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Romkiem Polańskim, oni się lepiej realizowali zawodowo, a my walczyliśmy o
przetrwanie. Otworzyłem swoją galerię
w Los Angeles, aby się uniezależnić od
dealerów handlujących sztuką. Kilka
razy zostałem oszukany przez nich. Nie
miałem zielonej karty, bałem się deportacji, nie mogłem wrócić do Polski, bo
bałem się, że pójdę za kraty przez to, że
współpracowałem z „Kulturą Paryską”.

odnoszę do lat 40., 50., 60. – teraz
mamy wolność! Młodzi ludzie, 30-letni, nie mają tego emocjonalnego stosunku do cierpień poprzednich pokoleń,
w pewnym sensie to jest zrozumiałe.
Oni maja prawo rozwijać w sobie jak
najwięcej optymizmu. Tutaj, w Ameryce
z kolei jest inaczej, ludzie nie narzekają
i są życzliwi, cieszą się z powodzenia
sąsiada, bo rozumują i wierzą, że jeśli
jemu się powiodło, to do nich to też
przyjdzie.

KH: Zanim Pan dotarł do Ameryki,
znalazł się Pan w Paryżu na stypendium, które dostał od Ministra Kultury. Jak na Pana oddziaływało to miasto w latach 60.? To ciekawy okres w
kulturze Europy Zachodniej.

KH: W USA mieszkał Pan w Nowym
Jorku, Los Angeles, Santa Fe, Huston,
wreszcie w Denver. Proszę powiedzieć
kilka słów o tym, co stylistycznie jest
inspiracją w Pana malarstwie.

WK: Paryż znałem z książek, albumów,
historii... Był marzeniem, a w końcu
stał się więzieniem. Jadąc do Paryża,
wywiozłem w walizce maszynopis
pracy Stanisława Cata-Mackiewicza
„Polityka Becka”. W PRL zatrzymała ją
cenzura, więc autor zdecydował się na
druk u Jerzego Giedroycia w „Kulturze
Paryskiej”. Kiedy książka się ukazała,
otrzymałem od ojca gryps przemycony
w paczce ekstra mocnych. Zawierał
tylko cztery słowa: „Nie wracaj. Oni
wiedzą”. Najpewniej SB dowiedziała
się o mojej kolporterskiej misji. I to
zadecydowało o pozostaniu za granicą.
Ale to był czas, kiedy bez ustanku miało
się w świadomości i podświadomości
zakodowana potrzebę walki o wolność.
O polską wolność i niezależność.
KH: A co z zamieszkami studenckimi
w Paryżu w 1968 roku?
WK: To głupota. Czułem, że mnie
wszystko boli, całe ciało mnie bolało,
jak zobaczyłem setki studentów idących
z czerwonymi flagami. Pomyślałem, że
historia ludzkości jest jednym wielkim
nieporozumieniem. Dlatego uważam, że
w szkołach przedmiotem, który powinien być nauczany intensywnie, w sposób
zupełnie obiektywny i prawdziwy, jest
historia. Jeśli nie uczymy się historii, to
powtarzamy te same błędy. Pokolenie za
pokoleniem robi te same błędy. Bieda
jest bazą dla rozwoju idei socjalistycznych, ale kiedy dzieje się tak w krajach
rozwiniętych, to zachodzi ewidentnie
nieporozumienie i nieznajomość historii. Podobnie jak hipisi w San Francisco w latach 60. wyszli z domów, które
miały po cztery łazienki i zaczęli czytać
Marksa. To wynikało z braku edukacji,
wiedzy o historii. Tutaj w szkołach nikt
nie uczy dzieci historii XX wieku, tego,
co się stało w Rosji w 1917 roku. Nikt
nie wie, że w latach 20. 18 milionów
Ukraińców zostało zagłodzonych na
śmierć. O tym się nie mówi, tego nikt nie
uczy. Czy młodzież amerykańska wie o
Katyniu?
KH: Od lat 80. w Pana malarstwie
widać, że skłania się Pan w kierunku
abstrakcji.
WK: Dla mnie abstrakcja nie istnieje.
To znowu jest wielkie nieporozumienie,
które może za sto lat zostanie wyjaśnione.
Nie ma abstrakcji. Cokolwiek, czego nie
namalujemy, to znajdziemy odnośnik
w naturze – pod mikroskopem albo we
wszechświecie – gdzieś zawsze jest.
Na przykład popękany chodnik jest
popękanym chodnikiem, ale artysta
znajduje miejsce, jeden fragment, gdzie
on jest pięknie lub brzydko popękany. To
może zobaczyć tylko człowiek-artysta
uwrażliwiony na piękno. Choć są też
ludzie, którzy wcale nie są artystami, ale
mają ogromną wrażliwość na piękno.
KH: Może to też wiąże się z instynktem, o którym Pan mówił, że artysta
jest bardziej wyczulony na instynkt,
niźli nie-artysta, gdyż nasza kultura

Monumentalny obraz pt.“Couterpoint” został namalowany w 1992 roku na zamówienie Aspen Music Festival. Artysta mówi, że muzyka jest odbiciem życia,
gdzie życie reprezentuje konflikt. Linie wychodzące poza kompozycję płótna,
są w ciągłym konflikcie ze źródłem. Oryginał jest wystawiony w hallu Denver Performing Arts (jego cena wynosi 120,000 dolarów).

Krzysztof Kieślowski o malarstwie Witolda K.:
“Dużo w Twojej sztuce smutku i samotności, jak również sprzeciwu
przeciwko temu. Twój mały człowiek jest jednocześnie smutny i
smieszny...kochasz go i wykpiwasz. Mam absolutne wrażenie, że w swoich obrazach przeciwstawiasz się temu co malujesz - to bardzo ważne,
a może podświadome. Postrzegam dziecięcą wrażliwość i jednocześnie
niszczenie jej”.
też nie sprzyja życiu blisko siebie,
swojego wnętrza. Kultura masowa
zakłóca ten kontakt.
WK: Ludzie też się boją. Boją się iść za
głosem serca, boją się, że zostaną skrzywdzeni. Chcą siebie i innych mieć pod
kontrolą własnego intelektu, czują się
wtedy bezpieczniej. Sztuka jest czymś,
co przeciwstawia się ogólnie przyjętym
pojęciom, temu, co jest słuszne czy
niesłuszne, i oczywiście, co piękne i co
niepiękne. Sztuka stale się temu przeciwstawia.
KH: Od 1964 roku jest pan emigrantem, większość życia spędził Pan
w Ameryce. Czym dla Pana jest ten
kraj?
WK: Bardzo kocham Amerykę. Już to
wielokrotnie mówiłem. Uważam, że
to, co tutaj zostało dokonane w okresie zaledwie niecałych 300 lat przez
amerykańskie społeczeństwo, to jest

nadzwyczajne. Tutaj ludzie, którzy
doszli do fortun, zakładali biblioteki,
muzea, sale koncertowe, opery itd. To
są prywatne pieniądze, państwo na to
daje minimalne środki. Podobnie działo
się w epoce włoskiego renesansu –
Lorenzo di’Medici, wielki mecenas sztuki. Bogaci i światli Amerykanie wzięli
przykład od kapitalistów florenckich
– największej bankie-rskiej rodziny Europy w XV wieku, mieli banki w całej
Europie Zachodniej.
KH: Jest Pan poza krajem wiele lat,
czy czuje się Pan dzisiaj Polakiem,
Amerykaninem, czy może obywatelem świata?
WK: Czuję się zawsze Polakiem. Teraz
jeszcze starość wisi nad głową, człowiek
chce być jak najbliżej Powązek... Ja jestem zachwycony tym, jaka jest teraz Polska, nie mam zamiaru na nią narzekać.
Jadę tam i słyszę jak ludzie narzekają,
ale ja mam inne odnośniki. Bo ja się

WK: Na mnie duży wpływ miała
prawdziwa polska sztuka ludowa –
nie mylić z Cepelią. To jakoś później
zostało „ozłocone” atmosferą Nowego Meksyku. Moje obrazy z szarości
zrobiły się bardziej złote. Architektura
Nowego Meksyku, monochromatyzm
ziemi i domów, które jakby wyrastają z
ziemi, która ma kolor sieny. Tamtejsze
domy wyglądają jakby wyrosły z ziemi
niczym grzyby, a człowiek przyszedł i
wmontował okna. To ma ogromny urok.
To są te elementy, które włączam do mojej sztuki. Z kolei Indianie mają takie
obłe piece, z dziurą, w których pieką
swoje chleby. Forma tego pieca – glinianego namiotu z łukowatym wejściem
jest dla mnie piękna. Nie mogłem tego
ominąć i włączyłem ten motyw do
moich obrazów. Motywy postaci ludzkich w moich obrazach pochodzą ze
wschodniej Europy, z naszych okolic.
Mam taką teorię, której potwierdzenia
naukowego nigdzie nie znalazłem, a
jestem przekonany, że mam rację. Otóż
w Polsce, w okresie Cyryla i Metodego, były zarządzenia papieskie, aby
chrześcijańscy zakonnicy z Polski jechali do Hiszpanii, aby bronić ich przez najazdem Maurów. Tam było bardzo dużo
polskich zakonników. I to oni wywieźli
z Polski do Hiszpanii naszych Chrystusików przydrożnych – tzw. „Santos”.
Potem te „prymitywne” rzeźby zostały
przywiezione przez misjonarzy z Hiszpanii do Ameryki Południowej. I proszę
popatrzeć na polską sztukę ludową i
sztukę Ameryki Południowej i te analogie. To właśnie moja teoria, że sztuka
ludowa w Ameryce Południowej ma
swoje korzenie w Polsce. Nawet, jak
ktoś mnie odwiedza, z Argentyny czy
Brazylii, mówią, patrząc na moje obrazy,
że ja musiałem studiować w Meksyku, a
może urodziłem się w Arizonie? Nie, to
jest z Polski.
KH: Wspominał Pan o swoim
dzieciństwie, o tym, że Pana ojciec
był psychiatrą i dyrektorem szpitalaw
Tworkach pod Warszawą, gdzie leczyli się ludzie chorzy psychicznie.
Czy to miało wpływ na Pana i pańską
twórczość?
WK: Od dzieciństwa i później przez
wiele, wiele lat byłem świadkiem ludzkiej samotności. Człowiek chory psychicznie jest najbardziej samotny – jest
on oddzielony od świata, nikt nie może
do niego dotrzeć, zależy to oczywiście
od rodzaju i nasilenia choroby, ale jest to
straszna fizyczna i intelektualna izolacja.
To skazuje człowieka na beznadziejną
samotność. Zilustrowałem to w moich
obrazach, które kupują bogaci ludzie,
lubię bogatych ludzi - bez nich kultura
świata nie istniałaby.
KH: Bardzo
rozmowę.
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