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Polskie sylwetki w Kolorado - Witold-K.
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osiągnięciach i sławie, którzy stali się przyjaciółmi i wielbicielami jego sztuki – Ivette
Mimieux, Leslie Caron, Jacques Prevert, Henry Fondą, Tonym Kurtisem, Andrzejem
Wajdą, Arturem Rubinsteinem, Romanem Polańskim, Claudem Lelouchem, Markiem
Hłaską, Krzystofem Zanussim i wieloma innymi. Wydawcą książki jest Towarzystwo
Promocji Kultury Polskiej oraz Wydawnictwo „MOST”. Komentarz napisali ambasadorzy Stanów Zjednoczonych oraz Francji w Polsce oraz ówczesny dyrektor Muzeum
Narodowego w Warszawie - Ferdynand Ruszczyc.
Witold K. wciąż na stałe mieszka w Denver. Ma też swoją pracownię w Warszawie
i Paryżu, które regularnie odwiedza. Jego sztuka jest odbiciem niezwykle barwnego, choć nie pozbawionego gorzkich doświadczeń życia. Twórca z takim bogatym
dorobkiem artystycznym, udzielił dziesiątki wywiadów; Jan Latus, dziennikarz z
„Nowego Dziennika”, w którym pisano o Witoldzie wielokrotnie, mówi o nim jako
o fantastycznym gawędziarzu i malarzu. Dla nas Polaków, mieszkających w Kolorado jego obecność tutaj jest rzadkim przykładem artysty – rodaka, który od wielu
dziesięcioleci tworzy poza granicami kraju wciąż zachowując w swoich obrazach
polskie korzenie i tożsamość narodową. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia jego
studio w dystrykcie Cherry Creek w Denver przy 329 Detroit Street, Denver, CO
80206, gdzie można zobaczyć wiele prac z różnych okresów jego twórczości i
spotkać go osobiście. Adres jego strony internetowej: www.witoldk.com

Z cyklu polskie sylwetki w Kolorado

Witold-K - 60 lat malarstwa
z Witoldem Kaczanowskim rozmawia Kasia Hypsher
KH: W jednym z Pańskich wywiadów,
którego udzielił Pan w przeszłości,
mówi Pan, że nie chce komentować
swojej sztuki i podchodzić do niej
analitycznie, przy użyciu intelektu –
dlaczego?
WK: Na to jest bardzo prosta
odpowiedź. Przyszedł taki czas, kiedy
już namalowałem może 200 obrazów,
zorientowałem się, że moje najlepsze
obrazy to te, które maluję przy udziale
mojej podświadomości, przy użyciu
empirycznych doświadczeń. Odkryłem,
że jeśli kompozycja moich prac, która
jest tym tajemniczym elementem
piękna, jest tworzona przy obecności
instynktu, to wtedy osiągam najlepsze
dla mnie efekty. Nie wiem, czy to jest
kwestia talentu. Nie wiem, co to jest
talent i jak określić, kto go posiada,
a kto nie? Dla mnie sednem jest instynkt malarza. To instynkt odgrywa
ogromna rolę. Dam pani przykład,
trochę śmieszny, gdyż dotyczy alko-

holu. Kiedyś w Paryżu obudziłem się
koło południa, gdyż w mieście tym
nie szło się do łóżka wcześniej niż o 4
rano, piło się wino całymi nocami. Nie
mogę sobie przypomnieć jak tej nocy
wróciłem do domu, jak wszedłem na
7 piętro, do mojej pracowni naprzeciwko Notre Dame, nie pamiętam jak
się rozebrałem... Ale następnego dnia,
jak wstałem, zobaczyłem moje spodnie ładnie złożone i powieszone oraz
zobaczyłem dwa obrazy. Nie wiem,
czy je namalowałem po tym, jak się
rozebrałem, czy na golasa – nie wiem,
ale były to dwa obrazy olejne, świeże
jeszcze i wymagały jedynie małych poprawek technicznych. Ale miały absolutnie bezbłędną kompozycję. Natomiast,
kiedy przechodziłem takie rzadkie momenty w życiu, że czułem pustkę wokół
siebie, nie widziałem wewnętrznie nowego obrazu – zaczynałem kombinować,
intelektualnie sam ze sobą, namawiać
się do pracy, wymyślać – to mi zupełnie
nie wychodziło. Ja muszę zamknąć oczy,
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zobaczyć, przyjrzeć się temu, co widzę i
nie muszę tego rozumieć – jak kopiuję
moją wyobraźnię. Dla mnie myślenie jest
potrzebne, ale dopiero potem. Mówię
oczywiście, jak jest w moim wypadku:
myślenie analityczne stosuję do spraw
technicznych w malarstwie: tu za dużo
faktury, tu coś mi się nie podoba, ale to
jest drugi etap – to są moje sekrety. Ale
przecież są różni malarze, różne „planety”, inne podejścia, np. Mondrian – to
był artysta matematyk, u niego analityczne podejście działało, ja mam inaczej.

Witold-K. z Agnieszką Holland
w swoim studio w Denver. 1995 r.
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Ja jak wymyślam, to mi wychodzi straszliwa chała.
Tutaj jeszcze przychodzą mi na myśl
stany, które często nawiedzają artystów – stany samodestrukcji. Są one
bardzo ciężkie i jednocześnie bardzo
twórcze. Czas, kiedy traci się nadzieję.
Tak miałem w Los Angeles z Wojtkiem Frykowskim (producent filmowy,
przyjaciel Romana Polańskiego, został
zamordowany w jego domu w Beverly
Hills wraz z Sharon Tate i dwoma innymi przyjaciółmi z rąk członków sekty
przewodzonej przez Charlesa Mansona
– przyp. red.) czy z Markiem Hłasko.
Ten brak nadziei był związany z naszą
sytuacją życiową wpisaną w ówczesną
historię. Podobnie rzecz się miała z
alkoholem: było go bardzo dużo, więc to
zapijanie się było zabijaniem tęsknoty,
czarnych myśli, aby za wszelką cenę
się zabawić, zapomnieć. Na szczęście
ja, dzięki Wojtkowi Frykowskiemu,
odszedłem od tego i zacząłem palić
marihuanę, myślę, że mnie to uratowało,
bo może był już dzisiaj nie żył. Było
dużo takich kryzysów w moim życiu,
na przykład pamiętam, jak byłem też
z Wojtkiem u Romka Polańskiego w
basenie, nie spaliśmy chyba przez dwie
noce i dwa dni, i przyszła wiadomość,
że Marek Hłasko nie żyje. Wojtek zaczął
się śmiać, a ja zacząłem płakać. Dwóch
facetów-przyjaciół obok siebie, jeden
płacze, a drugi się śmieje – to paranoja,
teatr, Beckett. Losy polskich twórców
na emigracji są bardzo tragiczne. To
był okres strasznego samozniszczenia i
myśmy wtedy naprawdę za dużo pili. Ja,
Marek Hłasko, Marek Niziński… Krzyś
Komeda mniej, on współpracował z

