
Obraz wzbudził wiele kontrowersji i zamieszania nie tylko w Krakowie, ale i w całej Polsce. Kontrowersyjny temat zdaniem części opiniotwórców nie nadawał się do tego typu miejsc. W związku z tym zdecydowałem się na wyniesienie obrazu z centrum handlowego, a ówcze-
sny dyrektor TV Kraków udostępnił mi bezpłatnie przechowanie płótna w studio telewizyjnym. Ze strony przedstawicieli koncernu padały nawet propozycje zamurowania obrazu na terenie centrum handlowego. Moim zdaniem, pogorszyłoby to jeszcze całą sytuację. Niemiecki 
koncern postanowił wtedy wycofać się z pokazywania tego obrazu, pomimo tego, że tematycznie powiązany fi lm Quo vadis miał być pokazywany w każdym kinie w Polsce. Otrzymałem odpowiedź: „To se powieś go Pan w kinie”. To cynicznie rzucone zadanie podsunęło mi 
jednakże pomysł prezentacji obrazu we wnętrzu dawnego kina Wanda – kibicowali mi w tym Krzysztof Gierat i Krzysztof Głuchowski. Przez kilka miesięcy kino było udostępnione mieszkańcom Krakowa, aby każdy miał szansę ten obraz zobaczyć. Niestety sam moment od-
słonięcia obrazu, w którym to wydarzeniu osobiście uczestniczył reżyser Jerzy Kawalerowicz, a uświetniła swoim występem Capella Cracoviensis, nie odbił się szerokim echem. Uroczystość rozpoczęła się po prezentacji fi lmu w krakowskim Multikinie, czyli późnym wieczorem, 
a następnego dnia, kiedy materiał był już zmontowany dla stacji telewizyjnych i radiowych, uwagę całego świata przykuł zamach na bliźniacze wieże World Trade Center w Nowym Jorku.































Stan obecny w centrum handlowym. Z perspektywy czasu odnoszę wrażenie, że mariaż komercji i sztuki zawsze 
musi być pewnego rodzaju kompromisem. Tym co sprawiło, że udało mi się zachęcić inwestorów do zupełnie inne-
go podejścia do wystroju wnętrza był fakt, że przez jedno wejście do centrum handlowego wchodzi dziennie 26 000 
osób. Tylu ludzi nigdy i niczym nie dałoby się zmusić, aby wybrali się do muzeum. Niechby więc tylko 260 osób 
wchodzących do centrum M1 omiotło wzrokiem tę kopię niejako z marszu to może później z czystej ciekawości 
nawet poszłoby zobaczyć oryginał...


