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Odkàd pami´tam, s∏owo „pelikan” kojarzy∏o mi si´ z piórem – mia∏am
swojego pelikana jako dziecko. Ilekroç s∏ysza∏am dêwi´k tego s∏owa,
na myÊl nie przychodzi∏ mi majestatyczny bia∏y ptak z d∏ugim dziobem,
lecz czarny korpus mojego pióra z krótkà, cienkà stalówkà. I ten sentyment do pelikana i cienkich stalówek towarzyszy mi do dziÊ. Z ogromnà
przyjemnoÊcià Êledz´ modele, które Pelikan wprowadza na rynek. Jako
dziecko pisa∏am wy∏àcznie czarnymi piórami z niebieskim atramentem; do
innych nie mia∏am dost´pu; dorasta∏am w szarej rzeczywistoÊci lat 80.;
prawdopodobnie dlatego tak du˝e znaczenie w moich fotografiach ma
kolor. Szukam go równie˝ w przedmiotach codziennego u˝ytku. To on mnie
inspiruje i przyciàga wzrok. W piórach du˝à wag´ przyk∏adam równie˝ do
detalu i zdobienia. Ogromne wra˝enie zrobi∏ na mnie pelikan caelum
(niebiosa) – zachwycajàcy promieniami z∏ota na skuwce oraz odcieniami
granatu i geometrycznym uk∏adem planet na korpusie. Doskona∏y balans
mi´dzy przepychem koloru i minimalizmem formy. Wyobra˝am sobie, jak
doskonale musiç le˝eç w d∏oni.
Kiedy patrz´ na pióro, natychmiast zadaj´ sobie równie˝ pytanie, jakim
atramentem powinno byç nape∏nione. Atrament jest bowiem w moim odczuciu integralnà cz´Êcià pióra. Wymaga du˝ego namys∏u podczas wyboru. Jego kolor musi harmonizowaç z kolorem i zdobieniem pióra. Barwa
atramentu bez wàtpienia intensyfikuje przyjemnoÊç pisania. Mojà ulubionà kolekcjà atramentów jest linia Caran d’Ache – Kolory Ziemi.
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Zachwyca ró˝norodnoÊcià dost´pnych barw. Nie bez znaczenia sà nazwy nadane poszczególnym kolorom: amazon, saffron (szafran), Caraiben
Sea (Morze Karaibskie), blue night (niebieska noc), storm (burza), sunset
(zachód s∏oƒca) – brzmià jak metafory. Kolory zaczynajà ˝yç w∏asnym ˝yciem, nabierajà mocy sprawczej. Zmieniajà ÊwiadomoÊç piszàcego. Inaczej bowiem pisze si´ atramentem w kolorze granatowym, inaczej w kolorze „niebieskiej nocy” czy Morza Karaibskiego.
Sama u˝ywam koloru „amazon”, którym wype∏niony jest moj zielony
marlen maccus, u˝ywany na specjalne okazje. Soczysta g∏´boka zieleƒ
atramentu doskonale o˝ywia przygaszonà, lekko matowà zieleƒ korpusu.
Mam wra˝enie, ˝e wyjàtkowoÊç pióra i u˝ytego atramentu majà wp∏yw
nie tylko na form´, ale równie˝ na treÊç tego, o czym piszemy. Pióro mobilizuje do tego, by skupiç si´ na pi´knie znaków, które zostanà uwiecznione na papierze, ale równie˝ do przemyÊlenia tego, co znaki te majà przekazaç. Pisanie piórem jest jak robienie zdj´ç aparatem analogowym – wymaga czasu, namys∏u, precyzji i cierpliwoÊci. W zamian pozostawia zatrzymany w czasie obraz nasycony magià, uczuciem, pewnym dr˝eniem...
Daje satysfakcj´ nieporównywalnà z niczym innym.
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