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Dlaczego tworzę po-
twory i inne paskudz-
twa? 

Najłatwiej byłoby powiedzieć: bo lu-
bię, ale to nie wyjaśnia zbyt wiele. Gdy  
o tym myślę, dochodzę do wniosku, że 
tych „ładnych” rzeczy jest wokół nas 
zbyt dużo, odczuwam przesyt i swoisty 
przymus estetyczny. Niejako wbrew 
temu sam chcę tworzyć coś przeciw-
nego. Ktoś mógłby więc nazwać to  
w pewnym sensie przekorą. Jednocze-
śnie lubię myśl, że to, co wyszło spod 
mojej ręki, wywoła w odbiorcy uczucie 
lęku, obrzydzenie czy niepokój. Z dru-
giej strony zaś będzie zawierać coś, 
co przykuje wzrok i zmusi do bliższego 
przyjrzenia się. Jeśli nie z fascynacją, to 
przynajmniej bezgranicznym zdziwie-
niem jak bardzo trzeba być popieprzo-
nym, żeby malować takie obrazy. 
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Czym są moje potwory? 

Są wizualizacją grozy, czegoś, co nie 
musi mieć wyraźnie zaznaczonego 
pochodzenia, a jedynie zawiera pew-
ną sugestię, że ta istota może kiedyś 
była człowiekiem. Jest takie chińskie 
przysłowie, że jeden obraz wart jest 
tysiąc słów. Zależy mi na tym, aby po-
twory były impulsem wyzwalającym  
w widzu plejady emocji i odczuć. Ilu-
stracja musi budować atmosferę, bę-
dąc jednocześnie jej tłem. Dla mnie to 
atmosfera pierwotnego strachu przed 
nieznanym, która realizuje postulat 
potworności w ludzkich kategoriach. 
Oczywiście ostateczną interpretację 
pozostawiam widzowi, być może znaj-
dą się tacy, których to, co zobaczą, po-
cieszy lub zwyczajnie rozbawi. 
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Skąd czerpię inspira-
cje? 
W przeważającej mierze inspiruje mnie 
gatunkowa sztuka popularna. W przy-
padku filmów będą to głównie horro-
ry i fantastyka. Podobnie jest z grami 
video, które towarzyszą mi jeszcze od 
czasów ATARI 130XE. Dodać do tego 
należy muzykę, w szczególności taką,  
która tworzy określoną atmosferę. Na 
czoło wysuwa się nurt dark ambientu, 
ale wszystko zależy od potrzeby. Inna 
muzyka towarzyszy przy speed pain-
tingu, a inna przy powolnym wydoby-
waniu postaci z głębi mojego umysłu... 
Nieustającą inspiracją są prace innych 
artystów, choć tu granica pomiędzy 
tym pierwszym a plagiatem jest bardzo 
cienka, dla niektórych niezauważalna 
i zbyt łatwa do przekroczenia. Bardzo 
dbam o to, żeby moje prace nie nosi-
ły znamion tego drugiego. Każdy ma 
swoich mistrzów, a ambicją jest umie-
jętność sięgnięcia ich poziomu i pójścia 
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o krok dalej. Nie kryję zresztą swojego 
uznania dla klasyki. Mój pseudonim – 
Noistromo – to jednocześnie ukłon dla 
Obcego, a z drugiej to „noise”– dźwięk 
industrialu, techniki, mroku. 
W jakim słowie zamknąłbym opis moich 
prac i dlaczego? Klimat. To jedno słowo 
określa wszystkie moje działania przy 
tworzeniu ilustracji. Nawet przy wy-
myślaniu potworów wiem, że najważ-
niejszy jest klimat i wiem, jak go chcę 
osiągnąć. Czasem poprzez hiperreali-
styczną kreskę, którą ożywiam potwo-
ra, a czasem przez rozmazany szkic na 
pograniczu koszmarnego snu. Zdarzają 
się też lżejsze prace, ale wszystko uza-
leżnione jest od tego jaki klimat chcę 
zbudować daną grafiką. Narysować coś 
okropnego potrafi każdy, bo wiemy, co 
brzydzi ludzi, ale dodanie do tego at-
mosfery, która gęstnieje wokół grafiki 
– to coś więcej! 



7

Mój warsztat 
Z czego korzystam przy tworzeniu mo-
ich „potworków”? Przede wszystkim, 
jak na twórcę z XXI wieku przystało,  
z technik cyfrowych 2D oraz 3D.  
W tym czuję się najlepiej, mogę swo-
bodnie modelować w trzech wymiarach 
ograniczany tylko przez moją pokręco-
ną wyobraźnię. Podobną frajdę czerpię 
z digital paintingu, czyli mówiąc  prosto 
– malarstwa cyfrowego. Techniki cyfro-
we dają ogromne pole do manewru. 
Żeby jednak nie było, że odcinam się 
od starej szkoły – zawsze znajdę czas 
na odręczne szkice ołówkiem. Im kli-
matu odmówić się po prostu nie da. 
Cenię sobie także technikę speed pa-
intingu, czyli rysowania w określonym 
czasie. Szybkie tempo, dobra muzyka 
w tle i adrenalina potrafią w człowie-
ku wyzwolić umiejętność narysowa-
nia czegoś niezwykłego. Od czasu do 
czasu projektuję także… calligraffiti. 
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To moje określenie na prace, które 
powstają z połączenia tradycyjnej ka-
ligrafii oraz graffiti. Zajmuję się także 
fotografią, ale w mniejszym zakresie  
i nadal przede wszystkim traktuję ją 
jako przedmiot eksperymentów. 

Zakres prac: 
Nie ograniczam się do jednego rodzaju 
prac, bo wiem, że zabija to potencjał  
i wyobraźnię, więc podejmuję się two-
rzenia różnych prac. W przypadku gier 
zajmowałem się oczywiście kreowa-
niem potworów, ale nie tylko – spod 
mojej ręki wyszły pomysły lokacji oraz 
postaci wszelkiej maści. Nie są mi obce 
ilustracje i okładki do książek, ponad-
to okładki płyt oraz plakaty. Tworzyłem 
także ilustracje do gier karcianych. 

Wykształcenie 
Uważam, że grafik taki jak ja musi być 
po części samoukiem, który wciąż od-
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krywa potencjał tkwiący w jego głębi, 
przekuwa myśli, obrazy, kolory kłę-
biące mu się pod czachą w formę do-
strzegalną dla innych. Oczywiście wie-
dza teoretyczna jest przydatna, tego 
nikomu nie odmawiam, bo też i sam 
studiowałem na ówczesnej Akademii 
Pedagogicznej (dziś Uniwersytecie Pe-
dagogicznym) w Krakowie na kierunku 
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk 
plastycznych. Jednak wszystkie tech-
niki, jak i narzędzia, których używam, 
poznawałem samemu. Odkrywałem je 
i dostosowywałem do moich potrzeb. 
Taka wiedza jest lepiej przyswajalna, 
przeradza się w umiejętności, z którymi 
można później twórczo szaleć. 

Co mnie inspiruje? 
Filmy: 
seria „Obcy”, „Coś” (Johna Carpentera), 
„Hellboy”, „Pacific Rim” (Guillermodel 
Toro), „Hellraiser” (Clive’a Barkera), 
„Diuna” (Davida Lyncha) 
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Literatura: 
Howard Phillips Lovecraft – „Coś na 
progu”, „W górach szaleństwa”, 
„Obserwatorzy spoza czasu”
William Gibson – „Neuromancer”, 
„Graf Zero”, „Mona Liza Turbo” 
(czyli trylogia Ciągu). 
Gry video:
seria „Resident Evil”, „Half-Life 2”, 
„Fallout 3”, „Silent Hill”, seria „Doom”, 
seria „Quake”, „Deadspace” 
Muzyka:
Atrium Carceri, Herbst9, 
Desiderii Marginis, 
Sleep Research Facility, Lustmord, 
Raison d’être, Robert Rich, 
Predominance, Northaunt, Svartsinn, 
Vestigial, New Risen Throne, 
Lamia Vox 
Artyści:
Anthony Jones, Aaron Sims, Ben Mauro,
Jerad S. Marantz, Rafael Grassetti, 
Alex Konstad, Kenneth Scott, Feng Zhu, 
Maciej Kuciara, Carlos Huante. 
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