
MAŁ GO RZA TA I. NIEM CZYŃ SKA: Gdy pa -
trzę na Pa na pra ce z cy klu „Mia sta”,
na su wa mi się ba nal ne py ta nie: jak
dłu go pra cu je Pan nad jed nym ta kim
ob ra zem?

AR TUR PRZE BIN DOW SKI: Od po wiem
fi lo zo ficz nie. Mój ko le ga usły szał kie -
dyś to sa mo py ta nie. Gdy bym chciał
od po wie dzieć w je go du chu, od parł -
bym: 43 la ta, dwa mie sią ce i 12 dni.
Bo ty le Pan ży je?

– Właś nie. I coś w tym jest. Ob raz,
któ ry ma lu ję w tej chwi li, miał swój
po czą tek daw no te mu. Je śli jed nak
py ta pani o pro ces uwi kła ny w tech -
no lo gię, to… też mi trud no od po wie -
dzieć, bo zwy kle pra cu ję nad kil ko -
ma ob ra za mi na raz. Gdy by upar ła
się pani jed nak mnie w tej kwe stii da -
lej mo le sto wać, móg łbym po wie -
dzieć, że trwa to kil ka ty god ni, jak są -
dzę. Cza sem mi mo wszyst ko jed na
pra ca by wa do mi nu ją ca. Zda rza ją
się też sy tu a cje, w któ rych go nią mnie
ter mi ny.
Pro szę mi po wie dzieć, skąd Pan po -
cho dzi, a ja za raz wy jaś nię, dla cze go
py tam.

– Uro dzi łem się w Chrza no wie, ale
– jak twier dzi mo ja ma ma – by ło to zrzą -
dze nie przy pad ku, bo ro dzi ce miesz -
ka li wów czas w Ja worz nie, na sty ku
Ma ło pol ski i Ślą ska. Tam zresz tą spę -
dzi łem dzie ciń stwo. W cie ka wym hi -
sto rycz nie miej scu ską di nąd, bo
ukształ to wa nym przez Trój kąt Trzech
Ce sa rzy itrzech za bo rów, ze sta cją Ko -
lei War szaw sko-Wie deń skiej, trój kąt -
nym ryn kiem, neo gotyckim koś cio -
łem i nie ist nie ją cą już sy na go gą. Póź -
niej wy je cha łem do Biel ska, bo tam
chcia łem iść do li ce um pla stycz ne go.
To był pier wszy ta ki po byt po za do -
mem, do któ re go wra ca łem tyl ko na

we e ken dy. A póź niej był już Kra ków,
choć po cząt ko wo z przer wa mi.
Do mi nu ją cy w Pa na twór czo ści mo tyw
wią że się z in spi ra cją któ rym kol wiek
z tych pej za ży miej skich?

– Pięt no włas nej oso bo wo ści oraz
roz mach re a li za cji eli mi nu ją do słow -
ność mo ty wów. Mia sto Me ga lo po lis jest
to tal nym śmiet ni kiem hi sto rii. Za sta -
na wia łem się po pro stu, jak opo wie dzieć
oczło wie ku, czy li oso bie, wspo sób moż -
li wie dy skret ny, ale i ca ło ścio wy, prze -
ko nu ją cy. Jak zna leźć spo sób ob ra zo -
wa nia, na rra cji bez na rra cji ro zu mia nej
li te rac ko, aby stwo rzyć moż li wie naj -
bar dziej zgod ny z mo im ty pem wraż li -
wo ści spo sób opo wia da nia o so bie sa -
mym. Wgrun cie rze czy do te go wszyst -
ko się spro wa dza. Two rzę pe wien typ
ko mu ni ka cji za po mo cą zna ków pla -
stycz nych, a emo cje i na strój za war te
w tym prze ka zie są naj waż niej sze. Al -
bo ina czej: de cy du ją ce o kształ cie zja -

wi ska. Mo tyw jest właś nie przez to zde -
ter mi no wa ny. Choć sam mo tyw jest
oczy wi ście istot ny i wy ni ka ze świa do -
me go wy bo ru – chcę tyl ko pod kre ślić,
że sa mo mia sto – na wet okre śla ne ja ko
Me ga lo po lis, z ca łym sko ja rze nio wym
kon tek stem – nie wie le jesz cze zna czy.
Cho dzi prze de wszyst kim o prze ko nu -
ją cą umie jęt ność opo wia da nia o so bie,
czy li oczło wie ku. Mia sto wswo jej struk -
tu rze ma te rial nej jest śla dem obec no -
ści czło wie ka, a w war stwie emo cjo nal -
nej – śla dem ogra ni czo nej kon dy cji czło -
wie ka. Za bie gi kom po zy cyj ne, mul ti pli -
ka cja słu żą wy ek spo no wa niu i na tę że -
niu te go zja wi ska.
Mó wi Pan: „o so bie, czy li o czło wie ku”,
„o czło wie ku, czy li o so bie”. Sta ra się
Pan być w tych pra cach eve ry ma nem?

– Tak moż na po wie dzieć, choć jest to
oczy wi ście mój punkt wi dze nia. Nie
mam pra wa do sta wia nia się w sy tu a cji
in ne go czło wie ka, nie mam też do te go

in stru men tów. Mam jed nak świa do -
mość, że je steś my zde ter mi no wa ni
wspól nym do świad cze niem i w grun -
cie rze czy je steś my bar dzo po dob ni.
Sta ram się opo wia dać otym wszyst kim
wspo sób na ty le dy skret ny, aby za wrzeć
w swo ich ob ra zach jak naj wię ksze stę -
że nie emo cji. Mo tyw mia sta właś nie to
mi umoż li wia, choć po wo li sta je się już
tyl ko pre tek stem. Mo je mia sto za czy na
przy po mi nać kos mos, ja kąś to tal ną
struk tu rę, w któ rej uczest ni czy my, któ -
ra nas – in ny mi sło wy – ogar nia.
Ten kos mos przy po mi na nie kie dy cha -
os, a se man tycz nie to prze cież prze ci -
wień stwa.

– Fa we le, czy li bied ne przed mie ścia
państw Ame ry ki Po łud nio wej, urze kły
mnie swo ją cha o tycz ną struk tu rą (ta ki
był punkt wyj ścia, ale te raz po sze dłem
już w zu peł nie in ną stro nę, ko rzy stam
zwie lu do świad czeń). Czło wiek wszyst -
ko sta ra się na swój spo sób po rząd ko -
wać, ale coś mu się za wsze wy my ka. Ma
prze cież ogra ni czo ne moż li wo ści per -
cep cyj ne czy dia lo gicz ne na przy kład.
Czy w tym świe cie lu dzi o ogra ni czo -
nych moż li wo ściach ma Pan mi strzów?

– Sło wo „mistrz” zo bo wią zu je, a ja
sta ram się uni kać de kla ra cji. Je stem do -
syć otwar ty na ży cie, nie wiem, co wy -
da rzy się ju tro, co mnie za sko czy izmie -
ni mój spo sób pa trze nia na świat. Pa ra -
dok sal nie naj wię kszym mi strzem wmo -
im ży ciu był czło wiek, z któ rym się ze -
tkną łem w wie ku sied miu lat, gdy cho -
dzi łem na kół ko pla stycz ne w Ja worz -
nie. Ten pan był nie pro fe sjo nal nym ma -
la rzem, w spo sób ama tor ski i bez pre -
ten sjo nal ny two rzył ak wa re le i ob ra zy
olej ne, a w miej sco wym do mu kul tu ry
opie ko wał się dzieć mi i mło dzie żą w ra -
mach kół ka na zy wa ne go Pla stu sie. Co

wto rek bie ga łem tam przez ca łą szko łę
pod sta wo wą. Nie mog łem się do cze kać
tych spot kań iby łem ni mi ogrom nie za -
fa scy no wa ny. Pa no wa ła tam wy jąt ko -
wa atmo s fe ra twór cze go lu zu. Ten pan
skoń czył przed woj ną uni wersytet wi -
leń ski. For mat czło wie ka nie praw do po -
dob ny. Już nie ży je, ale dłu go utrzy my -
wa łem z nim kon takt. Wraz z upły wem
cza su, gdy zdo by wa łem ko lej ne szczeb -
le wy kształ ce nia, on rósł wmych oczach
ja ko czło wiek, bo co raz bar dziej zda wa -
łem so bie spra wę z je go wy jąt ko wo ści,
ale rów no cześ nie co raz bar dziej dy stan -
so wa łem się też wo bec je go twór czo ści,
któ ra oka za ła się sła ba. Dla mnie to jed -
nak bez zna cze nia – dla mnie li czy się,
że wod po wied nim mo men cie ten czło -
wiek stwo rzył mi atmo s fe rę, któ rej tak
bar dzo po trze bo wa łem do roz wo ju.
A dziś cze go Pa nu do ma lo wa nia po -
trze ba?

– To wa rzy szy mi wie le zja wisk, któ -
rych nie po tra fię na zwać. Je śli ktoś uważ -
nie obej rzy mo je ob ra zy, znaj dzie tam
bar dzo du żo in for ma cji o ich au to rze.
O tym, jak ży ję, ja ka jest mo ja per cep -
cja, ja kim je stem czło wie kiem.
Pa nu do two rze nia wy raź nie po trzeb -
na jest uczci wość.

– Każ da pra ca, każ dy wy si łek, każ dy
ro dzaj ko mu ni ka cji z bliź nim wy ma ga
szcze ro ści. Ja mo gę po wie dzieć: „Je -
stem dra niem”, ale nie mo gę uda wać
ko goś in ne go – ow cy w wil czej skó rze
lub na od wrót. Nie mu szę być zo rien to -
wa ny na war to ści ta kie czy in ne, każ dy
ma pra wo de cy do wać o swo im ży ciu
ikształ to wać je. Nie wol no mi nato miast
po słu gi wać się żad ną for mą ma ni pu la -
cji. Te go nie chcę ro bić i nie ro bię. My -
ślę, że nie ro bię.�
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Artur Przebindowski ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, tutaj
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„Me ga lo po lis VII”. Ar tur Prze bin dow ski: – Fa we le, czy li bied ne przed mie ścia państw Ame ry ki Po łud nio wej, urze kły mnie swo ją cha o tycz ną struk tu rą

-

Na po cząt ku był cha os
Mia sto w swo jej struk tu rze ma te rial nej jest śla dem obec no ści czło wie ka, a w war stwie emo cjo nal nej 
– śla dem ogra ni czo nej kon dy cji czło wie ka – mó wi ma larz Ar tur Prze bin dow ski


