Ciezarowka, Pakistan
Nie uwierzylibyście, jak pięknie zdobione mogą być ciężarówki w Pakistanie!
Te ziejące spalinami potwory są prawdziwymi dziełami sztuki.

całego kraju, wystarczy tylko kawałek miejsca pod dającym cień rozłożystym drzewem.
Kiedy odwiedziliśmy jedną z takich
pracowni, wokół samochodu uwijał się Ali
wraz ze swoim dziesięcioletnim siostrzeńcem. Aby zostać cenionym artystą w tym
fachu, trzeba zaczynać wcześnie.

Dzisiaj odwiedziliśmy w Karaczi pracownię artysty malującego ciężarówki.
W Pakistanie, aby stworzyć dzieło, które
będzie potem podziwiane na drogach

Ozdabianie ciężarówek to nie tylko
rysunki. Bardzo często do samochodu
przyczepiane są kawałki metalowych
płytek, które podczas jazdy po-
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wiewają na wietrze i, uderzając o siebie
nawzajem, wydają dźwięki radujące uszy
kierowcy. Drzwi do kabiny obite są drewnianymi panelami, które bardziej upodobniają je do drzwi wejściowych domu.
W środku są firanki w oknach, plastikowe
róże w wazonie – z samochodem można
przecież zrobić wszystko!

Każdy pojazd na pakistańskich drogach – czy to ciężarówka, riksza, czy
autobus – jest unikatowy dzięki swojej
dekoracji. Jednak miejscowi właśnie po
zdobieniach są w stanie rozpoznać, z jakiego regionu pochodzi kierowca albo
dla jakiej firmy pracuje.

Na ciężarówce można namalować portrety gwiazd kina, legendę krykieta, Imrana
Khana, ukochanego skrzydlatego konia
Mahometa czy też tygrysa polującego
w dżungli. Zmieszczą się także całe strofy
poematów i modlitw, chroniących kierowcę
od wypadku.

Quiz:

Ile trwa zdobienie jednej ciężarówki?
Odpowiedź:
Średnio zdobienie samochodu trwa około
10 tygodni.
Od dzisiaj zaczynam ćwiczyć malowanie szlaczków i innych zdobień. Powiem
chłopakom z klasy, żebyśmy pomalowali
wszystkie autobusy w naszym mieście.
Nie musiałyby mieć nawet numerów –
pasażerowie rozpoznawaliby je po zdobieniach. Mój autobus ze szkoły do domu
miałby narysowaną podobiznę Rafaela
Nadala, tego słynnego tenisisty. Dziewczyny też będą mogły się do nas przyłączyć.
A te raz inform ac
yjna bomba! Dwój
ka podróżników, Kasia i
Mikołaj, sprowad
zi
li ciężarówk ę z Pa kistan
u do Polski. Ja
rz
ące się
w ciemnościach cu
do na Moście Siek
ierkowskim
w Warszawie.
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