porównywalny z dyplomem licencjackim.
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Pracowaliśmy w trybie semestralnym. Miałem osiemnaście godzin kontaktowych (w studio) na wszystkie zajęcia, czyli sześć godzin tygodniowo na przedmiot. Te osiemnaście godzin rozszerza
się do dwudziestu czterech, gdy doda się godziny biurowe, często
wykorzystywane na indywidualne kontakty i omawianie projektów. A do nich śmiało można dodać następnych dziesięć spędzonych na przygotowywaniu wykładów, pisaniu nowych zadań,
wertowaniu literatury i nauce pracy na komputerze. Ta ostatnia,
w wyniku zmian oprogramowania, nigdy nie ustaje.
W grupie było średnio od szesnastu do osiemnastu osób. Na wyższych latach – od czternastu do szesnastu. Całą pracę powinno
się wykonać na zajęciach – ale to utopia. Moi studenci musieli
pracować w domu, bo inaczej nie zdążylibyśmy z realizacją programu. Oddawali sześć lub siedem projektów w semestrze. Kiedy
przyjechałem na rok do pracowni gościnnej w Warszawie, koledzy złapali się za głowę: „Sześć, siedem projektów? My tu robimy jeden, najwyżej dwa”.
W Stanach studenci uczestniczą również w zajęciach ogólnokształcących, które w Polsce prowadzi się na poziomie maturalnym. Chodzą na przykład na matematykę jako przedmiot
dodatkowy, który muszą zaliczyć, ponieważ nie mieli go w szkole
średniej. Program zawiera około osiemdziesięciu godzin punktowanych (trzy godziny na przedmiot), z czego dwadzieścia procent
pochłania wykształcenie ogólne. Czas na studiowanie przedmiotów kierunkowych jest nieco skurczony. Zawsze był to problem.
Przygotowujemy studentów do zawodu projektanta. Czy wyposażamy ich we wszystkie niezbędne umiejętności? Za krótka kołdra:
jeśli naciągniemy na nos, to nogi nam wystają – lub odwrotnie.
Program, który zastałem, nie był, według mojej oceny, dostatecznie wszechstronny. Nie uzbrajał studenta we wszystkie narzędzia
potrzebne do pracy. Ilustrację, typografię, komunikację wizualną (ograniczoną do projektowania książki i plakatu) wymieszano
w przedziwnych proporcjach. Przearanżowałem niektóre kursy,
na przykład typografia, początkowo obecna w jednym semestrze,
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Organizując program komunikacji wizualnej
w Springfield, Missouri, narysowałem jego
mapę. Okazało się, że cztery główne obszary
nauki projektowania, są ze sobą powiązane.
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rozrosła się do dwóch (choć powinno być ich co najmniej trzy).
Niestety, jak już mówiłem, są także przedmioty ogólne, które
trzeba w tym programie zmieścić. Dodałem metodologię projektowania, pod którą podłączyłem Communication Design – komunikację wizualną, planując, że będzie ona miała profil grafiki
informacyjnej. Wiedziałem, że mogę uczyć metodologii na bazie
infografiki. Był to kurs komunikacji wizualnej w specyficznej formie. Zadania obejmujące projektowanie opakowań realizowane
były w ramach typografii, kursu metodologii lub na zaawansowanym kursie grafiki na czwartym roku, a nawet na ostatnim
semestrze kursu Professional Design Practicum – praktyki zawodowej. Nie potrafiłem pominąć w nauczaniu projektowania, dziedziny, w którą byłem zaangażowany przez wiele lat.
W 1988 roku po raz pierwszy trafiły do pracowni trzy klasyczne
macintoshe – szare pudełka, z których korzystali studenci, a ja
dostałem taki sam na moje biurko, więc naturalnie pojawił się
następny dział programu – grafika komputerowa. Nie mając instruktora it, wprowadziliśmy zadania komputerowe do wszystkich przedmiotów, ucząc się jednocześnie zastosowania tego
narzędzia w projektowaniu. Moja dydaktyka była dwutorowa:
dotyczyła rozwiązywania problemów projektowych i jednocześnie opanowania programów.
Komputer stał się głównym narzędziem na zajęciach typografii, co
znacznie uprościło nauczanie przedmiotu. Do składu i planowania stron używało się najpierw PageMakera, a później InDesigna.
Stworzyliśmy osobny kurs nauki kultowego już Photoshopa
oraz ilustracyjnych programów wektorowych jak Macromedia
Freehand, a następnie Adobe Illustrator.
Uniwersytet oferuje program obowiązkowy oraz zajęcia obieralne i dodatkowe. Coraz bardziej się to rozbudowuje. Animację
można wesprzeć zajęciami z programowania na Wydziale Nauk
Komputerowych oraz wybranymi przedmiotami z grafiki.
Zwiększa się stopień interdyscyplinarności. Student szyje program studiów na swoją miarę: najpierw wybiera uniwersytet,
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Opakowania na materiały biurowe.
Zadaniem było stworzenie wizerunku
serii produktów niemarkowych (generic).
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Opakowania leków na receptę. Projekt robiony
w konsultacji z farmaceutą, który będąc głównym
adresatem produktu, dokonującym dystrybucji
leków, określił hierarchię ważności informacji.
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Serie opakowań na materiały fotograficzne.
Zadaniem było stworzenie jednolitego
wizerunku producenta (branding) oraz
systemu oznakowani poszczególnych
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a później w oferowanych programach zajęcia. Musi uwzględnić
obowiązkowe kursy stanowiące core – trzon obranego programu.
W tych decyzjach pomaga advisor – akademicki doradca, którym
jest z reguły pedagog. Pełniłem także tę funkcję, mając w każdym
semestrze od dziesięciu do piętnastu podopiecznych.
Ustanowiłem cztery moduły, z tego trzy czysto praktyczne,
a czwarty zawierający elementy teorii, bo metodyka projektowania musi się wspierać na założeniach teoretycznych.
Program zawiera również Liberal Arts: historia, literatura, języki –
jako przedmioty ogólne. To mogą być też psychologia, geografia,
biologia. Studenci muszą wybrać zajęcia uzupełniające z grupy
nauk ścisłych i humanistycznych. W obrębie historii sztuki jest
także historia dizajnu, obowiązkowa dla wszystkich studentów
programu projektowego. Wśród przedmiotów uzupełniających
znajduje się na przykład jazda konna. Zazwyczaj namawiałem
studentów, by zastępowali ją kursem Technical Writing – języka
technicznego – pomagającym w precyzyjnym formułowaniu myśli, przydatnym przy projektowaniu wszelkiego rodzaju instrukcji czy objaśnianiu procesów.
Traktowałem projektowanie instrukcji jako jedno z ważniejszych zadań komunikacji wizualnej. Wszyscy prawdopodobnie
znamy broszury dla pasażerów samolotów. Ich zrozumienie może decydować czasem o życiu. Są one z reguły bardzo dobrze zaprojektowane. Dawałem więc zadania tego typu. Wychodziłem
z założenia, że ten rodzaj projektowania łączy się z dogłębnym
poznaniem procesu, jaki mamy wyjaśnić. Prosiłem więc studentów o wykonanie przedmiotu służącego czemuś. Powiedzmy, że
musieli zrobić z kartki papieru, bez użycia kleju, konstrukcję
utrzymującą piłkę golfową centymetr nad stołem – czyste origami – lub mały latający model. Kiedy wykonali już prototyp, ważnym krokiem było zwerbalizowanie procesu, jego opis. Zależało
mi, żeby najpierw jak najdokładniej opowiedzieli, jak to się robi. Ilustracja miała stanowić uzupełnienie instrukcji słownej.
Studenci testowali je na sobie nawzajem. Wychwytywali słabe
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punkty, w których opis był niewystarczająco precyzyjny lub procesu nie dało się opisać słowami. Jako projektanci nie zawsze
będziemy w stanie wykonać model. Na przykład obiektyw aparatu – wiadomo, że tego nie zrobimy sami. Zwykle instrukcje mają
dwie uzupełniające się formy: werbalną i wizualną, rzadko zdarza się tylko jeden rodzaj zapisu. Jednym z zadań był opis pieczenia chleba. Znalazłem francuski przepis. Każdy musiał przyjść
z własnoręcznie upieczonym bochenkiem. Zrobiliśmy degustację, ocenialiśmy, kto upiekł najlepszy. Powstały różnorodne rysunki pokazujące proces. Jak się okazuje, chleb nawet kilka razy
wyjmuje się i wkłada do pieca.
Projektami podobnymi do instrukcji były wszelkiego rodzaju opisy procesów produkcyjnych czy działań legislacyjnych. Studenci
przeprowadzali w obrębie tematu poszukiwania, stanowiące podstawę proponowanego diagramu.
Uczyli się, co zrobić, żeby uporządkować i przedstawić dane.
Przygotowywał ich do tego na przykład „szmelc z garażu Romana”.
Zadanie to powstało przy okazji ćwiczeń z wizualizacji danych
statystycznych. Na każdą tabelę składało się wiele kategorii i zauważyłem, że studentom trudno je pogrupować. Świetnie ujął to
Richard Saul Wurman w książce Information Anxiety*, przytaczając pięć kategorii, według których informacja może być systematyzowana: Location (lokalizacja), Alphabet (alfabet), Time (czas),
Category (kategoria) i Hierarchy (hierarchia) – latch.
Pewne rozwiązania wizualne w przestawianiu danych są niejako przypisane czy sprawdzają się lepiej w określonych sytuacjach. Na przykład mówiąc o udziale procentowym, tniemy
na kawałki pie chart – wykres kołowy, który pokazuje, ile procent powierzchni na co przypada. Od razu widać, że tort został
podzielony nierówno, komuś dostało się więcej. Dla porównywalnych danych liczbowych najwłaściwsze będą nieśmiertelne
słupki. Tutaj nieocenione usługi oddała mi książka Information
*

Richard Saul Wurman, Information Anxiety, Doubleday, New York 1989.

355

Graphics* [Robert L. Harris, Information Graphics. A Comprehensive
Illustrated Reference. Visual Tools for Analyzing and Communicating,
Management Graphics, Atlanta 1996.] – prawdziwa encyklopedia wizualnych przedstawień różnego typu liczbowej informacji.
Określenie, co jest wielkością procentową, a co ilościową, było często dla studentów trudne. Musiałem więc uświadomić im,
jak każda informacja może być zaszeregowana. Tutaj właśnie
pojawił się pomysł wynikający z własnych trudności. W garażu stoi duży słój, w którym są śrubki, jakieś części, różne rzeczy. Dlaczego to jest w słoju? Bo kiedy się majsterkuje, to często
później trudno odłożyć drobiazgi na właściwe miejsce. Kupiłem
śrubki, wykorzystałem dwie, ale gdzie teraz włożę resztę? Do
„słoja zbiorczego”. Wziąłem więc ten słój do klasy, wysypałem
to na stół, przydzielając każdej grupie studenckiej (trzy, cztery
osoby) część zawartości. Po czym powiedziałem: „To są rzeczy
z mojego garażu – dlatego ćwiczenie nazwałem Roman’s garage
junk – szmelc z garażu Romana. Proszę was, żebyście to uporządkowali”. Nie narzuciłem żadnych kategorii, ale użyłem metafory: „Macie trzy szafki, każda ma trzy szuflady – i bardzo proszę
to posegregować”. Przekładało się to na trzy działy, w każdym
trzy pododdziały, łącznie dziewięć. Nazwy kategorii proponowali studenci. Zadanie kończyło się raportem. Pozwoliło im to
spojrzeć inaczej na dane statystyczne, może nieco niekonwencjonalnie. Projekt trwał dwie godziny.
Najtrudniejszym sposobem formułowania informacji jest porównanie. W ćwiczeniu opartym na Harper’s Index odpowiednio
zestawione dane statystyczne stanowią w pełni sformułowaną wypowiedź. Harper’s Index jest bardzo znanym zestawem prostych
danych statystycznych i jako początkowe ćwiczenie okazał się
ciekawym źródłem zadań dla studentów. Stąd się dowiedziałem,
że powierzchnia typowego mieszkania w Japonii, jest zbliżona do

*

Robert L. Harris, Information Graphics. A Comprehensive Illustrated Reference.
Visual Tools for Analyzing and Communicating, Management Graphics, Atlanta
1996.
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powierzchni amerykańskiego garażu mieszczącego dwa samochody. Jest to bardzo jasne wytłumaczenie dla Amerykanina. Z kolei
Japończyk, przez porównanie, dowie się, jak wielki jest amerykański garaż. Zatem graficzne przedstawienie sytuacji działa w obu
kierunkach. Gdy mamy do czynienia z liczbami, najlepszym sposobem na ich zrozumienie jest porównywanie z czymś, co jest nam
znane. W Stanach Zjednoczonych codziennie sto dziewięćdziesiąt
osób umiera z przedawkowania opioidów. To zatrważająca liczba.
Sto dziewięćdziesiąt ofiar dziennie. Jednak trudno to sobie wyobrazić. Możemy to zobrazować, pokazując puste siedziska na stadionie, który znamy. Możemy także ustawić w wyobraźni szereg
stu dziewięćdziesięciu osób, trzymających się za ręce – w przybliżeniu dwieście osiemdziesiąt pięć metrów. Wystarczy powiedzieć,
że jest to jakaś znana odległość, na przykład między budynkiem
A i B, żeby zobaczyć łańcuch ludzi, którzy już nie żyją. W tej chwili roczna liczba zgonów z powodu opioidów prześcignęła liczbę
śmiertelnych ofiar wypadków samochodowych, która z kolei nie
jest bardzo duża w odniesieniu do liczby samochodów na drogach
czy populacji Stanów Zjednoczonych.
Klasycznym przykładem, znalezionym u Wurmana, jest zobrazowanie jednego akra – powierzchni wielkości boiska futbolowego. Każdy w Stanach wie, jak wygląda to boisko.
Gdy pisałem ten tekst, w Stanach Zjednoczonych odnotowano
trzysta dwadzieścia tysięcy ofiar covid -19 zmarłych w ciągu
dziewięciu miesięcy. Dziennie umierało ponad trzy i pół tysiąca osób. Mówiło się, że liczba zgonów przekroczyła straty armii
amerykańskiej w czasie drugiej wojny światowej, ale to porównanie ciągle nie daje nam pełnego obrazu. Podobnie gdy mowa
o wielkościach lat świetlnych, o przestrzeni kosmosu – tutaj kończy się odniesienie do czegoś, co jest nam znane. Pandemia wywróciła do góry nogami również cały system edukacji.
Przed rozpoczęciem każdego semestru siedziałem w rocznikach statystycznych i innych publikacjach tego typu. Jednym
ze źródeł był wydawany corocznie kalendarz Farmer’s Almanac,
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zawierający ogromną ilość informacji, w tym danych statystycznych. Wybierałem te, w których widziałem potencjał do wizualizacji. Wdzięcznym tematem są różnego rodzaju bilanse, na
przykład: co produkujemy i jak to zostanie rozdysponowane.
Często podawałem dane dotyczące produkcji energii – w rozbiciu na źródła: gaz, węgiel, ropa – i jak ta energia jest wydatkowana, na co ją zużywamy. Układa się to w diagramy o podobnej
strukturze, porównywane od lewego do prawego.
Jest także mnóstwo innych informacji. Znajomość geografii
wśród amerykańskich studentów jest znikoma. Mało kto wybiera ten przedmiot na studiach, nie wspominając szkoły średniej. Zmusiłem ich jednak niecnie do jej studiowania, i to dwa
razy. Dałem im kraje Europy, żeby zobrazowali i uprzytomnili sobie, jakiej są wielkości. Robili to przez porównanie z czymś,
co jest im znane. Jeśli wiemy w przybliżeniu, jak duży jest stan
Missouri, to wiemy, ile czasu potrzeba, żeby go przejechać. Jeśli
zestawię z tym czas przejazdu przez Holandię czy inny kraj, to
otrzymam widoczną informację. Można też zestawić czasy przejazdu między miastami w różnych krajach. Tutaj zapytany o to,
jak daleko mieszkają moje córki, odpowiadam, że dziewięć i pół
godziny drogi. Jest to bardziej zrozumiałe, niż gdybym powiedział: dokładnie pięćset czterdzieści mil.
Może nieostrożnie, ale zawsze twierdziłem, że jesteśmy w stanie
ująć wszystko w formie diagramu. Na przykład zwizualizowanie
przebiegu dnia toczy się na dwóch płaszczyznach: czasu – bo mamy dwadzieścia cztery godziny, i miejsc, w których go spędzamy.
Ile czasu jestem w domu, ile w szkole, ile zajmuje mi przemieszczenie się z jednego punktu do drugiego. Widziałem tu potencjał
statystyczny, ponieważ są to liczby. Ale jak je pokażemy? Do danych liczbowych dochodzi także przestrzeń. Rozwiązania bywały
różne, od bardzo formalnych, niemalże słupków, po bardzo poetyckie porównania. To pewnego rodzaju mapa dnia. Pojawiła
się trudność, na którą sam się później natknąłem, rysując ścieżkę życia: jestem w domu, jem śniadanie, wychodzę do szkoły, jestem w szkole, idę do biblioteki, wracam do domu. W linearnym
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Metodologia projektowania. Statystyczny bilans.
Na podstawie danych liczbowych autor pokazał
ilość energii pochodzącej z różnych źródeł oraz jej
ilości rozprowadzane do różnych odbiorców.
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przedstawieniu dom występuje po raz drugi. Spoglądam na wykres i mówię: „Zaraz. To ty masz dwa domy?”. „Nie, jeden” – odpowiada student. „Ale z twojego wykresu wynika, że teraz wszedłeś
do jakiegoś innego domu. Musisz zwizualizować, że to jest ten
sam dom. Istnieje jako jeden punkt na mapie. Będziemy zaginać
ścieżkę kilkakrotnie, by do niego wchodzić. Możemy też nadać
domowi taki kształt, by prosta ścieżka przecięła go dwa czy trzy
razy”. Bardzo lubiłem to zadanie, bo każdego roku pojawiały się
inne rozwiązania. Studenci włączali w te prezentacje nawet swoje nastroje.
Ceniłem sobie również projekt związany z inclusion – włączeniem.
Chodziło o to, by dzieci z niepełnosprawnością, które pojawiają
się w klasie wśród nieznanych kolegów, nie czuły się wyobcowane i odnalazły się w nowej społeczności. Studentka zaproponowała, że zrobi plakat. Powiedziałem: „To pięknie, wszyscy
jesteśmy przekonani, że to ważna sprawa, ale co ten plakat załatwi? Chciałbym zobaczyć propozycję, jak to dziecko ma zostać
włączone w życie klasy”. Skończyło się to rodzajem bardzo prostej
układanki z pociętej na puzzle ilustracji. Nie chodziło o szukanie skomplikowanej formy, a raczej o dobór pasujących do siebie
elementów. Każde z dzieci w klasie dostawało kawałek obrazu –
również dziecko, które dołączało. Zadaniem było odszukanie
pasujących do siebie części. Jeśli dzieci z danymi kawałkami obrazu znalazły się i pasowały do siebie, odwracały kawałki puzzla,
a z tyłu zawarta była instrukcja – „powiedz miłe słowo”, „zapytaj
o pogodę” – nastawiona na wywołanie interakcji między dziećmi.
Dzieci musiały wykonać to zadanie razem, na przykład zaśpiewać
piosenkę. Jak wiele projektów wychodzących z mojej pracowni,
ten również był testowany w szkole w St. Louis i otrzymał bardzo
pozytywne opinie. Dostrzeżenie problemu często może być trudniejsze od samego projektu. Wiąże się z tym drugie ważne spostrzeżenie, które stanowiło dla mnie jeden z kamieni milowych.
Studentka podjęła temat dwunastu słów kluczy, które dzieci
muszą zrozumieć w czwartej klasie szkoły podstawowej, takie
określenia jak: „sformułować”, „porównać”, „podsumować” czy
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„ocenić”. Wykonała wiele prostych i śmiesznych ilustracji dla
tych wyrazów. Każda karta ze słowem na odwrocie zawierała instrukcję, co należy zrobić po jej wylosowaniu. Na przykład „porównać”: porównaj maszynę do pisania z komputerem. Miałem
pewne subiektywne uwagi, ale ich nie wyraziłem. Chciałem zobaczyć, jak projekt będzie działał w praktyce. System testowano
w szkole. Zabawa była wspaniała, lekcja poszła gładko. Ze strony
uczniów nie padły żadne komentarze na temat ilustracji. Przyjęli
je takimi, jakie były. Po raz kolejny nauczyłem się czegoś nowego: w pewnych sytuacjach to nie estetyka jest ważna, nie należy
skupiać się na stylu, tylko na meritum sprawy – jak został potraktowany problem i jakie znaleziono rozwiązanie.
To przypomina mi zabawną anegdotę z czasów, kiedy projektowałem album dla profesora Wiktora Zina. Miałem bardzo dobry kontakt z autorem, który był świetnym gawędziarzem. Opowiadał mi
kiedyś o wydarzeniu, jakie go spotkało, gdy był głównym konserwatorem zabytków Krakowa. W podziemiach Baszty Ratuszowej
na Rynku odkryto wielkie pomieszczenie nadające się do adaptacji. Problemem był ogromny głaz leżący pośrodku komnaty. Jego
wielkość przekraczała światło drzwi prowadzących do piwnicy.
Profesor stał wraz z grupą robotników, dumając, jak można się
pozbyć tego znaleziska. W końcu jeden z robotników powiedział:
„Panie profesorze, postawi pan flaszkę, a jutro go tu nie będzie”.
Tak się też stało, kamień cudownie zniknął. Zamiast głazu robotnicy wynieśli workami ziemię, która pod nim była. Polak potrafi.
Ciekawy projekt końcowy bazujący na doświadczeniu zawodowym zrealizowała studentka pracująca jako kelnerka w country club – elitarnym klubie. Organizowano tam turnieje golfa,
ale także wielkie bankiety. Zrobiła podręcznik urządzania takich przyjęć. Wiedziała, jak można dzielić sale i zestawiać stoły
o różnych kształtach. Całość zakończyła informacją, jak prawidłowo ułożyć zastawę. Projekt wykorzystywano do szkolenia
młodych kelnerów.
Kolejny przykład: student – zresztą świetny – zaprojektował
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system przeznaczony dla osób z ciężkimi uszkodzeniami mózgu,
głównie po wylewie, którzy muszą od nowa uczyć się mówić czy
pisać. Zaproponował zestaw kart dla terapeutów z ilustracjami
różnych przedmiotów codziennego użytku. Talia leżała rozrzucona na stole i pacjenci musieli wybrać i nazwać na przykład te,
które powinny znaleźć się w łazience. Projekt był robiony dla instytutu zajmującego się badaniami wad wymowy i słuchu, dostał
bardzo wysokie oceny od pracujących tam naukowców i został
wdrożony. Student zrobił dyplom, dostał świetną posadę w bardzo znanej agencji reklamowej, pracował przez sześć miesięcy, po
czym uległ wypadkowi. To było siedemnaście lat temu. Do dziś
żyje, komunikując się jedynie za pomocą ruchu palca. Za każdym razem, kiedy widzę jego karty, myślę, że w pewnym sensie
zrobił je dla siebie.
Inny projekt dla pracowników służby zdrowia dotyczył pobierania i oznaczania próbek krwi. W Stanach Zjednoczonych wszelkie czynności medyczne ujęte są w bardzo precyzyjne procedury.
Muszą następować w odpowiedniej kolejności. Wymaga to przeszkolenia pracownika, a co za tym idzie – odpowiednich instrukcji. Student, który pracował w szpitalu właśnie przy pobieraniu
krwi, zauważył, że instrukcja nie zawiera szczegółowego opisu
czynności ani ilustracji. Stworzył je i zredagował tekst, projektując podręcznik dla szkolących się w tej procedurze. Opinia konsultantów ze szpitala była bardzo pozytywna.
Jedna ze studentek zaprojektowała proces dydaktyczny, zaczynając od zmiany rozmieszczenia uczniów w klasie, a kończąc na
materiałach dla nauczyciela. Miała praktykę w tym zawodzie.
Kilkadziesiąt stron maszynopisu – było tam niewiele grafiki. Inna,
widząc jak jej ojciec nauczyciel rozrzuca dokumenty szkolne po
pudełkach, kartkach, notesikach – wymyśliła dla niego cały system. Były tam katalogi materiałów dydaktycznych, plany prowadzenia zajęć, wystawianie i rejestracja ocen. Dopuszczałem te
projekty, choć nie były frapujące wizualnie. Dla widza, który spodziewał się na wystawie kończącej rok zobaczyć kilkanaście plakatów, zaskoczeniem mogło być kilkadziesiąt stron maszynopisu.
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Praca dyplomowa Instrukcja pobierania krwi.
Wszelkie procedury medyczne w Stanach, mają
ściśle przepisane czynności, które wymagają
szkolenia personelu. Autor zaprojektował krótki
podręcznik-instrukcję (pokazana jedna strona).
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Akceptowałem propozycje przedstawiające problemy i ich rozwiązania, projekty osadzone w realiach. To było ważne dla prowadzących rekrutację pracodawców.
Metodologię projektowania przywiozłem ze sobą do Missouri
z Illinois, bo tam ten przedmiot był bardzo ważnym elementem
programu. W retrospekcji widzę, że wcześniej także uczyłem
metodologii projektowania, odnosiła się ona jednak do poszczególnych działań, a nie do systemu. To znaczy mogłem uczyć projektowania znaku czy opakowania, pomijając istotne pytania:
jaki jest cel, kto jest rzeczywistym odbiorcą, użytkownikiem.
Information Design – projektowanie informacji – przemycałem,
przewidując, co się za chwilę będzie działo, a trochę na bazie własnych zainteresowań. Niewiele szkół w Stanach mogło się pochwalić nauczaniem grafiki informacyjnej. Rhode Island School
of Design – z programem Krzysztofa Lenka – była wówczas czołową uczelnią w tej dyscyplinie. Do dziś na palcach jednej ręki można policzyć szkoły, które się tym zajmują. To przedmiot trudny
do uczenia. Z pełną świadomością wmontowałem go w program
i miałem dobre rezultaty. Na diagramie widzimy więc cztery moduły: 3+1. Wszystkie nabyte umiejętności student przenosi na
kolejne zajęcia na wyższych latach studiów – senior design courses – według uznania i potrzeb projektu.
Diagram wykonany przez jednego ze studentów na zajęciach
z metodologii projektowania graficznego pokazuje, jak moduły
funkcjonują w czasie i na co się dzielą. Doskonały przykład grafiki informacyjnej. Przeznaczony był dla studentów wstępujących
na Wydział Sztuki i Projektowania z ukierunkowaniem na komunikację wizualną. Jego założeniem było pokazanie drogi, jaką
kandydaci mają do przebycia, jeśli zdecydują się na studia w zakresie grafiki czy ilustracji. Miał także służyć akademickim doradcom w rozmowach z kandydatami. Niejednokrotnie używałem
tego modelu w rozmowach z rodzicami przyszłych studentów i samymi studentami. Inspiracją do zadania było moje doświadczenie początkującego advisora. Jak zwykle, aby sobie wytłumaczyć
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coś, o czym miałem mgliste pojęcie – a tak było w wypadku znajomości amerykańskiego toku studiów – sporządziłem diagram
ściągawkę, właściwie zaś mapę, którą posługiwałem się przy konsultowaniu studentów. Wiedziałem więc, jaką pomocą może się
okazać wizualne przedstawienie tego tematu.
Uniwersytet stanowy musi przyjąć wszystkich zgłaszających się
kandydatów – podatnik za to płaci i każdy ma prawo się kształcić. Płatne szkoły prywatne mogą i stosują różne formy selekcji.
Na uczelni stanowej nie ma czegoś takiego, jak egzamin wstępny
czy przegląd portfolio. Wszyscy, którzy chcą studiować, przyjmowani są na rok przedwstępny – w wypadku szkoły sztuki i projektowania nazywa się on freshman year, ale funkcjonuje to na
wszystkich wydziałach i we wszystkich college’ach. Pod koniec
pierwszego roku odbywa się advisory review – przegląd, który daje studentom więcej informacji na temat programu, na przykład
grafiki projektowej – graphic design. Poznając, co uniwersytet ma
do zaoferowania, student może diametralnie zmienić kierunek.
Po wstępnym kursie musi zaliczyć cztery przedmioty: projektowanie dwu- i trójwymiarowe, rysunek i teorię barwy. Te przedmioty stanowią core – trzon dydaktyczny. Student musi spełnić
prerequisites – warunki wstępne, to znaczy wybrać zajęcia wymagane na określonych kursach. Kandydaci, jeszcze w szkole średniej, przechodzą testy, które decydują, czy mogą uczyć się dalej.
To jedyne kryterium. Jest duża różnica w poziomie wiedzy między polskimi i amerykańskimi kandydatami na uczelnie wyższe.
W Polsce sito jest bardzo gęste. Polscy studenci już na wstępie mają
większy zasób wiedzy i umiejętności. W Stanach braki w edukacji często wynikają ze struktury szkolnictwa średniego i są nadrabiane dopiero na poziomie uniwersyteckim.
Z freshman year studenci przechodzą na sophomore year – drugi rok,
rok wstępny. Sophomore – student drugiego roku – to student już
przygotowany, młodszy praktykant, który wie, gdzie się znajduje. Ten rok daje bardziej ukierunkowane podstawy dalszej nauki.
Na drugim roku są cztery przedmioty projektowe, między innymi Design Systems – wstęp do projektowania graficznego – oraz
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Metodologia projektowania. Wizualizacja programu Wydziału
Grafiki, Uniwersytetu Missouri. Projekt adresowany był do
studentów i kandydatów Wydziału i stosowany w praktyce.
Czarna „ścieżka” wyraźnie pokazuje, jak po dwóch latach
wstępnych program rozdziela się na projektowanie i ilustrację
oraz możliwość studiów na obu kierunkach. Krótkie informacje
o kursach obowiązkowych i wybieranych, uzupełniają diagram.
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kurs, który zaznajamia z komputerem i budowaniem obrazu,
teoria barw i zajęcia z podstaw typografii (Typography I), dodatkowo fotografia i rysunek. Są tu także przedmioty, które student wybiera jako uzupełniające, głównie tak zwane general ed,
czyli wykształcenie ogólne. Jest również przygotowanie do druku – specjalne zajęcia związane z technologią reprodukcji, która w dobie cyfrowej zmienia się szalenie szybko.
Na diagramie błękitnym kolorem zaznaczone są przedmioty, które muszą się znaleźć w toku studiów. Na przykład malarstwo: art
225. Do tego dochodziła kiedyś rzeźba. Czasem podważano celowość studiowania jej przez grafików. Broniłem tego przedmiotu, wiedząc z własnej praktyki, jak ważna w projektowaniu jest
świadomość rzeczywistej, a nie tylko iluzorycznej przestrzeni.
Kursy są przedstawione w formie kwadracików bądź rombów.
Kwadraciki to przedmioty związane ze sztuką lub z projektowaniem, romby to teoria: historia sztuki i tak dalej. Wewnątrz
tych działów studenci wybierają na przykład między sztuką afrykańską a azjatycką. Historia sztuki uczona jest w zupełnie dowolnych sekwencjach – można najpierw chodzić na wykłady ze
sztuki współczesnej, nie znając sztuki starożytnej, czyli korzeni. Nie jestem zwolennikiem tego podejścia.
Po zakończeniu sophomore year studenci znowu muszą zadeklarować, jaki kierunek obierają. Mają do wyboru grafikę lub ilustrację – jest przegląd teczek z pracami, które przygotowują pod tym
kątem. Wszystkie prace wykonane na kursie wstępnym składa się
w portfolio – studenci mają doradców, którzy pomagają im w jego
przygotowaniu. Przynoszą je razem z wnioskiem, w którym uzasadniają wybór kierunku, jest to również sprawdzian umiejętności formułowania myśli i pisania. Dodatkowo wymagana jest
średnia wyników na poziomie 2,5. Wielu studentów, szczególnie tych lepszych, wybiera program dual – podwójny, z zajęciami
zarówno z projektowania, jak i z ilustracji. Na ilustracji zajęcia
bardzo często prowadzone są przez różnych instruktorów, więc
nawet powtórzenie tego przedmiotu u innego wykładowcy daje
większy wachlarz umiejętności. Przeglądu aplikacji do programu
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dokonuje komisja składająca się z nauczycieli grafiki. Jest to niezwykle ważny etap, oceniający, czy student da sobie radę i czy stanowi dobry materiał na projektanta. Jeśli tak nie jest, oszczędza
się kandydatowi brnięcia w kierunek nieodpowiadający jego zdolnościom i chroni przed popadaniem w długi. Student wybierający
dual musi zaliczyć przedmioty z core dla każdej wybranej ścieżki, z tym że pewne przedmioty pokrywają się w obu ścieżkach.
Junior – to trzeci rok, dwa semestry studiów ukierunkowanych,
zgodnie z wybraną specjalnością. A poza tym czas na uzupełnienie edukacji ogólnej. Na przykład historia sztuki wymaga trzech
zaliczeń, więc student z reguły ją wybiera również na trzecim roku, żeby zamknąć program odpowiednią liczbą punktów.
Na podstawie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów studenci przechodzą na kolejny rok – senior. Nie ma już wtedy przeglądu portfolio. Jest to projektowanie zaawansowane, uwzględniające sumę
doświadczeń nabytych w latach poprzedzających. Przedmiot
Advanced Graphic Design – „Grafika 3” – poświęcony jest rozwiązywaniu złożonych problemów projektowych, w zależności od profilu, jaki nadaje kursowi pedagog. Studenci wiedzieli, że u mnie
na pewno będą mieli do czynienia z grafiką informacyjną, opakowaniami, informacją kierunkową i (w małej skali) z identyfikacją
wizualną. Zazwyczaj zmieniałem tematykę projektów w każdym
roku, uzależniając ją czasem od aktualnej sytuacji. W 1998 roku – okresie skandalu i kłopotów prezydenta Clintona –studenci
przestudiowali impeachment, czyli skomplikowany proces zdjęcia prezydenta z urzędu. Mieli pokazać go w formie diagramu.
Przy tej okazji nauczyłem się wiele o prawach i odpowiedzialności prezydenta Stanów Zjednoczonych względem amerykańskiej
konstytucji.
Ostatni semestr, professional design practicum – praktyka zawodowa, polega na przygotowaniu profesjonalnego portfolio, które studenci będą pokazywać, starając się o pracę. Wprowadziłem
tu trochę polskiego systemu, który także stosowałem w Illinois.
Sformułowałem zasady projektu końcowego (dyplomowego) –
final project. Studenci na początku ostatniego semestru musieli
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zaproponować temat swojej pracy. Byłem otwarty na bardzo szeroki wachlarz zagadnień, ale odradzałem popularną identyfikację
wizualną. Robiliśmy to na zajęciach metodologii projektowania,
na trzecim roku, w pierwszym semestrze senior year, czasem również w ramach praktyki zawodowej. Projekt końcowy miał być
był czymś wyjątkowym. Trudność i złożoność tego projektu polegała na wyszukaniu przez studentów autentycznego problemu
w otaczającym ich środowisku, a następnie rozwiązaniu go przez
komunikat wizualny lub odpowiedni dla niego środek wyrazu.
Student zobowiązany był do nawiązania kontaktu z instytucją,
organizacją bądź jej reprezentantem, który jednocześnie stawał
się konsultantem projektu, obecnym przy prezentacji i ocenie.
Student formułował problem na piśmie, na przykład: „Trudności
w nauczaniu podstaw arytmetyki”, i wskazywał, w jaki sposób
projekt będzie mógł pomóc nauczycielom w szkole. „Dzieci nie potrafią liczyć do dziesięciu, więc proponuję sposób to ułatwiający,
używając wymienionych środków”. Po spisaniu takiej umowy praca nad projektem praktycznym trwała cały semestr. Projektowi
towarzyszył esej, pośrednio tylko związany z obranym tematem.
Obrona miała formę otwartej, publicznej prezentacji.
Jedna ze studentek przyszła do mnie, mówiąc, że przeprowadziła wywiad z nauczycielką angielskiego (creative writing) na poziomie drugiej, trzeciej klasy szkoły podstawowej. Problemem
było zaangażowanie dzieci w pisanie opowiadań i znalezienie tematu. Zaproponowała rozwiązanie w postaci story box – skrzynki opowiadań. Wzięła starą drewnianą skrzynkę po butelkach
z oranżadą, dorobiła szufladki do każdej z przegródek, uszyła
z materiału małe, zaciągane sznurkiem woreczki, do których
wkładało się kilka niewielkich przedmiotów (laleczka, ołowiany
żołnierzyk, stary zegarek), i te woreczki umieściła w przegródkach. Następnie uczniowie otwierali przegródkę, wyjmowali
woreczek i mieli przed sobą zestaw inspirujących przedmiotów.
Pisali historię na ich temat. Złożoność opowiadania mogła być regulowana liczbą włożonych do woreczka drobiazgów. Zadaniem
skrzynki było stymulowanie dziecięcej wyobraźni. W projekcie
w zasadzie nie było grafiki, ale było bardzo dobre rozwiązanie
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Publiczna prezentacja projektu dyplomowego.
Projektantka prezentuje proces ułatwiający spawanie
rur o różnych przekrojach i kątach łączenia.
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problemu. Jak się później dowiedziałem, nauczycielka przekazywała ten sposób kolegom w innych szkołach, bo działał dobrze
i był możliwy do powielania.
Ciekawe zagadnienie podjęła studentka pracująca w restauracji. Była tam kelnerką. Na zapleczu często dochodziło do kolizji
między personelem będącym w ustawicznym pośpiechu. Zaczęła
analizować przyczyny i zrobiła mapę zaplecza, nanosząc na nią
ruch obsługi. Mapa – poza ścieżkami – uwzględniała także liczbę wędrujących nimi osób. Za jej pomocą udało się wskazać krytyczny obszar. Rozwiązaniem było przearanżowanie stanowisk
pracy, pozwalające na równomierne rozłożenie ruchu. Ponowna
analiza wykazała skuteczność zmian.
Poza projektem dyplomowym studenci w ciągu semestru

Na sąsiedniej stronie: praca dyplomowa. „Story-box”
skrzynka opowieści. Klasa 3-4 szkoły podstawowej.
Problem: inspiracja do pisania opowiadań.
Projekt łatwy do wykonania przez nauczyciela. W skrzynkę
po butelkach na piwo lub colę, wbudowane są kartonowe
szufladki. Każda z nich zawiera woreczek a w nim trzy
maleńkie przedmioty: laleczkę, samochodzik, szklaną
kulkę itp. Dziecko otwiera wybraną szufladkę i wyciąga
z woreczka jego zawartość. To one będą stanowić kanwę
opowiadania. Do następnej sesji nauczyciel może zmienić
zestaw przedmiotów, oraz zwiększyć lub zmniejszyć ich ilość.
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rozwiązywali problemy zgłaszane przez różnego rodzaju instytucje prowadzące niedochodową działalność. Mieliśmy na przykład na swojej liście modernizację ekspozycji lokalnego muzeum
niewolnictwa, zestaw plansz szkoleniowych związanych z ochroną wód gruntowych przeznaczonych dla rolników, identyfikację
i promocję nowo otwieranego centrum kultury czy identyfikację miejscowego festiwalu sztuki (która do dziś jest używana).
Starałem się stworzyć w tej klasie atmosferę prawdziwego studia
projektowego. Od numeru pokoju, w którym się zbieraliśmy, nosiło ono nazwę Studio 508.
Program master w Missouri był tworzony dla studentów, którzy
skończyli studia licencjackie – undergraduate, w dużej mierze
dla tych, którzy chcieli w przyszłości poświęcić się pedagogice.
Stopień magisterski jest wymagany przy staraniu się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela akademickiego. Pierwotnie
stworzyłem projekt ramowy dla komunikacji wizualnej. Projekt
przeleżał jakiś czas i został wprowadzony w życie już po moim
odejściu z uczelni.
Oczekuje się zwykle, żeby studia magisterskie studenci odbywali
w szkole innej niż macierzysta. Chodzi o zmianę nauczycieli, ponieważ przez cztery lata student poznał już wymagania i przyzwyczajenia wykładowców, więc jest to próba pokazania, że istnieją
inne podejścia czy punkty widzenia. Dlatego następuje wymiana.
Dla osób kończących kierunki artystyczne zatrudnienie na uczelni jest szczególnie ważne, ponieważ utrzymanie się ze sztuki było i jest ogromnym problemem. Mecenasów „czystej sztuki” jest
niewielu. Dla artystów, bardzo dobrych artystów, w Stanach
Zjednoczonych stała posada zapewniająca pensję jest sposobem na
życie. Wiele osób wybiera także projektowe studia magisterskie.
Przez dwa lata w Illinois prowadziłem pracownię komunikacji
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Ochrona wód gruntowych. Projekt wykonany dla
miejscowego oddziału epa (Environmental Protection
Agency), federalnej agencji ochrony środowiska.
Projekt służył jako pomoc dydaktyczna, adresowana
do miejscowych farmerów. Obok studentów w projekcie
udział brali naukowcy z Agencji, przynosząc
materiał informacyjny i konsultując studentów.
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Identyfikacja wizualna dorocznych
targów sztuki, Arts Fest, funkcjonuje
w Springfield od ponad 15 lat.

Grupa studentów ze Studia 508,
końcowego kursu grafiki. Rok 2005.
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Grafika zaawansowana. Wydział Nauk Komputerowych
Uniwersytetu Missouri używał tego znaku
na materiałach rekrutacyjnych.
Poniżej: Grafika zaawansowana. Piątkowy spacer
po galeriach. Comiesięczna impreza, w pierwszy
piątek miesiąca, gromadzi w otwartych galeriach
miłośników sztuki. Oficjalny znak „Friday Art Walk”
wisi na wszystkich galeriach biorących udział
w imprezie. Jest w użyciu od 2006 roku
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Seria transparentów reklamujących
otwarcie zabytkowego kina Gillioz
oraz przygotowany repertuar.
Poniżej: Otworzenie po renowacji zabytkowego
kina Guilloz, które stało się ośrodkiem
kulturalnym w mieście, poprzedzone zostało
promocyjną akcją Encore. Znak tej promocji
towarzyszył wszystkim jej imprezom.
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wizualnej dla studentów po licencjacie. Kandydaci na studia magisterskie – po co najmniej rocznej praktyce – prezentowali swoje
dokonania, zamiary i koncepcje tego, co chcą dalej robić. Jeśli nie
było to wystarczająco ważkie, mogłem poprosić o przemyślenie
decyzji. Moduły: fundamental course sequence – kurs podstawowy
i professional sequence – kurs zaawansowany/zawodowy nazywają
się podobnie do tych w programie licencjackim, ale podejście jest
zupełnie inne. Nie jest to program, w którym przychodzimy na
zajęcia, dajemy zadanie i wszyscy je wykonują. Ten program jest
formowany na miarę. Ponieważ student mówi o swoich zainteresowaniach, deklarując, nad czym chciałby pracować, profesor
musi wykazać się elastycznością i wiedzą w zakresie różnych zagadnień. W mojej praktyce zawodowej zajmowałem się wieloma
aspektami projektowania graficznego, co pozwalało mi w takich
sytuacjach na dostosowanie się do indywidualnych zainteresowań moich studentów. Czasami spotykamy się z jakimś problemem po raz pierwszy, ale mamy zakodowaną praktykę, ciąg
postępowania. Istnieją uniwersalne zasady projektowania i jeśli
je znamy, czujemy je, są w naszym dna, potrafimy je zastosować
w różnych sytuacjach. Jedna z projektantek w Illinois robiła system informacji kierunkowej dla ogrodu zoologicznego w Chicago –
był to bardzo rozbudowany projekt, ale miałem podobne w swoim
portfolio, więc mogłem być konsultantem. Czasami zaproponowany temat wychodził poza moje doświadczenia. Takim projektem było przedstawienie wizualne ceremonii parzenia herbaty.
Student japońskiego pochodzenia wykonał bardzo ciekawą infografikę. Konsultowaliśmy ją ze wspominanym już profesorem
Shōzō Satō. Projekt w pełni ukazał złożony, fizyczno-duchowy
rytuał, uwzględniając gesty, skrupulatnie odmierzane czasem,
oraz przestrzeń, w której się odbywa.
Na uczelni prowadzone były również zajęcia z ikebany – japońskiej sztuki aranżacji kwiatów. Ma ona dwa nurty: jeden bardzo
klasyczny, który jest oparty na strukturze trójkąta, wymaga
dominanty, subdominanty i akcentów ułożonych w przestrzeni, drugi nurt to styl wolny, który nie bierze pod uwagę kanonów, ale zasady są tworzone w trakcie układania. Pewnego razu
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prowadząca pracownię profesor Kimiko Gunji, przemiła osoba,
z którą byliśmy także w bliskich kontaktach towarzyskich, zaproponowała: „Roman, wpadnij do nas na zajęcia, będzie prezentacja
projektu i chciałabym usłyszeć twój komentarz”. Odpowiedziałem,
że nic przecież nie wiem o ikebanie, więc jak mogę komentować
coś, co rządzi się własnymi prawami. Nalegała jednak bardzo,
wziąłem więc udział w krytyce, tłumacząc swój punkt widzenia na podstawie zasad znanych mi z projektowania kompozycji
brył i płaszczyzn. Okazało się, że moje komentarze wpisały się
dokładnie w założenia ikebany.
Poszukiwałem inspiracji i materiałów na temat uczenia komunikacji wizualnej. Na przykład pismo „Graphis” wydało album
poświęcony edukacji projektantów – zestawienie różnych szkół
i ich podejścia do nauczania tego przedmiotu. Był tam także rozdział poświęcony pracowni Ryszarda Otręby. Starałem się jednak wymyślać wiele nowych zadań sam. Pochodziły one z moich
doświadczeń, tak jak „szmelc z garażu Romana”, czy zadanie
zainspirowane rzeźbą powietrza w Zachęcie – pracą Oskara
Hansena, negatywową strukturą galerii. Dało to początek całej serii. Tematem mogło być na przykład porównanie wyników
w nauce studentów szkół amerykańskich z europejskimi, przedstawienie opadów śniegu w poszczególnych stanach, pokazanie
struktury wydatków na reklamę czy zmian miejsca zamieszkania. Przestrzenne formy inspirowane liczbami nieoczekiwanie
włączyły trzeci wymiar w płaski świat grafiki.
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Trójwymiarowe modele budowane
w oparciu o dane statystyczne.
U góry: Wydatki na reklamę i jej środki
w pięciu wielkich korporacjach.
Poniżej: Palenie tytoniu w rozbiciu
na grupy etniczne i płeć.
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Średnia roczna opadów śniegu w poszczególnych stanach. Zwraca
uwagę najwyższy opad w stanie Michigan,
wyższy niż na Alasce, spowodowany Efektem Wielkich Jezior.
Poniżej: ceny opon samochodowych poszczególnych marek
wraz z porównaniem charakterystyki technicznej.
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Zilustrowany w formie diagramu przez Étienne’a-Jules’a Mareya
w 1880 roku rozkład jazdy pociągów między Paryżem a Lyonem
dał początek moim rozważaniom o relacji czasu i przestrzeni oraz
ich wizualizacji. Diagram ten w niezwykle precyzyjnej formie
pokazywał przejazdy pociągów na wymienionej trasie. Pionowa
oś danych geograficznych, ukazująca odległości między stacjami
proporcjonalnie do rzeczywistych, wraz z linią czasu na osi poziomej stanowiły siatkę. Przez nią ukosami przebiegały linie wyznaczające czas przejazdu każdego pociągu. Kąt nachylenia linii
mówił nam o szybkości danego pociągu, a linie poziome – o czasach postoju na stacjach. Przytoczony diagram był inspiracją do
dużej serii zadań traktujących o czasie i przestrzeni.
Jedno z nich, nawiązując do diagramu Mareya, pokazywało spektakl teatralny, operę dla dzieci, w której bierze udział kilku aktorów wcielających się z różne postacie i zmieniających stroje.
Opis spektaklu określają dwie osie. Oś pionowa zawiera informacje o miejscu i akcji, zaś oś pozioma określa czas. Każdy aktor, zmieniając miejsce, „rozwija” ciągnącą się za nim umowną
wstążkę, której przebieg mówi nam, gdzie w danej chwili i jak
długo postać się znajduje oraz czy jest aktywna bądź schodzi za
kulisy. Inspicjenci opery na uniwersytecie używali go przy planowaniu przedstawienia, pokazując aktorom przebieg spektaklu, aby aktor grający określoną rolę zdążył zejść, przebrać się
i wrócić na scenę.
Wspomniany diagram opery był także w pewnym stopniu reminiscencją wizualizacji Makbeta, z którą kiedyś się zetknąłem:
określała działania aktorów, co się z nimi dzieje, kiedy rozmawiają, kiedy się spotykają i kiedy się zabijają. Pamiętałem o diagramie, gdy powstawało zadanie „Opera”.
Ćwiczenia projektowe często nawiązują do czegoś zobaczonego.
Powstają także jako następstwo wyznaczonych celów pedagogicznych. Jeśli dajemy studentom opublikowane zadanie, a zrealizowały je na przykład Paula Scher czy Katherine McCoy, to dobrą
praktyką będzie poinformowanie o jego autorstwie.
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Metodologia projektowania. Analiza czasu i przestrzeni. Graficzne
przedstawienie jednego dnia z życia studenta.
Poniżej: Metodologia projektowania. Fragment projektu
wykonany dla reżysera spektaklu operowego. Pokazuje on
poszczególnych aktorów (linie niebieskie), ich czas przebywania
na scenie i za kulisami. Oś pionowa to miejsca, oś pozioma
to czas. Postać główna zaznaczona linią pomarańczową.
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Każde ćwiczenie zwykle poprzedzone było wykładem o temacie i celu projektu. Jeśli zadawałem kolaż, miałem zebrane przykłady, jak zestaw prac Romana Cieślewicza, który był dla mnie
mistrzem tej techniki. Zawieraliśmy umowę, z której student
musiał się wywiązać. W czasie prezentacji projekt był konfrontowany z założeniami i określonym celem.
W trzecim programie zajęć pojawiły się zadania dotyczące identity, hierarchy and visual systems – identyfikacji, hierarchii i systemów wizualnych. W jednym z nich główną rolę gra talia kart.
Posłużyłem się nią jako metaforą. Klasyczna talia kart zawiera te
wszystkie dane i jest znana prawie każdemu. To zadanie polegało
na zaprojektowaniu abstrakcyjnych symboli graficznych określających hierarchię i przynależność do grupy. Kolor w kartach miał
oznaczać klan, przynależność do danej rodziny, a figury i blotki
służyły hierarchii. Studenci wiedzieli, że trzeba będzie użyć tej
struktury, a ich zadaniem było stworzenie nowej serii znaków,
które ją obrazują. Podchodzili do tego w różny sposób. W jednym
z projektów, doskonale spełniającym założenia, stworzona została rodzina elementów przestrzennych i bardzo precyzyjnie pokazano, jakie miejsce w hierarchii zajmuje każdy z jej członków.
Jeśli taką strukturę, jaką mieliśmy przy kartach, zastosujemy
do identyfikacji – załóżmy, że dla wielkiego wydawnictwa z redakcjami, które wydają książki dla różnych poziomów nauczania – znajdziemy wspólny mianownik dla elementów, które
chcemy połączyć. Ćwiczenie tego rodzaju uświadamia studentom komponenty identyfikacji. Jest użyteczne szczególnie w wizualizacji skomplikowanej struktury. Równie dobrą inspiracją
mogła być gra w szachy: dwie rodziny, biała i czarna, i hierarchia. Zresztą jednym z zadań było stworzenie instrukcji właśnie do gry w szachy.
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Metodologia projektowania. Wstęp do
projektowania systemów wizualnych. Zadaniem
było zaprojektowanie systemu bazującego na
strukturze talii kart do gry, uwzględniającego
jednolity charakter, podziały na grupy
(kolory) oraz hierarchię w obrębie grupy.
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Identyfikacji wizualnej służyło projektowanie znaku jako jej
głównego elementu. Stosowałem różne metody nauczania w zależności od poziomu kursu i umiejętności studenta. Nie wyobrażałem sobie pracy nad znakiem na drugim roku, ale studenci
trzeciego czy czwartego już podejmowali takie profesjonalne zadania. Mieli za sobą serie ćwiczeń, które „opłotkami” prowadziły do zamierzonego celu.
Zadanie z wieżą ciśnień miało dwa cele: pierwszy dotyczył sposobu prezentowania złożonego projektu, drugi miał rozwijać
wyobraźnię – jak możemy zmienić znaczenie przedmiotu, potraktować obiekt niekonwencjonalnie. Mamy w Springfield wieżę
ciśnień o charakterystycznym kształcie, więc poprosiłem studentów, żeby zmienili jej charakter przez pomalowanie, dodanie elementów czy sugestię zmiany przeznaczenia. Prezentacja
projektu musiała obejmować fazę poszukiwań w obrębie tematu, fazę szkiców koncepcyjnych, rysunki techniczne (jeśli były
konieczne), wybór wersji do realizacji i projekt końcowy, a także
strukturę strony i typografię, które wizualnie łączyły wszystkie
slajdy. Był to poligon doświadczalny dla przedstawiania w przyszłości złożonych projektów. Studenci spędzali większość czasu nad statystykami, rozgryzając liczby, więc takie zadanie było
odpoczynkiem.
W ostatnim semestrze, na zajęciach praktycznych (professional
design practicum), wracały bardziej złożone zadania związane
z identyfikacją. Były robione dla konkretnych instytucji. Znak
First Friday Art Walk do tej pory znajduje się na witrynach wszystkich galerii sztuki w mieście. Zwyczajowo w każdy pierwszy
piątek miesiąca organizowane są otwarcia wystaw, więc ludzie
gromadnie przychodzą do śródmieścia. Studenci konsultowali
się z członkami stowarzyszenia właścicieli galerii, którzy później zasiadali w komisji oceniającej i wybierającej projekt.
Innym zadaniem była promocja nowo wyremontowanego zabytkowego kina. Projekt nazwano Encore (od francuskiego: raz jeszcze, znowu, ponownie). Na otwarcie odrestaurowanego budynku
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Metodologia projektowania. Celem zadania było
zaprojektowanie znaków osobistych.
Proces projektowy był w dwóch etapach. W pierwszym studenci
robili maski, mające oddać ich cechy osobiste, zainteresowania
czy inne idee. Prezentacja masek była testem na czytelność
użytych symboli. W drugim etapie projektowali swe znaki, mogąc
kontynuować pomysły z masek lub wybrać inną drogę.
Poniżej: Metodologia projektowania. wieża ciśnień – wizualna
alteracja. Zadaniem było nadanie indywidualnego znaczenia
obiektowi. W istocie projekt ten miał być, poza swym tematem,
modelowym przykładem kompleksowej prezentacji. Etapy
projektu wiodły poprzez poszukiwania podobnych rozwiązań,
szkice koncepcyjne i wybór projektu do finałowej prezentacji.
Student projektował także zunifikowany układ stron, stosując
odpowiednią siatkę projektową wraz z wyborem typografii.
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Piątkowy spacer po galeriach. Comiesięczna
impreza, w pierwszy piątek miesiąca,
gromadzi w otwartych galeriach miłośników
sztuki. Oficjalny znak „Friday Art Walk” wisi
na wszystkich galeriach biorących udział
w imprezie. Jest w użyciu od 2006 roku.
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miały odbyć się przedstawienia teatralne. Trzeba było stworzyć
znak dla kampanii. Powstały plakaty do poszczególnych sztuk
i propozycje transparentów, które zawisły na ulicy. Organizowano
to pod auspicjami College of Arts and Letters, naszego college’u,
którego dziekan patronował przedsięwzięciu. Studenci mieli
kontakt z klientem, ich prace były publicznie dyskutowane i oceniane. Pracowali w zespołach. Wychodzili od znaku, następnie
projektowali broszury, plakaty, banery. Dyskutowali między sobą, decydując, który projekt będzie najodpowiedniejszy. Twórca
wybranego znaku stawał się kierownikiem artystycznym całego
zespołu. Warunki były więc identyczne jak w prawdziwej pracy
w agencji reklamowej. Projekty wydrukowano i wdrożono, studenci mogli zobaczyć swoje opublikowane prace.
Często sam znajdowałem klienta, dla którego pracowali. Missouri
Water Purity Project (Czysta woda dla Missouri) był projektem dla
epa, federalnego biura ochrony środowiska, które miało swoją
palcówkę w Missouri. Edukowali rolników, jak uniknąć zanieczyszczenia środowiska odpadami z gospodarstw. Naukowcy z tej
instytucji przyszli na zajęcia, rozmawiali ze studentami, nawet
przynieśli swoje rysunki. Był to więc wspólny projekt studentów
i autorów plansz edukacyjnych. Ten projekt także został wdrożony.
Jest ich wiele, ale jeden wspominam szczególnie ze względu na
jego nietypowość i rezultat. Był on dla mnie także niespodzianką pod względem zarówno zidentyfikowanego problemu, jak i zaproponowanego rozwiązania. Tytuł projektu brzmiał Tubes and
Branches. Connecting Templates (Rury i rozgałęzienia. Szablony
łączeń). Robiony był dla małego przedsiębiorstwa w St. Louis,
produkującego z rur stalowych konstrukcje o dużej wytrzymałości. Istotą ich pracy było spawanie rur o różnych średnicach
i pod różnymi kątami. Każde takie połączenie wymagało specyficznego uformowania dwóch elementów. Dotychczas robiono to
na oko, dopiłowując rury i sprawdzając dokładność spasowania.
Było to zajęcie najbardziej pracochłonne. Projektantka pomyślała,
że „rozwinięcie” takiej przypiłowanej rury ujawni na płaszczyźnie ukształtowanie jej zakończenia. Miało ono formę sinusoidy.
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Publiczna prezentacja projektu dyplomowego. Problem: łączenie rur
stalowych o różnej grubości i pod różnymi kątami stanowi trudność dla
wykonawcy, wymagając dopasowywania skomplikowanych profilów.
Komputerowo generowane szablony, drukowane na papierze rozwiązały
problem. Na ilustracji zestawienie średnic rur i kątów ich spawania
oraz szablon dopasowania rur o średnicy 1.25” pod kątem 60 stopni.
Wydrukowany na papierze, wykrojony i owinięty wokół rury szablon,
wyznaczał swą krawędzią kształt wymagany do dopasowania obu elementów.
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Teraz wystarczyło zaprzęgnąć do roboty komputer z zaprzyjaźnionego Wydziału Nauk Komputerowych, który obliczył wszystkie wymagane krzywe dla rur o różnych przekrojach, łączonych
pod różnymi kątami. Sinusoidy te zostały wydrukowane na papierze, a owinięte wokół rur wyznaczały precyzyjnie pasującą
do połączenia formę.
Właściciel przedsiębiorstwa w swojej opinii o projekcie pisał:
„Gdy przycinaliśmy rury przed wykonaniem tego systemu, średni
czas na cięcie wynosił od trzydziestu do trzydziestu pięciu minut.
Jest to niezwykle czasochłonne, zwłaszcza gdy mamy świadomość, że maszyna może to zrobić w niecałe pięć minut. Nie mieliśmy luksusu posiadania tej maszyny, ale Jennifer stworzyła coś
równie dobrego. Ta seria szablonów skróci proces do dziesięciu
minut na cięcie. Mamy wiele zamówień, a to podwyższy ogromnie naszą wydajność”.
Projekt ten nie był sensu stricto projektem graficznym, jednak
spełniał dwa podstawowe zadania: znalezienie problemu i rozwiązanie najwłaściwszym dla niego sposobem. Studenci zobaczyli, że projektant to nie osoba upiększająca świat, a pomagająca
ten świat ulepszyć.
Zawsze uważałem, że prezentacja jest czynnością, z którą przyszły projektant będzie miał ustawicznie do czynienia w swojej karierze zawodowej. Dlatego korekty na forum klasy były częścią
procesu dydaktycznego. Szczególne znaczenie miało przedstawienie projektu dyplomowego. W trakcie pracy konsultowałem
go indywidualnie. Pokaz końcowy odbywał się w obecności całej
grupy. Student omawiał pracę rozwieszoną na ścianie lub rozłożoną na stołach i dyskutowaliśmy. Przeniosłem tu moje doświadczenia z Warszawy, gdzie projekty wzornicze, a także projekty
z mojej pracowni, były demonstrowane w ten sposób. Z ogromnym zaciekawieniem czekałem na końcowe prezentacje, niejednokrotnie były bardzo oryginalne, profesjonalne i pomagały
studentom w zdobyciu pracy.
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Krytyka

W Polsce w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych nie istniał usankcjonowany mechanizm krytyki pracy projektanta. Większość z nas była wolnymi strzelcami. Nawet
takie wielkie agencje jak Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne,
Krajowa Agencja Wydawnicza czy Pracownia Sztuk Plastycznych
wydawały zlecenia indywidualnym projektantom. Można się było spodziewać komentarza ze strony komisji artystycznej, ale ona
przeważnie ograniczała się do oceny: dobry – zły i wyceny projektu, jeśli spełniał wymagania. Doradcy artystyczni i kierownicy graficzni w większych wydawnictwach nie mieli w zwyczaju
indywidualnego omawiania projektu. Jeśli chciałem usłyszeć opinię, musiałem zwrócić się do zaprzyjaźnionego kolegi, którego
zdanie ceniłem. Moimi zaufanymi powiernikami byli Tadeusz
Pietrzyk i Karol Śliwka. Ten ostatni, pasjonat i tytan projektowania znaku, miał dar komentowania czyjejś pracy oszczędnie i precyzyjnie. Myślał skrótem i znajdował symbole, które ten skrót
obrazowały. Miał niezwykłe wyczucie pozwalające na tworzenie
form o pięknych proporcjach i kształcie. Ceniłem sobie jego uwagi. Z Tadeuszem łączyły mnie kontakty pozazawodowe i swoista
rywalizacja w tym, co robiliśmy. Nie przeszkadzało mi to czasem
pytać go o zdanie. Był zawsze szczery w wyrażeniu myśli, zdarzało
się – brutalnie szczery, ale o to chodziło, by usłyszeć nielukrowany
komentarz. Z Krzysztofem Lenkiem (może nieczęsto) wymienialiśmy uwagi na temat projektowania i – szczególnie – dydaktyki.
Był dla mnie partnerem, potrafił doskonale zrozumieć mój punkt
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widzenia, a ja mogłem odczytać, co on robił. Z wykładowcami
uniwersyteckimi, z którymi pracowałem w Stanach, świetnymi w swoich dziedzinach, nie miałem takiego porozumienia jak
z Krzysztofem. Kiedy zacząłem się interesować grafiką informacyjną i chciałem ją wprowadzić do szkoły, byłem samotnym żaglem.
To Krzysztof utwierdził mnie w słuszności obranego kierunku.
W Paryżu kolega, który pracował w studio wzorniczym, zaglądał
do nas i komentował projekty. Strasznie mnie wtedy denerwował:
projektant form przemysłowych (!), który nie miał wielkiego rozeznania w projektowaniu graficznym, a robił uwagi! W pewnym
momencie pojąłem jednak, że te nonsensowne, jak się wydawało,
komentarze są pożyteczne – otwierają mentalne furtki, których
ja w swoim tunelowym widzeniu, skoncentrowany na projekcie,
nie dostrzegałem. Rutyna zawężała mi pole widzenia. W którymś
momencie zacząłem cenić jego opinię, wybijał mnie z ciągu projektowego, pokazując drogę do niekonwencjonalnych rozwiązań.
Jako młody gniewny uważałem, że mam licencję na rację. Nabywając
doświadczenia, zacząłem przywiązywać większą wagę do zdania
ludzi niezwiązanych z zawodem – to oni byli odbiorcami projektu,
sędziami, bez klapek na oczach. Mieli obiektywne spojrzenie. Ich
uwagi, choć niewyrażone językiem profesjonalnym, były równie
ważne. W każdym dostrzegam doradcę. Mogę pokazać swój rysunek osobie postronnej, a gdy zobaczę twarz bez wyrazu, to oznacza,
że nie dotarłem do niej ze swoim przesłaniem. Szczególnie w wypadku projektów międzykulturowych coś oczywistego dla nas
może być czymś szalenie negatywnym w odbiorze innych i raptem widzimy, że nie wzięliśmy tego czynnika pod uwagę. Może
uda mi się to zmienić, jeśli zacznę używać języka podobnego do
tego, jakiego używa odbiorca? Pytanie: „Czy to ci się podoba?” nie
jest pytaniem o estetykę, tylko stanowi dodatkowy test w procesie projektowania. W praktyce ustawicznie konfrontujemy swoje
działania, poszukując akceptacji, zrozumienia dla swoich decyzji.
Kwestia krytyki i stosunku do niej to bardzo indywidualna i osobista sprawa. Moment oddzielenia własnej osoby od projektu
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jest dość trudny. Spędzamy z nim wiele dni, pozostawiając tam
cząstkę nas samych. Chce się widzieć go w jak najlepszym świetle. Negatywna opinia smakuje jak gorzka pigułka. Wszystko zależy od osobowości krytykowanego. W wypadku osób o bardzo
mocnej strukturze psychicznej z rozbudowanym ego krytyka
może być natrętną muchą, którą usłyszą, ale jednym ruchem ręki odpędzą. U osoby wrażliwej, o cienkiej skórze, będzie zalegać
i przywierać do świadomości, powodując powolne wydobywanie
się ze stanu porażenia. Można pomyśleć, że osobnik pierwszy ma
większe szanse na sukces. Niekoniecznie tak jest, bo odporność
na uwagi nie pozwala na obiektywną samoocenę i poprawienie
błędów. Wrażliwiec w „pokrytycznym” stanie będzie rozpatrywał wszystkie możliwości pozwalające mu wyjść z kryzysu.
Z krytyką związany jest czynnik self-esteem, poczucie własnej
wartości. Myślę, że Amerykanie mają wysoce rozwinięty mechanizm budowania zaufania do własnych możliwości. W rezultacie
powszechne jest mówienie: „Jestem bardzo dobry, jestem najlepszy i nikt nie może mnie zastąpić”. Ja się tego jeszcze nie nauczyłem i zawsze za tym, co robię, kryje się doza wątpliwości, czy na
pewno jest tak, jak być powinno.
Jako student nie byłem rozpieszczany. Wspominałem już o sytuacji, kiedy po trzech tygodniach chodzenia do pracowni rysunku
usłyszałem, że lepiej byłoby, żebym zmienił zawód, bo zgubiłem
trzy loczki na głowie Laokoona. Takich momentów było więcej.
Profesorowie warszawskiej Akademii nie należeli do komplemenciarzy. Krążyły legendy o pracowni Henryka Tomaszewskiego,
gdzie niejednokrotnie padały gorzkie słowa. Szalenie wymagający profesor Rudziński stosował raczej kij niż marchewkę. Tę
ostatnią zobaczyłem dopiero po ukończeniu studiów, kiedy zaistniałem na rynku graficznym, na studiach – wyłącznie biczyki różnego typu. Musiałem mieć twardą skórę.
Takie metody okazały się zupełnie nieprzystające do ogólnie przyjętych norm edukacji amerykańskiej. Studenci się załamywali,
mówili: „Ja zawsze miałem piątki z rysunków, w szkole średniej
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byłem najlepszy z plastyki, a ty mi mówisz takie rzeczy?”. Trudno
było im przyjąć negatywną opinię na temat pracy. Brakowało odporności na najmniejszy krytyczny osąd. Potwierdzały ten stan
studenckie oceny mojej pracy – czasem pisali, że nieugięte metody, które stosowałem, mocno ich urażają. Nie uważałem, by były
brutalne. Oswajaliśmy się wzajemnie powoli. Pod koniec praktyki
pedagogicznej wiedziałem już, że dobrze jest zacząć od pochwalenia obojętnie czego, choćby tego, że format jest równo przycięty…
Ocena zawartości to odrębny i szeroki temat. Studenci wiedzieli,
że pochwała prezentacji będzie uznaniem, bo poprosiłem, żeby
wszystkie projekty były w jednym formacie, powiedzmy dziesięć na dwanaście cali. Wymiary były podane na piśmie, czysto
i klarownie, i nagle widzę: tu większe, tam mniejsze, tu krzywe, nie pod kątem. Wziąłem wtedy miarkę i to, co nie mieściło
się w wymaganym formacie, zdjąłem ze ściany. Nastąpiły konsternacja i ciche oburzenie. Od tamtej pory wszystkie prezentacje były bez zarzutu. Tak sam zostałem wyszkolony. To był szok
dla studentów, a ja powiedziałem: „Słuchajcie, wysyłacie prace
na konkurs, który ma określone warunki. Komisarz zmierzy wasze projekty i jeśli będą o cal za duże, to je odrzuci. Tak samo ja
tutaj wymagam profesjonalizmu, równego przycięcia. Wykażcie
szacunek dla własnej pracy”. To były echa pracowni profesora
Rudzińskiego, w której przedstawienie projektu było tak samo
ważne jak jego merytoryczna zawartość. A także reminiscencje
z prezentacji projektów naszym klientom we Francji, kiedy makiety nie różniły się prawie niczym od gotowego produktu.
Nie zmieniało to wniosków, jakie musiałem wyciągać także dla siebie.
Ustawiczna i wyłączna krytyka po jakimś czasie staje się czymś normalnym i traci siłę. Wskazywanie pozytywnych stron studenckich
wysiłków pozwalało mi „osłodzić” frustracje i dodać wiary, że następnym razem uda się lepiej. Tak, żeby jakoś mniej bolało. Musiałem
się tego nauczyć, nie tylko ze względu na gorzkie studenckie opinie
o sobie, ale w celu stworzenia i utrzymania pozytywnej atmosfery w pracowni. W ogóle wydaje mi się, że moje metody i wypowiedzi z biegiem czasu zaczęły łagodnieć. Kanty ulegały zmiękczeniu.
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Jak przekonać studentów, że to, co mówię o projekcie, nie jest opinią o nich? Przy prezentacjach często byli proszeni o komentowanie projektów kolegów. Szło to opornie. Studenci amerykańscy,
chyba w ogóle Amerykanie, nie należą do ludzi, którzy są skłonni do mówienia prawdy wprost i brutalnie. Przemilczą, zrobią
unik, nie lubią konfrontacji. Zastosowałem więc taki chwyt: studentowi, którego poprosiłem o wyrażenie opinii, powiedziałem,
żeby potraktował analizowany projekt jako projekt mojego autorstwa i do mnie kierował krytykę. W ten sposób wszystkie negatywne komentarze wypowiadano bez urażania drugiej osoby.
Stałem się workiem do bicia. Otworzyły się wszystkie blokady
powstrzymujące wcześniej przed otwartą wypowiedzią o pracy
kolegi. Brali odwet za wszystko, co ich bolało.
To daje w pewnym stopniu odpowiedź na pytanie o mój osobisty
stosunek do krytyki. Projektując, nie myślę o krytyce ani o pochwałach. Pochłania mnie sama łamigłówka, którą muszę rozwiązać. Wykonuję projekty według swoich możliwości i zdolności,
jestem bardzo krytyczny w stosunku do swoich prac. Odzywa
się we mnie dusza perfekcjonisty, wyczulonego na detale i najmniejsze błędy, które widzę może tylko ja sam, ale tak długo, jak
je dostrzegam, będę starał się je naprawić. Gdy naglony czasem
prezentuję projekt i w dyskusji padną jakieś krytyczne uwagi pokrywające się z moimi wątpliwościami, traktuję je jak sygnały ostrzegawcze. Nie usiłuję bronić swojego stanowiska, by
przekonać o własnej racji, z chęci wygrania. Zabieram projekt
i szukam rozwiązania możliwego do zaakceptowania przez obie
strony. Wspominałem już o mojej współpracy z Centralą Handlu
Zagranicznego Coopexim. Wiedząc, że właściwie wszystko, co
zrobię, będzie przyjęte, czułem większą presję, niż pracując nad
projektem, który miał być poddany krytyce. Z powodu stuprocentowego zaufania, którego starałem się nie zawieść, były to
bardzo trudne projekty.
Odrębnym zagadnieniem są krytyczne opinie wynikające jedynie z osobistych preferencji, a uwagi z nimi związane mogą naruszyć wartość projektu. Jeśli jestem pewien swojego stanowiska,
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to podejmę dyskusję zmierzającą do jego wyjaśnienia. Jest jeszcze
inna wartość, której należy bronić: to poziom projektowania, poniżej którego nie zejdziemy. Jest to także kwestia etyki zawodowej.
Piętnastu czy dwudziestu studentów pracuje jednocześnie nad
problemem projektowym, przedstawiając tyle samo różnych rozwiązań. Muszę się do nich błyskawicznie odnieść, wskazując różne możliwości do przemyśleń. Może to przybrać formę opowiastki
na oboczny temat czy metafory. Często stosowałem tę metodę, unikając bezpośredniej ingerencji w projekt. Pozostawienie studentowi dużego marginesu na interpretację komentarza, umożliwi
mu wybór drogi. Udzielając bezpośrednich wskazówek, przejmowałbym odpowiedzialność. W wypadku niepowodzenia student
broniłby się mówiąc: „Zrobiłem, bo tak mi poradziłeś”. Uczenie
jest przedłużeniem projektowania.
Trudno jest sobie dzisiaj wyobrazić jakąkolwiek dziedzinę, w której odniesiemy sukces przez indywidualne działanie. Może to
jeszcze być szewc (bardzo rzadki dziś zawód), robiący czy reperujący nasz but. Ale już ten sam szewc zatrudniony w fabryce
Nike nie znaczy nic jako jednostka. Faktem jest, że we wszystkich miejscach, w których pracowałem, indywidualny sukces jest
podbudowany działaniem zespołu, grupy osób. Dzieci w Stanach
od pierwszych lat szkolnych utwierdza się w przekonaniu, że
są najwspanialsze i wyjątkowe. Tutaj stanowi to część edukacji.
W konsekwencji konfrontacja prawdziwych zdolności czy umiejętności z rzeczywistością i praktyką niejednokrotnie sprowadza
młodych ludzi na ziemię w następnym etapie ich życia, z czym
nie bardzo potrafią sobie poradzić.
Jest to bardzo szerokie zagadnienie. Student amerykański jest
produktem całego systemu. Mimo wszystkich niedostatków
kształcenia istotą jest nastawienie na maksymalną efektywność
działania. Wynika to stąd, że małe przedsiębiorstwo zatrudniające, powiedzmy, dwadzieścia osób, żeby utrzymać się na rynku,
musi podjąć kroki w celu optymalizacji produkcji. Właściciel będzie konkurował z setką takich samych przedsiębiorstw. Musi
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ściągać do siebie ekspertów, którzy właściwie ocenią jego zakład,
i najlepszych robotników, z których wyciśnie siódme poty. Jeśli
coś się nie uda, firma straci, padnie, zbankrutuje. Interes firmy
jest jednocześnie interesem szeregowego pracownika. Musimy
więc przeanalizować każde niepowodzenie i w tym celu wynająć specjalistów – analityków, naukowców – którzy określą popełnione błędy. Wydaje mi się, że gospodarka amerykańska, od
rodzinnego przedsiębiorstwa po wielkie korporacje i instytucje
oświatowe, działa na bardzo podobnych zasadach: maksymalizacja produkcji, ocena sytuacji i sugestie, w jaki sposób można
zwiększyć konkurencyjność firmy. Widzę różnicę nawet w liczbie obowiązków pozadydaktycznych towarzyszących pracy na
uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych i w Polsce.
Kiedy zacząłem pracować w Stanach, nie było w ogóle dorocznych
przeglądów prac studentów w formie, jaką pamiętałem z akademii warszawskiej. Tam stanowiły one doskonały wgląd w to, co
się dzieje na uczelni, co robią różne wydziały. W Illinois w ciągu
semestru robiłem pokazy poszczególnych projektów na terenie
szkoły. Z kolei w Missouri oprócz projektów bieżących zacząłem
organizować wystawy semestralne. Początkowo tylko dla studentów mojej pracowni, która zamieniała się na tę okazję w salę
wystawową. Później wynegocjowałem stałe miejsce do ekspozycji w budynku, gdzie znajdował się nasz wydział, i tam organizowałem okresowe wystawy wybranych prac. Ostatecznie wraz
z kolegami z innych pracowni projektowych zdecydowaliśmy, że
przegląd semestralny projektowania graficznego i ilustracji wejdzie na stałe do kalendarza wystaw. Aktywnie włączyła się organizacja Students in Design. Nazwałem tę doroczną wystawę Image
and Design (Ilustracja i projektowanie), ze względu na dwutorowość naszego programu. Wstawiłem także na stałe do programu
wystaw Projekt Dyplomowy. W Warszawie publiczne prezentacje
semestralne i dyplomowe na Wydziale Wzornictwa umożliwiały
studentom zademonstrowanie umiejętności i uzasadnienie swoich koncepcji w czasie dyskusji. Był to niezmiernie pozytywny moment w całym procesie pedagogicznym. W Illinois była to nowość,
a na pokazy magisterskich projektów dyplomowych przychodzili
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pedagodzy z innych pracowni. Po przeniesieniu się na Uniwersytet
w Missouri postanowiłem kontynuować ten zwyczaj. Studenci
pracowni projektowych mieli obowiązkową prezentację dyplomową (The Final Project), która stanowiła podsumowanie ich studiów.
Jeśli ktoś jest artystą, to niezależnie od okoliczności będzie chciał
tworzyć. Tutaj uniwersytety wręcz wymagają od wykładowców pracy własnej, która później podlega ocenie: udział w wystawach, konkursach i recenzowane publikacje. Ja robiłem to
z własnej potrzeby. Niemniej kursowało wśród kolegów takie
cyniczne określenie: „jeszcze jedna linijka do résumé”. Sytuacja
nauczyciela akademickiego artysty w Stanach jest odmienna niż
w Polsce. Obciążenie zajęciami dydaktycznymi nie pozostawia
wiele czasu na pracę własną. Często na to wykorzystywany jest
czas wakacji. Można to określić tak, że w Polsce uczymy przy
okazji pracy zawodowej, w Stanach zaś mamy tego odwrotność –
pracując w pełnym wymiarze jako pedagodzy, musimy znaleźć
czas na pracę twórczą.
Działalność wykładowcy podzielona jest na trzy zakresy: teaching,
service, research – nauczanie, usługi (działalność na rzecz wydziału, głównie w różnych komitetach), badania lub praca własna.
To, jak stoimy na tych trzech „nogach”, oceniają władze wydziału (specjalnie wybierany komitet).
Pedagogika podlega również ocenie studenckiej. Poza odpowiedziami na standardowe pytania studenci mogą pisać krytyczne
uwagi, dając upust frustracjom nagromadzonym w czasie semestru. To ciekawa lektura, skłaniająca do refleksji i pozwalająca
spojrzeć na samego siebie z innej strony. W wypadku ocen studenckich występuje pewnego rodzaju konflikt. Jeśli wykładowca
jest wymagający i stanowczy, może narazić się na bardzo negatywne opinie. Młody pracownik pedagogiczny na odnawialnym
kontrakcie, nie chcąc się wystawić na ciosy, przyniesie do klasy sprzęt grający, zrobi zabawę na zajęciach i w dodatku będzie
szczodry w rozdawaniu dobrych ocen. Stąd oceny studenckie nie
są traktowane jako czynnik decydujący.
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Wystawa prac studentów „prymusów.” Koncept powstał
przy pokrętnym wykorzystaniu słowa exhibition – wystawa,
i przeniesieniem go na exhibitionist – ekshibicjonista. Jeśli jest
to pokazywanie medali, wszystko jest w porządku. Rok 1997.
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Finałowa wystawa studentów wydziału projektowania.
Rysunek odręczny wspomagany był komputerem
przy nadaniu koloru. Łączenie tych dwóch narzędzi
stało się dla mnie częstą techniką. Rok 1996.
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Poza dorocznymi wystawami studentów
grafiki, organizowane w ciągu semestru
wystawy projektów specjalnych. Ten plakat
anonsował wystawę opakowań. Rok 1989.
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Przedstawienie danych liczbowych strukturami
trójwymiarowymi zakończyło się wystawą
studenckich projektów. Rok 1990.
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Plakat anonsujący prezentację programu
grafiki potencjalnym pracodawcom.
„Łowcy Głów” przyjeżdżają do szkoły,
dokonując przeglądu studenckich teczek.
Poniżej: publiczna prezentacja
projektu na wystawie dyplomowej.
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Co roku organizujemy wystawy prac wykładowców. Udział w nich
jest podsumowaniem pracy własnej, pokazuje, jak aktywny jest
każdy z nas. W zależności od specjalizacji pedagoga mogą to być:
rysunki, obrazy, rzeźba, projekty, fotografie, ceramika. Czasami
pojawiają się ciekawe działania wspólne. Ostatnio widziałem, jak
osoba projektująca biżuterię współpracowała z twórcą ceramiki i malarstwa. Wachlarz prac prezentowanych na wystawie jest
bardzo szeroki i stanowi przegląd osobowości.
Wystawy wydziałowe pedagogów mają charakter informacyjny,
pokazują, czym się oni zajmują poza „akademią”. Organizowane
są także dla lokalnej i stanowej społeczności, co jest jedną z misji uczelni. Nie prowadzi się tu formalnej oceny prac, bo nikt
z zatrudnionych nie ma licencji na ewaluację osiągnięć kolegów.
Dokonują jej jurorzy lub kuratorzy wystaw organizowanych przez
muzea i galerie. Fakt przyjęcia pracy na takie wystawy jest sam
w sobie wyróżnieniem i świadectwem jej wartości. Ważna jest
także ranga wystaw i ich miejsce.
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Krytyka

Coroczne wystawy pedagogów szkoły anonsowane były
także plakatami. Ten ma niecodzienną historię. Kiedy powstał
uczyłem kursu ilustracji komputerowej. Sprawdzianem postępu
i umiejętności studentów były także testy. Ten obraz był testem
posługiwania się ilustracyjnymi programami, ówcześnie Freehand
i Photoshop i ich konkretnymi możliwościami. Projektowałem taką
ilustrację i dawałem studentom do powtórzenia. Tak się złożyło,
że ilustracja pasowała do tematu mojego plakatu. Rok 1996.
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Lata 90. były dla mnie okresem
poznawania możliwości komputera,
służył mi za narzędzie do tego projektu.
Plakat na wystawę pedagogów
w uniwersyteckiej galerii był świetną
okazją do eksperymentowania.

412

Krytyka

Proces twórczy nie zawsze jest prosty. Niesie za
sobą wiele prób i często odrzucania koncepcji. Był to
z mojej strony trochę ironiczny sposób przedstawienia
tego w plakacie na wystawę pedagogów. Rok 1997
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Wystawa pedagogów. Powróciłem do papieru,
nożyczek i pędzla. O skład typograficzny
zwróciłem się jednak do mojego komputera.
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Krytyka

Wystawa nowo przyjętych do
szkoły pedagogów. Wśród nich jest
także moja żona. Rok ok. 1994.
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Wystawa nowo przyjętych do szkoły
pedagogów. Wśród nich jest także moja
żona. Konceptem były zróżnicowane, ale
pasujące do siebie formy. Rok ok. 1994
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Krytyka

Nie sposób
się nudzić

Pracowałem i uczyłem w wielu miejscach: w Paryżu, w Warszawie,
w dwóch szkołach w Stanach oraz w innych amerykańskich
college’ach. Prowadziłem warsztaty projektowe na Uniwersytecie
Quebec w Montrealu. Miałem przyjemność spotkać się z polskimi studentami na warsztatach w Cieszynie i Katowicach.
Towarzysząc Iwonie, która we Włoszech kierowała szkołą letnią dla studentów Uniwersytetu Drury, miałem dla nich serię
prezentacji.
Tęsknię do wielu miejsc z mojej przeszłości. Zdaję sobie sprawę, że
przestały istnieć takie, jakimi wtedy się jawiły, jednak z przyjemnością powracam do nich w myślach. Lipcowy leniwy słoneczny
dzień i powolny spacer mazowiecką polną drogą wśród rosnącego
żyta. To moment, jaki utkwił mi na długo w pamięci. Bezkresne obszary Kansas czy Nebraski nie zdołają go oddać. Może też, w miarę
upływu lat, nie potrafimy doświadczać tych samych uczuć.
Myślę czasem o uroku Paryża i o Dzielnicy Łacińskiej, w której mieszkałem na początku pobytu. Teraz to już nie jest moja
Quartier Latin. Zatraciła swój zapach i smak. Liczba turystów
zabija specyfikę miasta. Na mapie wspomnień mam Ogród
Luksemburski, niezmienny w formie od trzystu lat. Można go
zobaczyć na obrazach wielu malarzy. Siedząc tam na ławeczce,
przenosiłem się w czasy Seurata, stając się jednym z uczestników jego scen rodzajowych.
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Odwiedzałem też królewską kaplicę Sainte-Chapelle, założoną
przez Ludwika ix na wyspie Cité. To zupełnie unikalny kościół.
W zwykłym gotyckim dominują mury, podpory, przypory, a tutaj
nie widać konstrukcji nośnej podtrzymującej dach, tylko świetliste ściany witraży. Miernikiem ich piękna są dla mnie reakcje
ludzi, którzy tam przychodzą. W 2016 roku odwiedziłem Paryż
z Iwoną. Nie znała tego miejsca. Bardziej niż witraże zapamiętałem jej twarz, wyrażającą jednocześnie zachwyt i zaskoczenie,
gdy ujrzała niewiarygodną kolekcję obrazów utrwalonych w kolorowym szkle, wypełniającą całą przestrzeń kaplicy.
W pamięć zapadły mi także kościoły romańskie rozsiane w południowej Francji – może przez niezwykłość położenia. Wszystkie,
szczególnie w małych wioskach złożonych z kilkunastu domów,
stanowią precjoza architektury.
Jest jeszcze jedno miejsce, nieopodal Calais: cmentarz żołnierzy
amerykańskich poległych w Normandii w 1944 roku. Ogromny –
kilka tysięcy mogił. Pomnik poświęcenia jednego narodu dla
drugiego. Czasami słyszę, że w polityce nie ma sentymentów, nie
ruszymy się, by bronić jakiegoś kraju, jeśli nie mamy tam interesu, na przykład nie płynie tam ropa. Ten cmentarz jest zaprzeczeniem takiego podejścia.
Nie sposób opowiedzieć o wszystkich miejscach, do których z różnych powodów powracają moje myśli.
Wrócę więc do wspomnianej już studenckiej wycieczki autokarowej z 1957 roku. To był mój pierwszy wyjazd za granicę, pierwszy kontakt z Zachodem, kulturą, zabytkami. Przypuszczam, że
widząc plac Świętego Marka w Wenecji, miałem podobny wyraz
twarzy jak moja żona, kiedy zobaczyła witraże w Sainte-Chapelle.
Byłem zachwycony. Wieczorem kolorowo oświetlony plac wydawał się nierealny. Kręcili się po nim turyści, ale miałem wrażenie,
jakbym znalazł się w scenografii sztuki rozgrywającej się w epoce renesansu. Zostałem przeniesiony w tamten okres. Wróciłem
do Wenecji dekadę później. Już nie byłem biednym studentem.
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Nie sposób się nudzić

Przyjechałem z Francji samochodem i mogłem zjeść spaghetti
w restauracji na rynku, zamiast na kempingu. Mimo to doznałem
rozczarowania. Wenecja nie była taka sama. Chciałem się wczuć,
przenieść w tamten czas – dziesięć lat wstecz – i nie mogłem. Czy
rzeczywiście aż tak się zmieniła? Zapadła się wprawdzie o kilka
centymetrów niżej, bardziej zalała ją woda, ale prawdopodobnie
była tą samą Wenecją, którą widziałem wcześniej. To ja patrzyłem na nią innymi oczami. Odwiedziłem wiele różnych miejsc,
zgromadziłem sporo doświadczeń. Spowszedniała. Już nie miałem tak wrażliwego oka. Wyostrzył mi się jednak nos na zapach
brudnej wody w kanale.
Jeszcze w czasie pobytu we Francji pojechałem na wakacje do
Maroka. Mieszkałem przez parę dni w pobliżu Tangeru. Były tam
żaglówki, piękna plaża. Odwiedziłem dawną stolicę – Marrakesz.
Wielki plac w centrum miasta wypełniali nawołujący handlarze i opowiadacze historii. Było to coś niesamowitego. Stawałem
przy takim gawędziarzu, nie rozumiejąc ani słowa. Przyglądałem
się: mówił tak przekonująco – jak w teatrze. Później się dowiedziałem, że słuchacze powracają każdego dnia, snuje on bowiem
opowieść w odcinkach. Zawieszając ją w bardzo ciekawym momencie, mówi: „Resztę usłyszycie jutro”. Serial telewizyjny nie
jest niczym nowym.
Wiele lat później byłem członkiem delegacji na Dni Kultury
Polskiej w Algierze. Organizowałem wystawę grafiki artystycznej Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Znalazły
się na niej również moje prace. Zajmowałem się wówczas grafiką narzędziową. Po zakończeniu gospodarze zorganizowali nam
fantastyczną wycieczkę samochodami na Saharę i do podnóża
Atlasu. Przywiozłem stamtąd wiele ciekawych wspomnień i obserwacji tamtejszej kultury. Na pewno picie gorącej herbaty na
pustyni w rozpiętym czarnym namiocie Beduinów nie zdarza się
zbyt często. Zapamiętałem kontrast między stolicą a tym, co zobaczyłem na południu kraju. Po krwawej wojnie i wycofaniu się
Francuzów Algierczycy wprowadzili się do opuszczonych przez
nich kilkupiętrowych budynków o nowoczesnej architekturze.
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Prządka. Grafika, gipsoryt upamiętniający
Babcię Jadwisię przy kołowrotku.

Zajrzałem do takiej dzielnicy. Stosy śmieci piętrzyły się do wysokości pierwszego piętra – budynki odcięte od wywozu nieczystości, nie miały wody ani prądu. Nomadzi z pustyni nie wiedzieli,
jak z nich korzystać. Zupełnie inaczej wyglądało miasto Ghardaja.
Jego początki sięgają xi wieku. To ważny ośrodek religijny usytuowany na Saharze, która w tym miejscu nie jest pokryta piaszczystymi wydmami, jak ją sobie zawsze wyobrażałem. Płaszczyzna
pustynnej popękanej gliny nagle zagłębia się dolinę wypełnioną
starymi domami. Życie w Ghardai niewiele się zmieniło od końca xiii wieku, poza tym że handluje się innymi towarami. Na
ulicy nie widziałem nawet papierka. Samochód można było zostawić otwarty bez obawy przed kradzieżą. Dlaczego to miejsce
było tak inne? Myślę, że leżąc z dala od wpływów obcej cywilizacji, zachowało swój charakter, podobnie jak Kazba, stara dzielnica arabska w Algierze.
W Paryżu nie miałem kontaktu z Algierczykami. Mieszkali
w swoich dzielnicach, do których nawet policja się nie zapuszczała. Po latach kolonizacji istniało wielkie napięcie między nimi
a Francuzami. W Algierii pracowałem z mieszkańcami, robiłem wystawy. Okazało się, że są szalenie otwarci, bardzo ciepli.
Zyskałem wielu przyjaciół. Rozmawiałem z człowiekiem, który pomagał mi ustawiać panele wystawowe i wieszać prace. Zapytałem:
„Słuchaj, jaki jest twój stosunek do Francuzów? Doznaliście od nich
dużych krzywd”. On mówi: „Tak, ja osobiście byłem więźniem
i przez długi czas byłem torturowany przez komisarza francuskiej policji. Ale gdybym go dzisiaj zobaczył, mógłbym postawić
mu drinka, bo odwróciła się karta historii, jest już inny czas, ja już
jestem inny i tamten człowiek też jest już inny”. Pomyślałem, jak
różni jesteśmy. Wyobraziłem sobie, jak ja zachowałbym się w stosunku na przykład do hitlerowca, o którym wiedziałbym, że mordował moją rodzinę. Czy miałbym ten sam odruch przebaczenia?
Wiele lat później pojechaliśmy z żoną samochodem do Meksyku.
Przy drogach leżały sterty śmieci. Im dalej na południe, tym robiło się czyściej. W niewielkim San Cristóbal de las Casas, zamieszkałym głównie przez Indian, nie było ani papierka. Pomyślałem,
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że na zderzeniu kultur wytwarzają się specyficzne zachowania.
Podróżując w głąb kraju, spotykaliśmy bardzo przyjaznych ludzi,
podczas gdy ci w pobliżu granicy byli zupełnie inni. Tak nasza cywilizacja oddziałuje na stare społeczności o dużo dłuższej historii.
W 2016 roku byliśmy z córkami w Indiach. Utkwiła mi w pamięci wizyta w Waranasi, kolebce buddyzmu, znanym jako Święte
Miasto Benares nad Gangesem. To tutaj przybywają pielgrzymi,
by zakończyć życie i po śmierci dać swoim prochom spłynąć z wodami rzeki. Niektórzy z nich leżą wzdłuż ulic, w milczeniu czekając na kres. To dalekie od naszych zwyczajów rozstawania się
ze zmarłymi. Wieczorem widoczne nad rzeką płonące stosy zmuszają do kontemplacji przemijania. Nocą obserwowaliśmy z łodzi religijne widowisko, podczas którego na brzegu rzeki rzesze
wiernych oddawały się chóralnej modlitwie. Utzkwił mi w pamięci widok niewystygłych jeszcze ludzkich prochów na ulicy.
Przygotowanie stosu jest kosztowne i niedostępne biednym. Ich
zwłoki trafiają do miejskiego krematorium. Nim prochy wrzucone zostaną do Świętej Rzeki, w celu ostudzenia wygarniane są
na ulice. Mam w kolekcji zdjęcie grupy dzieci i psa grzejących się
rankiem w dogasającym żarze. Dla mnie było to szokujące, dla
miejscowych zaś to normalna scena z życia. Taki czasem wyraz
mają różnice kulturowe.
Z każdej podróży coś się wynosi – w pamięci albo w formie dokumentacji fotograficznej, rysunkowej czy innych zapisków. Zawsze
coś przywoziłem. Często łapałem się na tym, że pewne wrażenia zostawały mi w podświadomości i wywoływałem je później,
pracując. W muzeum w Mexico City stanąłem przed słynnym
Kamieniem Słońca. Czas został tu zaklęty w tajemnych znakach.
Akurat kończył się 2012 rok, na którym kończy się także ten aztecki kalendarz. Koniec świata. By zapobiec kataklizmowi, postanowiłem „wykuć” rok 2013 jako motyw moich noworocznych życzeń.
W naszej podświadomości drzemią tematy, które mogą się ujawnić pod wpływem jakiegoś bodźca. Dręczyła mnie często obawa,
że projektując, mogę nieświadomie wydobyć coś zobaczonego
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Grupka dzieci i psy wygrzewające się przy
gorących jeszcze popiołach, wyrzuconych
z krematorium nad brzegiem Gangesu, w Varanasi,
dawniej Świętego Miasta Benares, w Indiach.
Poniżej: Życzenia noworoczne na 2013 rok.
Kalendarz Majów, kończący się na roku 2012,
dał mi okazję do kontynuowania ich dzieła.
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i uznać to za swoje. Oglądałem projekty znaków, sprawdzając,
czy istnieje już coś podobnego do tego, co sam zrobiłem. Dzisiaj
ten problem rozwiązują odpowiednie programy komputerowe.
Wszystko, co tworzymy, ma swoje źródło. Mogą to być obrazy, napotkani ludzie, słuchana muzyka czy wydarzenia. Chyba nie potrafimy czerpać z pustki.

Kicz

Kicz ma dość szeroką definicję. Jest czymś tandetnym, niewiele
wartym, w większości wypadków produkowanym masowo. To
rzecz, której forma przeczy funkcji, przedmiot, który chce udawać coś innego, na przykład Myszka Miki z zegarem zamiast twarzy czy owoce w koszyku wykonane z cementu. Sztandarowym
kiczem jest lalka Barbie, której rynkowy sukces zawdzięczamy
umiejętnej reklamowej perswazji.
Idąc do Wersalu i patrząc na bogate złocenia, ornamenty, płaskorzeźby czy rzeźby, nigdy nie myślałem o kiczu. Z kolei nowojorski apartament Donalda Trumpa, Trump Tower, ze wszystkimi
„barokowymi” elementami i złoceniami, to kwintesencja kosztownej tandety. Daje właścicielowi złudzenie elegancji, będąc stylistycznym anachronizmem, wyrwanym z czasowego kontekstu.
Kicz eksploatuje zły smak, zaspokajając jednocześnie apetyt na
sentyment, sensację i przesadę. Do tej kategorii zaliczam też
amerykańskie krążowniki szos z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, zdobne w skrzydła pojazdy gotowe pofrunąć i walczyć
z przeciwnikiem. Kiczem motoryzacyjnym jest hummer 1, 2 i 3.
To stylistyczna podróbka humvee, świetnego wielozadaniowego
terenowego samochodu armii amerykańskiej. Hummer wygląda
podobnie, ale jest adaptacją popularnej półciężarówki – nie ma
nic wspólnego z możliwościami terenowymi humvee. To wyborny substytut dla kierowców o naturze macho.
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Czynnikiem sprzyjającym szerzeniu się kiczu jest kult piękna.
Żyjemy z tym na co dzień. W czasopismach widzimy cyfrowo
udoskonalone postacie, o idealnych kształtach, które w rzeczywistości nie istnieją. Maksyma: „Looking good, feeling good” –
dobrze wyglądasz, więc czujesz się dobrze – powtarzana jest na
każdym kroku, a to zobowiązuje. Należy być pięknym i posiadać
rzeczy równie piękne. Jakież to wspaniałe pole do popisu dla reklamy, nakłaniającej do kupna stylistycznie ulepszonej pralki.
Skąd wzięła się Barbie, ikonicznie kiczowa – wysoka, szczupła
i koniecznie blond? Chociaż dzisiaj poprawność polityczna nakazuje, żeby robić inne Barbie, nie zobaczymy jej siostry, która
jest niska i obfita w kształtach. W pułapkę piękna bez treści dało się zapędzić wielu projektantów wzornictwa. Mamy więc często do czynienia z wizualnie atrakcyjną formą produktu, który
jest niefunkcjonalny i niewygodny w użyciu. Projekt został zrobiony „od końca” – zakładając, że coś musi być piękne, zatracono
po drodze myśl, czemu przedmiot ma służyć.
Warto przytoczyć tu słowa Steve’a Jobsa, wizjonera projektowania i twórcy Apple: „Design is not just what it looks like and feels
like. Design is how it works” – „W dizajnie nie chodzi o wygląd
przedmiotu, ale o to, jak ten przedmiot działa”. W moim przekonaniu dobry projekt charakteryzują niepodważalna użyteczność i jednocześnie estetyczna, atrakcyjna forma. Bliskie jest mi
stanowisko amerykańskiego naukowca, architekta, projektanta i wynalazcy Buckminstera Fullera, który powiedział: „Kiedy
pracuję nad problemem, nigdy nie myślę o pięknie. Myślę tylko
o tym, jak rozwiązać problem. Ale kiedy skończę, jeśli rozwiązanie nie jest piękne, wiem, że jest ono złe”.

Projektant
obywatel

Nie mam worka do boksowania, ale wizualny komentarz czasem
go zastępuje. Negatywne wydarzenia wywołują emocje, powodują, że krew się burzy, coś podchodzi pod gardło, człowiek nie
może się powstrzymać i na przykład krzyczy do telewizora. Dla
mnie sposobem reakcji jest wypowiedź obrazem: co myślę na dany temat, jaki mam do niego stosunek. Oprócz protestu i odzwierciedlenia stanu mojego umysłu jest to rodzaj rejestracji tego, co
się wydarzyło. Kiedy w 2001 roku nastąpił atak na wieże World
Trade Center, cały kraj przeżył wielki szok. Pamiętam, że w ciągu trzech dni zrobiłem sześć czy siedem plakatów mówiących
o tym wydarzeniu. Nikt ich nie zamawiał. Była to forma protestu, wyrażenia frustracji, przerażenia. Wielu projektantów zareagowało podobnie, spontanicznie powstała masa plakatów. Jeden
z moich – I Hate New York – był reprodukowany przez American
Institute of Graphic Artists (aiga). Plakat z dwiema świeczkami
pokazywano na Międzynarodowym Triennale Plakatu w japońskim mieście Toyama w 2003 roku.
Bezsensowna wojna w Iraku sprowokowała mnie do stworzenia plakatu Spring is Coming, z sylwetkami bombowców i napisem skomponowanym ze spadających bomb. Gorzko anonsował
nadejście wiosny, o której na ogół mówi się w inny sposób: zieleń, krokusy, przebiśniegi – nowe życie. Niestety, ta „wiosna”
nadchodziła w zupełnie innej formie i trwała latami, przynosząc śmierć wielu ludziom. W czasie wojny irackiej na bieżąco
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To dzień który zmienił świat, a na pewno Amerykę.
Największy atak terrorystyczny w historii Stanów
Zjednoczonych, atak na wieże World Trade Center
w Nowym Jorku, przyniósł ponad 3 tysiące ofiar.
Symbolika dwóch wież, charakterystycznych dla
pejzażu miasta zastąpiłem palącymi się świecami.
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Powtarzające się akty masowych mordów przy użyciu
broni automatycznej, skłoniły mnie do tego plakatu
o „ukochanej” Amerykanów automatycznej broni, czyli M16.
Poniżej: Terrorystyczny atak na Wieże, był aktem
nienawiści, przedstawionym w plakacie.
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Widziane wiosną klucze przelotnych
ptaków, ustąpiły miejsca
bombowcom lecącym nad Irak.

436 Projektant obywatel

byliśmy karmieni reportażami z frontu, pełnymi strzelających
żołnierzy. Wyglądało to groźnie, ale jednocześnie u niektórych
osób mogło budować poczucie siły, do momentu, gdy ciała poległych zaczęły powracać do kraju w trumnach przykrytych narodowymi flagami. Mój plakat zaprzeczał propagandzie zwycięstwa
i przypominał, że za horyzontem dzieje się więcej niż to, o czym
się mówi. Głównych polityków odpowiedzialnych za wywołanie
wojny utrwaliłem na ilustracji Crusaders (Krzyżowcy).
Wiadomość o torturowaniu więźniów w Iraku, ujawnienie praktyk dotąd przypisywanych jedynie innym krajom, była szokująca
i skłoniła mnie do zrobienia plakatu. Po prasowych enuncjacjach
nastąpiła zmiana oficjalnej wersji wydarzeń i zaczęto stosować
sformułowanie enhanced interrogation – wzmocnione przesłuchanie. W tej kategorii mieściło się water boarding – podtapianie.
W końcu przyznano, że jest torturą. Mimo że takie metody zostały prawnie zakazane i potępione, powszechnie wiadomo, że
istnieją „czarne dziury” – więzienia na zlecenie.
W 2014 roku w Nowym Jorku przemoc policjantów wobec czarnoskórego podejrzanego o drobne przestępstwo zakończyła się
dla niego tragicznie, wywołując silną reakcję społeczną. Powstał
plakat I can’t breathe – takie były ostatnie słowa ofiary. Niestety,
w 2020 roku znowu tworzyłem plakat z tymi samymi słowami.
„I can’t breathe!” – wołał George Floyd, mordowany przez policjantów w Minneapolis. Gdy to pisałem, trwał szesnasty dzień
demonstracji, które ogarnęły cały kraj. Ruch Black Lives Matter
zainicjował także podobne protesty poza granicami Stanów
Zjednoczonych. Rasizm, niestety, wciąż istnieje.
Innym powracającym problemem są mordy, w których giną niewinni ludzie, często dzieci. Łączy się to z powszechnym prawem
do posiadania broni. Jeśli uświadomimy sobie, że w prywatnych
rękach jest więcej sztuk broni, niż kraj liczy mieszkańców, da to
obraz sytuacji. Wszelkie wysiłki zmierzające do wprowadzenia
kontroli są blokowane przez lobby producentów. Komentowałem
to w swoich pracach już kilkakrotnie.
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Z Iraku zaczęły masowo wracać
trumny z ciałami poległych żołnierzy.
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Bezsensowna inwazja Iraku w 2003
roku, promowana przez Busha, Cheneya
i Rumsfelda, zakończyła się śmiercią
ponad 5000 amerykańskich żołnierzy
i dziesiątkami tysięcy rannych. Liczba
ta nie obejmuje ofiar irackich. Broni
masowej zagłady nie znaleziono.
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U źródeł tego plakatu leżą szokujące
zdjęcia z więzienia w Abu Graib w Iraku,
pokazujące torturowanie więźniów.
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W 2012, osobnik wyposażony w broń automatyczną
zaatakował dzieci w szkole podstawowej Sandy
Hook w stanie Connecticut . Zginęło 26 osób,
w tym 20 dzieci w wieku od 6-7 lat. Bezsensowna
tragedia wstrząsnęła krajem, ale nie przyniosła
żadnych ograniczeń posiadania tego rodzaju broni.
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„Nie mogę oddychać,” były ostatnimi słowami
zaduszonego przez policjantów w Nowym Yorku,
czarnoskórego Eryka Garnera. Zatrzymany
został na ulicy za sprzedawanie takim samym
biednym jak on papierosów na sztuki. Cztery lata
później robiłem plakat noszący ten sam tekst.
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W Stanach Zjednoczonych plakat społeczny zszedł na margines
działań projektowych. Staje się coraz mniej istotny jako środek
komunikacji. Jednym z powodów jest brak miejsca – nie ma go,
jak w Paryżu czy w Warszawie. Dominują różnego rodzaju billboardy, służące głównie reklamom. Kładzie się nacisk na inny
sposób projektowania, na nośniki nowych mediów, więc plakat,
nawet dużego formatu – ginie. Nie zmienia to jednak jego wartości jako środka przekazu. Ufam, że jeśli nie jest eksponowany na
ulicy, to i tak dociera do odbiorcy drogą elektroniczną. Jego lapidarność często przemawia silniej niż długi artykuł.
Inny z moich graficznych komentarzy dotyczy zaangażowania
politycznego różnego autoramentu Kościołów. Wbrew zapisom
prawnym, Kościoły chrześcijańskie w Stanach Zjednoczonych
prowadzą bardzo ostre kampanie. Aktywizuje się skrajnie konserwatywne środowisko. Istnieje podejrzenie, graniczące z pewnością, że wiele Kościołów powstało wyłącznie po to, by uniknąć
podatków. Mimo głoszonego miłosierdzia i miłości bliźniego
bezdomność w najbogatszym kraju na świecie dotyka bardzo
wysokiego odsetka populacji. To było inspiracją do ilustracji
Habitat. Ludzie stają się bezdomnymi z bardzo różnych powodów, niewielu z wyboru, jak kloszardzi, z którymi kiedyś rozmawiałem w Paryżu. Tutaj nie. Zdarza się, szczególnie w dużych
miastach, że kartonowe pudła stają się schronieniem przed zimnem. Zawinięcie się w coś i wejście do takiego pudła pozwala przetrwać noc. Z jednej strony mamy więc korporacje, które obracają
grubymi miliardami, z drugiej – ludzi pozostawionych bez żadnego wsparcia i środków do życia.
We are Charlie jest plakatem, który zrobiłem po ataku terrorystycznym na redakcję tygodnika satyrycznego „Charlie Hebdo”
w Paryżu 7 stycznia 2015 roku. Graficy z całego świata, nadsyłając swoje prace, odpowiedzieli na apel kilku francuskich organizacji. Wybrane projekty opublikowano w książce 1000 Crayons
Pour la Liberté d’Expression (1000 ołówków za wolnością słowa),
jest w niej także mój plakat. Przy okazji wydania albumu zorganizowano wystawę w Marsylii.
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Kościoły w Stanach prowadzą ożywioną
działalność, polityczną, szczególnie
w okresie przedwyborczym.
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Habitat. W roku 1976, odwiedzając
po raz pierwszy w życiu Nowy York
zobaczyłem inne niż zazwyczaj użycie
opakowań. Ten widok prześladował
mnie długo. Plakat z roku 2006.

445

Atak terrorystyczny w Paryżu na siedzibę
redakcji magazynu satyrycznego
Charlie Hebdo w 2015 roku spowodował
solidarnościowy odzew także w kręgach
projektantów w Europie i na świecie.
Zaowocował także książką publikującą
projekty wykonane z tej okazji.
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Moją reakcją na akt terroryzmu państwowego – zajęcie Krymu
przez Rosję – był plakat Beware (Ostrzeżenie). Cała symbolika odwołuje się do imperialnej polityki – od czasów carskich po współczesne zapędy Putina do dominacji nad sąsiadami. Robiłem ten
plakat, zbulwersowany aktem agresji, a także dlatego, że społeczeństwo amerykańskie nie do końca jest zorientowane, z kim
mamy do czynienia. Stworzony w 2014 roku projekt, rozsyłany
drogą elektroniczną, do dzisiaj nie stracił na aktualności.
W 2020 roku pandemia, jej upolitycznienie i dewastujące skutki,
stały się również polem do wizualnych refleksji. Eksplozja covid -19 i indolencja naszej administracji w walce z nią zmuszają
do reakcji. Wydarzenia następują po sobie w takim tempie, że pomysł traci aktualność następnego dnia, a kolejnego wybucha nowa sensacja. W takiej sytuacji można jedynie rejestrować bieżące
fakty, mając nadzieję, że nasz komentarz wizualny zostanie kiedyś odkopany przez archiwistów. Dynamiczne nowe media przejęły rolę opiniotwórczą, docierając w ciągu sekund do szerokiego
grona odbiorców. Zmienia się rola projektanta, który w tym nowym świecie musi szukać swojego miejsca.
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Ta ilustracja powstała w dzień
po aneksji Krymu.
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Niepojęty stosunek do COVID
w Stanach, przebiegający wzdłuż
podziałów politycznych, podczas
gdy wirus nie rozróżnia kolorów.
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Pandemia każe nam zmienić zachowania.
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