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Droga Artysty rozdział 8
ODZYSKIWANIE POCZUCIA GOTOWOŚCI

PRZETRWANIE
Tydzień 9 naszej artystycznej podróży to odzyskiwanie poczucia gotowości.
Julia zaczyna rozdział opowiadając o tym, że jednym z najtrudniejszych
aspektów drogi artysty jest przetrwanie. Wiele rzeczy stoi na przeszkodzie
do wyjścia z kreacją na światło dzienne, począwszy od naszych własnych
wątpliwości, przez brak wsparcia, po krytykę ze strony innych. To niełatwa
podróż, która wymaga zadedykowania się, odwagi i działania pomimo
strachu. To też podróż podczas której ponosimy straty i jest to naturalna
część procesu twórczego. Straty te trzeba zauważyć, zaakceptować, a
nawet opłakać, po czym wstać, otrzepać się i tworzyć dalej.
„Chłodny odbiór dobrego dzieła, niemożność zmiany środków wyrazu lub
repertuaru z powodu cudzych oczekiwań, są artystycznymi stratami, które
musimy opłakać. Na nic powtarzać sobie: „Och, to zdarza się każdemu” albo:
„Kogo próbowałem nabrać?”. Nieopłakane rozczarowanie staje się barierą
oddzielającą nas od przyszłych marzeń. Nieobsadzenie w roli, która była
„twoja”, brak propozycji angażu w wymarzonym zespole teatralnym,
odwołanie spektaklu albo zignorowanie go przez recenzentów – wszystko to
są straty” - pisze Julia.

NIEBEZPIECZNA MOC AUTORYTETU
Julia pisze też o niebezpieczeństwie autorytetu. Czasem opinia ludzi, którzy
są dla nas ważni, są naszymi nauczycielami, być może mistrzami kraftu,
którego my się dopiero uczymy, potrafi być surowa a wręcz zabójcza dla
naszej twórczości. Julia pisze: „Młody artysta to sadzonka. Jego pierwsze
prace przypominają zarośla i podszyt, a nawet chwasty. Instytucje
akademickie lubujące się we wzniosłych teoriach czynią niewiele, by
podtrzymać życie niższych pięter lasu.”
Dajmy sobie czas na to by nasza sadzonka dojrzała. Nie szukajmy od razu
aprobaty w oczach mistrzów. Poświęćmy naszą uwagę na pielęgnowanie
ogrodu naszej kreatywności.

ZYSK W PRZEBRANIU STRATY
Jak pisała Julia na początku tego rozdziału, strata w procesie twórczym jest
nieunikniona. Natomiast w utracie czegoś możemy odnaleźć również zysk.
To wymaga otwartości, świadomości i chęci by w ten właśnie sposób
spojrzeć na trudne momenty, ale jest to jak najbardziej możliwe.
„Każdy koniec jest początkiem. Wiemy to. Zapominamy o tym jednak, gdy
przeżywamy żałobę. Przygnieceni stratą, koncentrujemy się – co zrozumiałe
– na tym, co zostawiamy za sobą, na utraconym marzeniu o dokończeniu
dzieła i jego entuzjastycznym odbiorze. Powinniśmy skoncentrować się na
tym, co przed nami. Śliska sprawa. Możliwe, że nie wiemy, co jest przed
nami. A skoro teraźniejszość jest bolesna, to spodziewamy się bólu również
w przyszłości. „Zysk w przebraniu straty” to w rękach artysty potężne
narzędzie. Aby je posiąść, zadaj sobie proste, brutalne pytanie: „W jaki
sposób ta strata może mi się przysłużyć? Dokąd kieruje moje dzieło?”.
Odpowiedzi będą zaskakujące i wyzwalające. Rzecz w tym, by przetworzyć
ból na energię. Jak to zrobić? Wiedzieć, wierzyć i działać tak, jakby
wszystko co złe, miało wyjść na dobre, jeśli tylko zechcesz zmienić swoje
nastawienie do pracy albo przejść przez inne drzwi – te, które do tej pory
omijałeś.”
Julia opowiada o tym, jak marzyła o wyreżyserowaniu filmu, ale po drodze
napotkała wiele trudności i każdy jej mówił, że tak to już jest. Ona jednak nie
poddała się i krok po kroku szła w kierunku swojego celu. Podejmowała się
różnych prac w tym procesie, czasem chodziła na około, ale szła i robiła
swoje. Koniec końców osiągnęła swój cel. Pisząc o tym mówi, że głównym
powodem dlaczego jej się udało było to, że w chwilach porażek nauczyła się
zadawać właściwe pytania: „co teraz?”, zamiast: „dlaczego akurat ja?”.
„Ilekroć jestem gotowa zapytać: „jaki jest następny krok?”, już jestem o krok
dalej. Ilekroć traktowałam „nie” jako odpowiedź ostateczną, zatrzymywałam
się i dreptałam w miejscu. Nauczyłam się, że kluczem do pokonywania
zawodowych przeciwności jest poczucie siły i prawo wyboru.”

WIEK I CZAS: REZULTAT A PROCES
„ PYTANIE : Wiesz, ile będę miał lat, zanim nauczę się grać na fortepianie?
ODPOWIEDŹ : Tyle, co wtedy, kiedy się nie nauczysz.”

Dwie najbardziej popularne wymówki używane przez nas w procesie
tworzenia to „nie mam czasu” i „jestem na to za stary”. To silne argumenty,
które potrafią nas zatrzymać na lata, a czasem zniechęcić do tworzenia na
zawsze. Julia pisze: „Mówimy sobie: „Jestem na to za stary”, by nie narażać
się na emocjonalne koszty spuszczania powietrza z ego, czyli bycia
nowicjuszem.”
Bycie nowicjuszem jest dla nas przerażające a z drugiej strony tak ważne i
tak potrzebne. To właśnie w tym okresie mamy prawo się bawić,
eksperymentować, popełniać błędy i je naprawiać. To te początki pomagają
nam szukać własnego głosu, odkopywać naszą prawdziwą naturę i
pielęgnować czystość i spójność naszej intencji. Ile razy słyszeliśmy
stwierdzenie „nie cel się liczy, ale sposób w jaki się do niego dociera”?
Często jednak chęć zakończenia czegoś, co się jeszcze nawet nie
rozpoczęło, bierze nad nami górę i to do takiego stopnia, że decydujemy się
wycofać jeszcze zanim wystartujemy.
„Życie twórcze skupione na procesie zachowuje charakter przygody. Gdy
skupiamy się na rezultatach, może się wydawać głupie bądź jałowe. Obsesja
na punkcie rezultatów i wyobrażenie sztuki jako tworzenia skończonych dzieł
to spuścizna społecznego konsumpcjonizmu. Z tego przeświadczenia bierze
się wiele twórczych blokad. Chcemy, na przykład, wkroczyć w nową dla nas
dziedzinę sztuki, ale nie wiemy, dokąd nas to zaprowadzi. Zastanawiamy się,
czy to będzie korzystne dla kariery. Zafiksowani na tym, by wykazać się
rezultatami

naszego

trudu,

często

odmawiamy

ciekawości. Ilekroć tak postępujemy, blokujemy się.

sobie

zaspokojenia

Toksyczne myślenie nastawione na skończony produkt zazębia się z
używaniem wieku jako kolejnej twórczej blokady. Wyznaczamy granice
wiekowe

dla

określonych

rodzajów

aktywności:

ukończenia

studiów,

zdawania na akademię medyczną, napisania pierwszej książki. Te sztuczne
wymagania pochodzą od ego, które żąda, byśmy coś ukończyli, chociaż
szczerze pragniemy coś rozpocząć.”

WYPEŁNIANIE FORMY
Kolejny koncept poruszony przez Julię, to mikrokoki. W twórczości nie tylko
jesteśmy niecierpliwi i wymagający, ale też chcielibyśmy wszystko zrobić na
raz. Jeden namalowany obraz powinien dać nam całe nowe życie: od relacji,
domu po pracę.

Umysł myśli sobie: „jeden obraz równa się jeden wielki

sus”. Rzeczywistość natomiast jest bliższa temu, że jeden obraz to jeden
mikrokok w stronę nowej drogi, twórczej drogi. Jeśli jesteś gotowy na
wielkie skoki to cudownie. Jeżeli nie, to idź tak wolno, jak tylko możesz, ale
idź. Jak to mówi Julia: wypełniaj formę.
„Co rozumiem przez „wypełnianie formy”? To, że robisz kolejny mały krok
zamiast dawać wielkiego susa, na który być może jeszcze nie jesteś
gotowy. Mówiąc bardzo konkretnie – żeby sprzedać scenariusz, trzeba go
najpierw napisać. Żeby go napisać, trzeba wpaść na pomysł, a następnie
przenieść go na papier, strona po stronie, aż uzbiera się ich ze sto
dwadzieścia. „Wypełnianie formy” oznacza, że codziennie zapisujesz swoją
porcję stron. Oznacza, że kiedy zaczniesz panikować – a zaczniesz! – że to,
co robisz jest, cholera, nic niewarte, wówczas postanowisz rozważyć tę
sprawę później i wrócisz do innej rzeczy, która jest do zrobienia. A to
oznacza zapisanie codziennej porcji stron (..) Zamiast uprzątnąć małe
pomieszczenie za kuchnią, gdzie moglibyśmy lepić z gliny, narzekamy na
brak pracowni – choć śmieszy to nawet nas samych, bo po co pracownia
komuś, kto i tak nie tworzy?

Oddając się gorączkowym fantazjom o zmianach w życiu, gdybyśmy zostali
„prawdziwymi” artystami, nie dostrzegamy, że wielu drobnych, twórczych
zmian moglibyśmy dokonać od zaraz. Mówiąc sobie, że „liczy się obraz
ogólny”, ignorujemy fakt, że twórcze życie składa się z mnóstwa małych
kroków i bardzo, bardzo niewielu dużych susów.”

ĆWICZENIE: WCZESNE UWARUNKOWANIA
Choć rzadko zdajemy sobie z tego sprawę, wiele strat, których doznajemy
obecnie, jest skutkiem uwarunkowań z przeszłości. Dziecko dowiaduje się,
że nic nie potrafi, albo – co równie szkodliwe – że wszystko powinno
przychodzić mu z łatwością. Każdy z tych komunikatów jest dla odbiorcy
blokadą. Poniższe pytania pomogą ci dotrzeć do własnych uwarunkowań i je
zrozumieć. Może ci się wydawać, że niektóre z pytań cię nie dotyczą.
Odpowiedz na nie mimo to, pisząc, co tylko przyjdzie ci do głowy.
1. Gdy byłem mały, tata uważał, że moja sztuka …..

Czułem się z tego

powodu …..
2. Pamiętam, jak pewnego razu on ……
3. Poczułem się wtedy bardzo …… i …… Nigdy mu tego nie zapomniałem.
4. Gdy byłem mały, mama wpajała mi, że fantazjowanie ……
5. Ściągała mnie na ziemię, przypominając ……
6. Pamiętam, że osobą, która we mnie wierzyła, był(a) ……
7. Pamiętam, jak pewnego razu …..
8. Poczułem się wtedy …… i ….. Nigdy tego nie zapomniałem.
9. Szanse, żebym został artystą, zaprzepaściło .....
10. Wyciągnąłem z tego wniosek – niezbyt logiczny, ale nadal w to wierzę –
że nie mogę …… i równocześnie być artystą.
11. Gdy byłem mały, nauczyłem się, że …… i ….. to straszne grzechy, których
muszę się wystrzegać.
12. Dorastałem w przekonaniu, że artyści to ludzie ……
13. Nauczycielem, który zniszczył moją wiarę w siebie, był(a) ……

14. Powiedział(a), że .....
15. Wierzyłem temu nauczycielowi, bo …..
16. Dobrym wzorcem osobowym – mentorem był(a) dla mnie …..
17. Gdy ktoś mówi, że mam talent, wydaje mi się, że chce …..
18. Rzecz w tym, że podejrzewam ……
19. Nie potrafię uwierzyć, że .....
20. Jeśli uwierzę, że mam prawdziwy talent, to będę piekielnie wściekły na
….. i na ….., i na ….., i na …..

AFIRMACJE
Przedstawione poniżej afirmacje potwierdzają twoje prawo do uprawiania
twórczości. Wybierz pięć afirmacji i stosuj je przez najbliższy tydzień.
Jestem osobą utalentowaną.
Mam prawo być artystą.
Jestem dobrym człowiekiem i dobrym artystą.
Kreatywność jest błogosławieństwem, które przyjmuję.
Moja kreatywność jest błogosławieństwem dla innych.
Moja kreatywność jest doceniana.
Traktuję siebie i swoją kreatywność bardziej wyrozumiale.
Jestem hojniejszy dla siebie i swojej kreatywności.
Dzielę się swoją kreatywnością bardziej otwarcie.
Żywię nadzieję.
Jestem afirmacyjny w działaniu,
Akceptuję twórcze odrodzenie.
Pozwalam, by moje rany się zagoiły.
Godzę się, by moje życie układało się z bożą pomocą.
Wierzę, że Bóg kocha artystów.
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PRACA DOMOWA NA TEN TYDZIEŃ:
1. Poszukiwanie celu: to ćwiczenie może się okazać dość trudne. Mimo
wszystko, wykonaj je. Jeśli masz wiele różnych marzeń, wykonaj ćwiczenie z
każdym z nich. Już samo szczegółowe wyobrażenie sobie marzenia pomaga
mu zaistnieć. Niech poszukiwanie celu będzie jak powstający w pracowni
architekta wstępny projekt upragnionego życia.
Kroki:
• Wymień swoje marzenie. Tak jest. Zapisz je. „Gdyby świat był doskonały,
to chciałbym być ”.
• Wymień jeden konkretny cel, którego osiągnięcie byłoby dla ciebie
znakiem, że marzenie się spełniło. Cel ów symbolizuje północ geograficzną
na twoim kompasie emocjonalnym.
• (Zauważ: dwie kobiety pragną być aktorkami. Mają to samo marzenie. Dla
jednej konkretnym celem jest artykuł w „People” . Emocjonalnym jądrem
marzenia jest dla niej popularność. Popularność to jej północ geograficzna.
Dla drugiej aktorki konkretnym celem jest dobra recenzja roli na Broadwayu.
W

tym

wypadku

emocjonalnym

jądrem

marzenia

jest

wzbudzanie

artystycznego szacunku; szacunek to jej północ geograficzna. Pierwsza
aktorka będzie szczęśliwa jako gwiazda telenoweli. Druga do spełnienia
marzenia potrzebuje ról teatralnych. Z pozoru obie pragną tego samego).
• Gdyby świat był doskonały, gdzie chciałbyś się znajdować za pięć lat w
odniesieniu do swojego marzenia i północy geograficznej?
• Biorąc pod uwagę, że świat jest, jaki jest, co możesz zrobić w tym roku,
aby zbliżyć się do tego celu?
• Co możesz zrobić w tym miesiącu? W tym tygodniu? Dzisiaj? W tej chwili?
• Wymień swoje marzenie (na przykład: być sławnym reżyserem filmowym).
Wyznacz dla niego północ geograficzną (szacunek, wyższa świadomość,
dotarcie do szerokich mas). Wybierz wzorzec osobowy (Walt Disney, Ron
Howard, Michael Powell). Ułóż plan działania. Pięć lat. Trzy lata. Rok.
Miesiąc. Tydzień. Teraz. Wybierz jakieś działanie. (Lektura tej książki
również jest działaniem).

2. Nowe dzieciństwo: kim mógłbyś być, gdybyś miał w dzieciństwie opiekę
idealną? Opisz swoje wyimaginowane dzieciństwo na jednej stronie. Co byś
otrzymał? Czy potrafisz się wcielić w rolę rodzica i pokierować swoim
rozwojem w tę stronę?
3. Zabawy z kolorami: wybierz jakiś kolor i szybko, w kilku zdaniach, opisz
siebie jako ten kolor („Jestem srebrem, jestem nowoczesny i eteryczny,
jestem kolorem marzeń i osiągnięć, kolorem półcienia i tego, co pomiędzy;
czuję spokój”. Albo: „Jestem czerwienią. Jestem namiętnością, zachodem
słońca, gniewem; krwią, winem i różami; maszerującym wojskiem, mordem,
żądzą i soczystymi jabłkami”). Jaki jest twój ulubiony kolor? Jakie rzeczy
masz w tym kolorze? A może by tak cały pokój...? To przecież twoje życie i
twój dom.
4. Wymień pięć rzeczy, których nie wolno ci zrobić: zamordować szefa,
krzyczeć w kościele, wyjść nago na ulicę, urządzić awantury, rzucić pracy.
Zrób to na papierze. Opisz, narysuj, namaluj, odegraj, zrób kolaż. A teraz
nastaw jakąś muzykę i zatańcz to.
5. Poszukiwanie stylu: wymień dwadzieścia rzeczy, które lubisz robić (może
tych samych dwadzieścia, co poprzednio, a może nie). W odniesieniu do
każdej z nich zadaj następujące pytania:
Płatne czy za darmo?
Drogie czy tanie?
W pojedynkę czy z kimś?
Ma związek z pracą?
Z fizycznym zagrożeniem?
Szybko czy powoli?
Umysł, ciało czy duchowość?

6. Idealny dzień: na podstawie informacji, zebranych w poprzednich
ćwiczeniach, zaplanuj idealny dzień w swoim obecnym życiu.
Idealny dzień: zaplanuj idealny dzień w życiu, jakie chciałbyś wieść. Nie ma
żadnych ograniczeń. Możesz być kimkolwiek i mieć wszystko, co dusza
zapragnie. Idealne otoczenie, praca, dom, krąg
przyjaciół, związek intymny, pozycja w wybranej dziedzinie sztuki – twoje
najśmielsze marzenia.
7. Wybierz jeden odświętny element swojego idealnego dnia. Postaraj się go
urzeczywistnić. Może na razie nie przeprowadzisz się jeszcze do Rzymu, ale
nawet w swoim obskurnym mieszkaniu mógłbyś się rozkoszować filiżanką
cappuccino i croissantem.

