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100% codzienności

Wszyscy jesteśmy na etapie poszukiwania form egzystencjalnej oszczędności, niskobudżetowych strategii
i ucieczki w filozofię no waste. Działania te instynktownie wyssane są wraz z esencją życia przez outsiderów – tych, którzy rozmawiają z drzewami i pozwalają
sobie na to, aby myśleć i czynić inaczej niż większość
ludzkości. Ich strategie artystyczne (o ile w przypadku
outsiderów możemy w ogóle mówić o strategiach), inspirowane są często sposobem funkcjonowania natury. Brutartowcy zakładają domy w lesie, na pustkowiu,
są odludkami, nomadami, żyją w lepszej komitywie ze
zwierzętami niż z ludźmi. Hiszpański outsider – El Garrell często łamał granice praktyk społecznych, budując
domy w lasach, na terenach, na których miała powstać
autostrada. Zakładał blokady w postaci wertykalnych
konstrukcji – wież, a następnie podpalał je gdy zmuszony był opuścić teren. Richard Graves z Kanady bu-

dował domy całkowicie powstałe z przedmiotów znalezionych. Elis Sinisto – konstruktor Villi Mehu żył w lesie
w Finlandii, odprawiając swoje magiczne rytuały nad
pięknem świata, tańczył i rozmawiał z ptakami. Jean –
Marie Massou, człowiek który podobnie jak Henry David
Thoreau, żyje w lesie Lot we Francji. Nie czyta, nie pisze,
głosi profetyczne teksty, które przychodzą do niego
w snach. Swoje uczestnictwo w świecie zaznacza stosując sound recording – nagrywa tysiące kaset. Jest
ich już ponad 25 tysięcy. Lamenty do świata śpiewa
bezpośrednio do magnetofonu, który trzyma tuż przy
swoim łóżku. Łóżko, tak jak sen, to miejsce „transferu
danych”dla wielu outsiderów. Miroslav Tichy przechowywał skrzynkę ze swoimi fotografiami przy łóżku. Prace znanych outsiderek: Madge Gill czy Jeanne Tripier,
zostały znalezione po ich śmierci pod łóżkiem. Zatem
miejsce snu staje się dla Massou gwarantem bez-
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pieczeństwa dla wspomnianego „transferu danych”,
a magnetofon jest jego narzędziem. Massou kilkakrotnie nagrywa na tę samą taśmę magnetofonową
lamenty o dawnej miłości z dzieciństwa – Marie-Ange,
fragmenty z radia, soundtrack-ty z filmów, stosując
ostre cięcia. Jednak znaczną część jego aktywności
stanowi nagrywanie przesłań dla świata, z ostrzeżeniami. Masssou ostrzega: grozi nam nadmiar populacji. Outsider radzi stosować środki antykoncepcyjne
i adoptować sieroty, bo w tym strasznym, przeludnionym świecie nie należy powoływać nowych istnień do
życia. Massou schodzi do podziemia. Dosłownie patroszy ziemię, rzeźbi w niej jelita, tworzy podziemne jaskinie dla ochrony ludzkości. Pragnie przygotować siebie
i innych na Apokalipsę oraz przybycie Obcych. Massou
poszukuje myślących podobnie, dzieli się swoją wiedzą, która w jego przekonaniu może uratować przyszłość i uchronić życie na Planecie.

organizmy żywe, szczególnie zwierzęta, organizując
dla nich mistyczne pochówki i dbając o ich ekosystemy. Poruszona nagłą śmiercią zwierząt na autostradzie dokonywała rytualnych czynności, które nadały
jej wypowiedziom mistyczny charakter. Jest autorką
wielu performatywnych działań i site-specific objects
związanych z łącznością życia i śmierci. Jej twórczość
przyjmuje charakter proanimalistycznego aktywizmu.
Te działania zdradzają fakt próby zabezpieczenia świata przed kataklizmem. Odsłaniają one motywacje outsiderów, które zainspirowały ich do nadania wielkim
i małym rzeczom wyjątkowego znaczenia. Outsiderzy:
Melina Riccio, Dinah Young, Richard Graves, El Garrell,
Elis Sinisto, czy Jean-Marie Massou stają się komentatorami społecznej i ekonomicznej sytuacji, przeciwstawiając się geopolitycznym wizjom świata.
Być może właśnie tak będzie wyglądała sztuka w najbliższym czasie… Będzie odprawiać rytuały żałobne
nad ginącą Planetą…

Inna outsiderka – Dinah Young, swoją aktywnością
rozszerza postulat miłości bliźniego na wszystkie
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Joanna Ruszczyk

Nie ma ważniejszych
spraw

Polska władza systemowo dewastuje przyrodę. To jest
codzienność. 100%. Codziennie pojawiają się informacje
o niszczeniu rzek, wycince lasów, parków, znęcaniu się
nad zwierzętami. Eksploatacja bez granic. Teraz Minister
Rolnictwa, ze względu na rozprzestrzeniającą się chorobę ASF (afrykański pomór świń), chce wybić dziki. Do
lasów mają ruszyć myśliwi, wojsko, policja, straż graniczna. Masowe odstrzały dzików miały miejsce w zeszłym roku i były nieskuteczne, nie zatrzymały choroby,
a odwrotnie: wirus rozprzestrzenił się, nowe ogniska pojawiły się w zachodniej Polsce. Naukowcy apelowali już
do polityków, że to nie dziki a człowiek przenosi chorobę i odstrzał dzików jest bez sensu. Główny specjalista
od chorób świń z Państwowego Instytutu Weterynarii w
Puławach podkreślał, że prawidłowa bioasekuracja daje
gwarancję ochrony przed zarażeniem wirusem. Ale rol-

nicy i myśliwi nie przestrzegają zasad bioasekuracji. Raport NIK, który oceniał realizację programu bioasekuracji
w latach 2015-2016 i pierwszym półroczu 2017 roku wykazał, że aż 74 % gospodarstw nie stosowało zabezpieczeń. Aktywiści z Ruchu Antyłowieckiego monitorujący
działania myśliwych byli wielokrotnie świadkiem nieprzestrzegania zasad bioasekuracji: patroszenia zwierząt w lesie bez żadnych zabezpieczeń tj. użycia maty
czy folii, wleczenia ciała zwierzęcia na sznurku przez
las, czy kapiącej z bagażnika na ziemię krwi zwierząt.
Plan wybicia dzików nie przewiduje systemu kontroli
bioasekuracji wśród rolników i myśliwych, przeciwnie:
wprowadza kary więzienia za obywatelskie monitorowanie polowań oraz pozwolenie na używanie przez myśliwych tłumików, co zwiększa ryzyko wypadków na polowaniach, których i tak jest tyle, że strach pójść do lasu.
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kajetan hajkowicz

Dzisiaj, kiedy drastycznie spada bioróżnorodność
i wiemy, że jest to zagrożenie dla przyszłości człowieka, odstrzał dzików i doprowadzenie do radykalnego
zmniejszenia populacji tego gatunku jest działaniem
bardzo ryzykownym, bo skutki przyrodnicze są trudne
do przewidzenia oraz niezgodnym z unijnymi strategiami powstrzymania bioróżnorodności. Dziki są ofiarą
braku wiedzy, ignorancji nauki a nade wszystko przekonania, że możemy zarządzać naturą i jej używać, jak
nam się podoba. Zapomnieliśmy, że jesteśmy częścią
ekosystemu, że od natury zależy dobrostan człowieka.

edukacją, obywatelskim nieposłuszeństwem. Wychodzi na ulicę. Artyści robią transparenty, flagi, organizują
happeningi w ramach protestów. Dokumentują. Uświadamiają. Mają wpływ na rzeczywistość. Np. Cecylii Malik
udało się uratować piękny, dziki teren krakowskiego
Zakrzówka przed deweloperską zabudową poprzez
konsekwentne wieloletnie działanie w ramach „Modraszek Kolektyw”. Zdaje się, że połączenie działań wspólnotowych z wiedzą specjalistów, naukowców może
być strategią artystyczną na czasy, kiedy codzienność
wymaga interwencji, buntu, działania. Outsiderzy mają
swoje sposoby oburzenia, troski, naprawy świata. Nie
wszyscy chcą, czy mogą uczestniczyć w życiu społecznym. Ich strategią jest ucieczka, magiczne myślenie.
Czarują codzienność. Jakby od dawna czuli, że cos jest
z tym światem nie tak.

Wraz ze świadomością w społeczeństwie rośnie frustracja. Jest coraz więcej protestów, demonstracji. Młodzież wyszła na ulicę jako „Młodzieżowy Strajk Klimatyczny”, żeby walczyć o swoją przyszłość. Działa ruch
„Extinction Rebelion”. Powstało wiele ekologicznych ruchów, m.in. Inicjatywa Dzikie Karpaty, Koalicja Ratujmy
rzeki. Nie ma ważniejszych spraw. Kryzys ekologiczny
dotyczy wszystkich. To 100% codzienności. Powietrze.
Woda. Żywność. Dom. Jesteśmy zależni od natury. Naukowcy przewidują, że w 2050 roku 40% terenów dzisiaj
zamieszkałych nie będzie się nadawała do życia.

https://www.facebook.com/events/526342681557435/
https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/artykuly/1391255,naukowcy-apeluja-do-premiera-przeciwmasowemu-odstrzalowi-dzikow.html; https://oko.

Sztuka jest barometrem nastrojów społecznych, potrzeb, zmian. Często je wyprzedza. Jest krytyczna wobec kapitalizmu, konsumpcjonizmu, ale to już chyba
nie wystarcza. Coraz częściej łączy się z aktywizmem,

press/800-naukowcow-do-premiera-masakra-dzikow-jest-bezsensu-doradzimy-jak-naprawde-walczyc-z-asf/
https://www.nik.gov.pl/plik/id,15905,vp,18421.pdf
www.antylowiecki.pl
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Outsider arts –
codzienność natury

Meduza Turritopsis nutricula potrafi powrócić ze świata zmarłych. To niepełnosprawność czyni ją wyjątkową. Nazywana jest nieśmiertelną, ponieważ w sytuacji
zagrożenia np. braku pożywienia lub uszkodzenia
ciała, odmładza swój organizm. Zmienia się w larwę,
a następnie polipa, który osiada na dnie morza. W ten
sposób wymienia wszystkie swoje komórki do formy
zarodkowej, niejako kończąc jeden cykl życia i zaczynając następny, zachowując jednak te same geny,
być może również pamięć i wspomnienia. Od kiedy
żyje najstarsza meduza tego nie wiemy, ale możemy
uznać, że od samego początku. Tym samym przewyższa stułbie czy salamandry, które potrafią odtworzyć
utraconą kończynę.

W królestwie roślin można również obserwować niezwykłe przypadki troski. Peter Wohlleben opisał kilkusetletni pniak buka, który przypominał omszały,
twardy głaz. Otaczające buki dostarczały mu cukrów,
by zachować swego krewnego przy życiu. Wiemy, że
drzewa produkują tlen, nawilżają, ułatwiają retencję
wody, obniżają temperaturę, oczyszczają powietrze,
a niektóre takie jak sosny, stwarzają przestrzenie
wolne od chorobotwórczych bakterii i wirusów. Dzięki
splątanym korzeniom i grzybowej sieci, drzewa nie tylko wymieniają informacje i podsłuchują – ostrzegają
również swoje rodzeństwo przed niebezpieczeństwem.
Dojrzałe brzozy potrafią przenosić węgiel do młodych
drzewek, którym brakuje światła słonecznego i dzięki
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temu mogą rosnąć w cieniu innych drzew. Klon lomatia tasmanica żyje w południowo-zachodniej Tasmanii
i uważany jest za najstarszy krzew świata. 43 600 lat
temu przestał wytwarzać nasiona, więc w ludzkich kategoriach można uznać go za istotę niepełnosprawną.
Ile lat ma tasmański klon nie wiadomo, niektórzy szacują, że ponad 80 000 lat. Rozmnaża się wegetatywnie.
To znaczy, że od rośliny matki odpada kawałek gałęzi,
który potrafi się ukorzenić.

pszczołami, rybami i mgłą absolutną współzależnością.
Od stanu i kondycji środowiska naturalnego zależy zdrowie i samopoczucie człowieka. Poczucie pustki, oddzielenia, smutku, czy tęsknoty często jest odpowiedzią na
oddzielenie od natury, prawdy, nas samych będących
częścią życia. Sztuka w połączeniu ze współczesną nauką ma w sobie moc budzenia świadomości, uczenia poprzez wzruszenie, głęboki zamysł. Jednak aby osiągnęła
ten cel, musi być umieszczona w szerszym kontekście,
w którym znajduje się każde życie. To, które chodzi na
dwóch nogach, to, które ma sierść i merda ogonem, to,
które od setek lat stoi uparcie trzymając się korzeniami
ziemi, i to, które lata, pływa, skacze. Każde życie niesie
własną opowieść i posiada niepowtarzalne właściwości.
Czasami, tak jak meduza potrafi odradzać się w nieskończoność budząc zazdrość ludzkich lekarzy. Innym razem
okazuje się niepełnosprawne w pewnych obszarach, by
zachwycić w pozostałych. Patrząc uczciwie i głęboko musi
się jednak okazać, że wszyscy nosimy w sobie niepełnosprawne części, i wszyscy jesteśmy absolutnie równi wobec życia.

Kultura nie istnieje bez natury, dokładnie tak samo jak
człowiek nie istnieje bez tlenu, a tlen bez drzew. Zajmując
się sztuką w odcięciu od natury, oznacza zajmować się
ideą, koncepcją, nieistniejącym, martwym tworem zasilanym przez ego. W trakcie trwającego kryzysu ekologicznego przed każdą czującą i myślącą istotą spoczywa
szansa zmierzenia się z pytaniem: kim jestem i kim chcę
być w trakcie szóstego wymierania gatunków. Natura nie
jest lepsza od człowieka, nie jest od niego gorsza, nie stoi
wyżej czy niżej. Natura jest mną i tobą, jesteśmy połączeni z ziemią, wodą, górami, łąkami, drzewami, mchem,
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Małgorzata Rel

Rozmowa z Kamilem
Kurzawą

Małgorzata Rel: Dlaczego stosuje montaż i kolaż
artystyczny?

prawą nogą, inny lewą ręką,… Ale kiedy robota w formie
nogi się odpowiednio ustawi to wygląda jak budynek.
Firma Hasbro nadała takim robotom nazwę składane
miasta (ulice mogły się wymieniać częściami, bo roboty mogły się wymieniać częściami ) Jako że tworzę
nowe roboty stosujące właśnie takie zasady dlatego
powstaje miasto (rysować budynek tylko z przodu to
iść na łatwiznę…).

Kamil Kurzawa: Po prostu stosuje kolaż nie wiedząc że
to kolaż, bo nic nie wiem o sztuce poza swoją własną.
Jakie znaczenie ma dla Ciebie taka forma ekspresji, jak to się dzieje, że tworzysz niesamowite księgi-miasta, historie walk, obrazy bitew?
Dlaczego księgi?

Jakie znaczenie mają dla Ciebie Twoje filmy?

Bo jak się tworzy lub współtworzy świat to trzeba robić
spisy postaci zapożyczonych i rysunki postaci oryginalnych z zachowaniem praw autorskich (chyba nawet
jeśli się je ulepsza…)

Są kroniką mojego świata.

Dlaczego miasta?

Najpierw kolejny fragment mojego świata wyświetla się
w mojej głowie. Potem zaczynam tworzyć…

Jaki jest proces powstawania dzieła, skąd bierzesz pomysły?

Wśród transformerów istnieją grupy robotów które się
ze sobą łączą w większego. Jeden staje się głową, inny

19

K amil kurzawa

Przykład zeszytów 1-3.
A. Najpierw usłyszałem o zderzeniach wymiarów w komiksach Marvela.
B. W moim świecie pojawiły się podobne efekty z tą
samą końcem ale innym źródłem (w Marvelu to szalone eksperymenty, u mnie to efekty zmian we wspólnej
przeszłości spowodowanych przez głównych antagonistów ).
C. W komiksach został jeden świat z którego po wielkiej
bitwie znów powstały inne światy, u mnie powstał jeden ogromny świat i masa znacznie mniejszych (wyglądało by to na mapie jak 1 szt. USA i 8 szt. Gruzji nie
graniczących ze sobą).
D. Dalej mój świat już przestał się wzorować, bo stworzył
turniej z którego najlepsi polecą do przeszłości żeby
zapobiec zderzeniom ( zupełnie inaczej było w komiksach).
E. Zeszyt 1 jest spisem ludnościowym czterech klanów
tego tworu w rozmiarze USA (wszystko oryginalne postacie z zapożyczonymi mechami, dlatego trzeba rysować, opisywać).
F. Zeszyt 2 jest spisem ludnościowym pięciu klanów tego
tworu w rozmiarze USA (wszystko oryginalne postacie
z zapożyczonymi mechami , dlatego trzeba rysować,
opisywać) i najważniejszych tworów w rozmiarze Gruzji
(wszystko zapożyczone i część ulepszona z zachowa-
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niem praw autorskich) i dodatkowo dokładnymi rysunkami wszystkich mistrzów i ich ewolucji (odpowiednik
Gubernatora).
G. Zeszyt 3 jest zbiorem rysunków tzw. Składaków czyli
postaci, które powstały w laboratoriach klanowych.
H. Powstaje zeszyt 4, który będzie spisem ludnościowym arcymistrzów z wszystkimi ewolucjami
(odpowiednik członków kongresu).
I. Powstaje zeszyt 5, którego część pierwsza będzie
zbiorem ulepszeń dla niektórych członków klanów,
część druga miastem będącym tajną bronią i wszystkimi ewolucjami budynków, część trzecia jest opisem
trójki najwyższych władców z wszystkimi ewolucjami i
zdrajców z wszystkimi ewolucjami oraz szczątkowymi
opisami jednego z krajów w rozmiarze Gruzji.
Jaka jest funkcja form przestrzennych, czyli
ksiąg, jak można je opisać?
Są to spisy ludności z rysunkami oryginalnych postaci.
Jakie są czynniki zewnętrzne, warunkujące ostateczny wygląd dzieła?
Brystol i bloki techniczne trzeba kupić, ale karton można znaleźć.

Małgorzata Szaefer

CARMELA MELINA RICCIO*

Carmela Melina Riccio jest outsiderką, nomadyczną
artystką, aktywistką i pacyfistką. Jej sztuka jest wynikiem niezgody na rzeczywistość, w której przyszło jej
żyć. Realizacje Riccio powstają z potrzeby przezwyciężenia własnych lęków i choroby. Jej działania związane
są z codziennością. Artystka tworzy wyszywanki, banery, flagi i asamblaże. Podróżuje po Włoszech, głosząc
przesłanie miłości i międzyludzkiej wspólnoty ponad
granicami. Podczas swoich wycieczek znaczy budynki
odezwami w formie graffiti, te uznawane niegdyś za
akty wandalizmu, dziś poddawane są konserwacji.

do ich niekonwencjonalnych praktyk, między innymi za sprawą wystawy Banditi dell’Arte. Akcje outsiderów rozpowszechnił swoimi zdjęciami także Mario
del Curto, który znany jest z tego, że przekracza dystans stwarzany przez medium, wtapiając się niejako
w codzienność fotografowanych osób. Mario del Curto
uwiecznił również Melinę Riccio. Jedna z moich ulubionych fotografii przedstawia artystkę zanurzoną
w kontenerze z odpadami.
Melina jest freeganką, propagatorką no waste. Wykorzystuje każdą wyrzuconą, napotkaną na swojej drodze rzecz, bo jak mówi: „Świat za dużo rzeczy marnuje.
Trzeba się temu przeciwstawić”. Podróżuje na gapę,
gdyż uznaje drukowanie biletów za zbędne i nieekologiczne. Złapana przez karabinierów, odprowadzana jest

Ta zmiana w wartościowaniu miejskiego malarstwa
dokonała się za sprawą Gustava Giacosy. Uczulił on
odbiorców na działanie samotnych wilków-outsiderów, przekonując stopniowo społeczeństwo włoskie

* Przedruk tekstu z Magazyn RTV, magazyn dedykowany sztuce współczesnej i aktywizmowi, Małgorzata Szaefer, Carmela Melina Riccio.

Jestem Gwiazdą, http://magazynrtv.com/wydanie-5/afirmacja/carmela-melina-riccio-jestem-gwiazda/
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C armela M elina R iccio
fotografie M ario del C urto

najczęściej do szpitala psychiatrycznego. Po odczekaniu dwóch godzin na diagnozę ucieka, gdyż jak mówi:
„Jesteśmy we Włoszech, nikt i tak się nie zjawia, więc
wsiadam do kolejnego pociągu”. Melina jest nomadką, mieszka na ulicy, nie ma pieniędzy, żyje z tego,
co znajdzie lub uda się jej otrzymać od ludzi. Mario
del Curto wspomina, że podczas wykonywania dokumentacji działań Meliny razem chodzili na śniadania
pod zaprzyjaźnioną piekarnię, która zaopatrywała ich
w czerstwe pieczywo.

wane serca i gwiazdy są jej znakiem rozpoznawczym.
Mają one zdecydowanie pozaużytkowy, pozaestetyczny
charakter, są raczej nośnikami treści, które przekazują
przesłanie miłości. Stają się tym samym nieodłącznymi elementami jej działań aktywistycznych. Melina
jest wierna tekstyliom, zbiera je i chowa w sekretnych
miejscach miasta: pod nadmorskimi skałami, w parkach, pod krzakami. Samo ich odszukiwanie jest sztuką. Każdego dnia wyrusza do swoich skrytek, zbierając
swój dobytek po to, aby usiąść z nim na ulicy pomiędzy przechodniami, wyciągnąć igłę i zacząć wyszywać.
Powstałe w ten sposób prace rozwiesza pomiędzy
drzewami, rozkłada na chodniku. Tworzy je po to, aby
wymienić je na to, co zaoferują jej przechodnie. Riccio
jest otwarta na niespodzianki, jakie niesie ze sobą każdy dzień, uwielbia przypadkowe spotkania, które mogą
zamienić się w spontaniczną akcję. Twierdzi również,
że najlepiej poznać ją poprzez jej prace: „Jutro – oznacza <<podaj rękę>>. Przyszłość jest w moich rękach”.

Wszystkie podjęte przez Melinę gesty dotyczą naprawy rzeczywistości. Artystka podważa dominujący obraz
świata poprzez występowanie przeciwko nierównościom społecznym, sprzeciwianie się budowie miejskich parkingów, przemocy, rasizmowi, nacjonalizmowi, walcząc o prawa kobiet, imigrantów oraz LGBTQ+.
Jest uczestniczką parad równości, antyrasistowskich
demonstracji, na których pojawia się z wyszywanymi
przez siebie transparentami. Znana jest z tego, że wita
wszystkich uczestników parady w wieńcu laurowym
na głowie, ubrana w wyszywane sercami i gwiazdami
suknie.

Outsiderka przyjęła symboliczne imię Melina, oznaczające jabłko, gdyż: „gnijące jabłko jest w połowie dobre,
a w połowie zepsute, tak jak ja”. W tym symbolicznym
akcie artystka zawarła pakt z naturą, która dała jej siłę,
a ona w zamian postanowiła oddać jej swoje życie.

Jej praktyka artystyczna to codzienne rytuały. Melina
jest z zawodu krawcową, stąd jej zamiłowanie do patchworkowych wyszywanek, które opatruje charakterystyczną sygnaturą i profetycznymi tekstami. Wyszy-

Melina ma za sobą wielokrotne pobyty w szpitalach
psychiatrycznych. Pierwsze załamanie nerwowe prze-
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szła około trzydziestego roku życia. Riccio pracowała wówczas jako krawcowa w największych domach
mody we Włoszech. Przełomem stał się dla niej rok
1983, gdy podczas tragów MACEF International Home
Show zaprezentowała wieloelementową instalację złożoną z lampy, kotary i pościeli. Wtedy pod wpływem
nagłego impulsu uzmysłowiła sobie, że wszystko kręci
się w życiu wokół pieniędzy, a świat rządzi się jedynie
zyskiem.

Wygrzebała z niego plastikową butelkę, którą wypełniła
papierowymi sercami nazywając je „światłem życia”.
Od tego czasu głosi swoje przesłanie, pytając przypadkowo napotkanych ludzi:„Świat się kończy, co robisz,
aby to zatrzymać?”.
Praktyka Meliny ma zdecydowanie krytyczny wydźwięk.
Jej społeczne niedopasowanie, podobnie jak choroba,
zmotywowały ją do działania. Artystka wypisuje hasła wzywające do miłości i pokoju w wielu włoskich
miastach i miasteczkach. Najwięcej jest ich w Rzymie
i Genui, w pobliżu dworców kolejowych i opuszczonych
budynków fabrycznych. Ich wydźwięk jest często dopasowany do lokalnego kontekstu. Są jak zaklęcia rzucane rzeczywistości późnego kapitalizmu – jak: „Pokój
/ uwalniam tę przestrzeń od bólu / dla tych, którzy
chcą czynić dobro za darmo / dziękuję / Melina Riccio”.
Graffiti powstają zazwyczaj w nocy, na bankomatach,
pojemnikach na śmieci, gazetowych skrzynkach. Mają
charakter obsesyjnej modlitwy, mantry lub patriotycznej litanii. Melina eksploruje w nich temat miłości
i wspólnotowości.

To wydarzenie zbiegło się z jej zmaganiami z dominującym we Włoszech wizerunkiem kobiety-matki
i opiekunki rodziny. Poczuła niedopasowanie do norm
obowiązujących w jej otoczeniu. Przez długi czas nie
widziała sensu funkcjonowania w społeczeństwie.
Uznała, że materialna strona świata jest zła i groźna.
Przeżyła załamanie nerwowe i wówczas po raz pierwszy
znalazła się w szpitalu psychiatrycznym. Wielokrotnie
z niego uciekała. Zdiagnozowano u niej schizofrenię.
Po opuszczeniu szpitala porzuciła swoje dotychczasowe życie, zostawiła męża, rodzinę i trójkę dzieci, rozdała swoją biżuterię ubogim i wyruszyła w wędrówkę
w poszukiwaniu prawdy, po to aby chronić świat, ziemię, wodę, powietrze i ludzi. Poszukując swojego
miejsca w świecie, udała się najpierw do sanktuarium
Santissima Trinità w Vallepietra. Jednak, jak twierdzi
artystka, to nie świątynia ją uzdrowiła, lecz widok pobliskiego śmietniska – symbolu upadającego świata.

Outsiderka rozszerza swoje postulaty miłości bliźniego
na wszystkie organizmy żywe, przekonując, aby „pomniki w miastach zastąpić drzewami”. Artystka największą wartość widzi w niechcianych przedmiotach,
w zwiędłych, cmentarnych roślinach i wszelkiego ro-

26

C armela M elina R iccio
fotografie M ario del C urto

dzaju resztkach. Podczas „akcji cmentarnych” zbiera
wyrzucone, w części obumarłe sadzonki kwiatów, po
to aby posadzić je w parkach lub miejskich klombach,
tym samym dać im drugie życie. Gesty Meliny oraz jej
krytyczna postawa wobec konsumpcjonizmu wyzwa-

lają we mnie refleksję nad kondycją współczesnego
świata. Postrzegam jej twórczość jako szczerą, wrażliwą i bezkompromisową. Włoska artystka poprzez sztukę wyraża to, co wszyscy przeczuwamy, ale znieczulamy codzienną rutyną.
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WYDARZENIA W RAMACH PROJEKTU
„100% CODZIENNOŚĆI / OUTSIDER ART”
WYSTAWY
1. Wernisaż Wystawy Beaty Sosnowskiej Zeszyciki prowincjonalne / wydarzenie w ramach Dnia Darmowego Komiksu / organizator: Biblioteka Raczyńskich
w Poznaniu

6. Fragment mojego świata wyświetla się w głowie /
wystawa Kamila Kurzawy / kuratorka Małgorzat Rel,
współpraca kuratorska Paulina Piórkowska, Małgorzata Szaefer

2. Powarsztatowa wystawa prac plastycznych podopiecznych Stowarzyszenie Na Tak / kuratorka Magdalena Kozicka

7. Powarsztatowa wystawa finałowa 100% codzienności
/ kuratorka Paulina Piórkowska

3. Nie zawsze laurka / wystawa studentek i studentów
Pracowni Sztuki w Przestrzeni Społecznej WEAiK Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu w ramach Poznań
Art Week
4. Nie można eksmitować idei. / Nie ma Poznania bez
Rozbratu. / Wystawa jest organizowana w ramach
kampanii #rozbratzostaje oraz 25 Lecie Rozbratu
XXV. Kuratorzy: Katarzyna Czarnota, Paulina Piórkowska, Kuba Czech.
5. Chcemy całego życia ! Wystawa finałowa / gościnnie w galerii
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SPOTKANIA
1. Czytanki Feministyczne #6 „Siła” Naomi Alderman /
Prowadzące Karolina Sikorska i Ola Juchacz

9. Queerowe Czytanki Feministyczne #11. Prowadzące:
Ola Juchacz, Mirona Klorek, Karolina Sikorska / wydarzenie w ramach Marszu Równości Poznań Pride Week

2. Chodź na spacer z Miko Tkaczem po wystawie Hi, how
are you ! / Mikołaj Tkacz

10. Działaj z nami! Spotkanie dla nowych wolontariuszy
Viva Akcja dla Zwierząt

3. Czytanki Feministyczne #7 „Zerwana genealogia” M.
Grabowska //Prowadzące: Karolina Sikorska i Ola Juchacz

11. Czytanki Feministyczne | Susan Faludi / Prowadzące:
Ola Juchacz, Mirona Klorek, Karolina Sikorska

4. Czytanki feministyczne #8 „Aleja włókniarek” M. Madejskiej / Prowadzące: Karolina Sikorska i Ola Juchacz

12. Czytanki Feministyczne | Justyna Kopińska / Prowadzące: Ola Juchacz, Mirona Klorek, Karolina Sikorska

5. Otwarte Spotkanie XR Poznań / Extintion Rebelion

13. Kryzys klimatyczny – pisanie, szamanizm i miłość. /
Robert Rient

6. Czytanki Feministyczne #9 „Mars Room” Rachel Kushner / Prowadzące: Ola Juchacz, Mirona Klorek, Karolina
Sikorska

14. Czytanki Feministyczne | Toni Morrison / Prowadzące:
Ola Juchacz, Mirona Klorek, Karolina Sikorska

7. Czytanki feministyczne #10 „Narodziny pigułki” J. Eiga /
Prowadzące: Ola Juchacz, Mirona Klorek, Karolina Sikorska

15. Power of error. (Potęga błędu.) / Stanisław Ruksza
16. Próba przed końcem / Sebastian Cichocki
17. Przekazuję wiedzę z pola walki cywilom / Kobas Laksa

8. Spotkanie z Kamilem Siemaszko / wydarzenie w ramach Tygodnia Wege Poznań / Viva Akcja dla Zwierząt

18. Raport troski / Ola Jach
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WARSZTATY

KONCERTY

1. Hi, how are you – sobotnie rysowanie przy kawie / prowadzenie: Paulina Piórkowska, Małgorzata Szaefer, Mikołaj Tkacz

1. FORMA TALKS : julek ploski Premium
2. Odsłuch performatywny / Nick Drake / Sebastian
Dembski

2. Relacje „większości” z „mniejszością”, prowadzenie Maciej Gendek / w ramach Manifa Poznań 2019

3. Życie na fali podczas powarsztatowej wystawy finałowej 100 % codzienności

3. Moje miasto-moja historia / prowadzenie: Beata Sosnowska / wydarzenie w ramach Dnia Darmowego Komiksu / organizator: Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
4. Warsztat wykonywania książek z papieru recyklingowanego / prowadzenie Patrycja Plich i Marta Węglińska –
Studio Sztuki Kobalt
5. Warsztaty dźwiękowe Subtelnie zaTRAĆmy się w hałasie / prowadzenie Hubert Wińczyk
6. Warsztaty fotograficzne FOTEK / prowadzenie: Jakub
Czech, Paulina Piórkowska
7. Warsztaty RZECZY ŻYJĄ / prowadzenie: Nina Budzyńska
8. Rysunkowa rezydencja Justyny Matysiak / cały rok /
prowadzenie: Małgorzata Szaefer
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INNE DZIAŁANIA

1. Wieczność nie ma drzwi, którymi mogłaby uciec, reż.
Artur Borgnis, 2018, 80’

Polscy outsiderzy Brut Now / Supermarket Independent
Art Fair 2019 / Sztokholm, kuratorka Małgorzata Szaefer

2. Le plein pays, reż. Antoine Boutet, 2009, 58’

Board meeting / European Outsider Art Association, Halle
– Saint Pierre, Paris

3. Wataha /The Wolf Pack, reż. Crystal Moselle, 2015, 90’

Announcing the 2020 EOA Conference at OAF Paris / Atelier Richelieu Paris

4. Wskrzeszenie zmarłych. Tajemnica płytek Toynybee’ego / Resurrect Dead: The Mystery of the Toynbee Tiles,
reż. Jon Foy, 2011, 86’

Poznańscy artyści Brut Now/ Outsider Art Fair, Atelier
Richelieu, Paryż / kuratorka Małgorzata Szaefer

5. Eksplozja grafitti / Bomb it, reż. Jon Reiss, 2007, 93’

Udział w konferencji KOD Dostępu. Rozmowy o kulturze,
która nie wyklucza / CK Zamek, Poznań / organizator:
5 Zmysłów, MCA Stowarzyszenie Edukacyjne

6. Diabeł i Daniel Johnston / The Devil and Daniel Johnston, reż. Jeff Feuerzeig, 2005, 110’
7. Póki szaleństwo nas nie rozłączy / Feng Ai, reż. Bing
Wang, 2013, 227’

Współpraca przy tworzeniu Atlasów dla kultury dot. dostępności galerii i muzeów dla osób z niepełnosprawnościami / Atlas dla Kultury. Galerii i muzea. Opracowanie:Małgorzata Szaefer, Marta Żaczkiewicz, Paulina
Piórkowska, / MCA Stowarzyszenie Edukacyjne
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PARTNERZY

WSPÓŁPRACA

Instytut Polski, Paryż
Instytut Polski, Sztokholm
Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa
Outsider Art Fair, Paryż
Supermarket Independent Art Fair, Sztokholm
European Outsider Art Association
Manifa Poznań
Czytanki Feministyczne
Dzień Darmowego Komiksu/ Biblioteka Raczyńskich
Extintion Rebelion
Lue Lu Foundation / Brut Now
5 zmysłów
Obóz dla Klimatu
Nowy Byt Feministyczny
Viva Akcja dla Zwierząt
Pracownia Sztuki w Przestrzeni Społecznej
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Poznań Art Week
Forma Talks
Pracownia Chcemy Całego Życia
MCA Stowarzyszenie Edukacyjne

Współpraca w ramach projektu GALERII TAK
w Wielkopolsce m.in.
Dom Pomocy Społecznej w Pakówce
Wojewódzki Szpital dla Psychiatrycznie
i Nerwowo Chorych Dziekanka w Gnieźnie
Środowiskowy Dom Pomocy w Sielinku
Środowiskowy Dom Pomocy w Kórniku
Pracownia Artystyczna Lupa w Puszczykowie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Opalenicy
Warsztat Terapii Zajęciowej
w Grodzisku Wielkopolskim
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GALERIA TAK
GALERIA TAK
ul. Mielżyńskiego 27/29, 61-725 Poznań
www.galeriatak.pion.pl www.stowarzyszenienatak.pl
dyrektorka / kuratorka
Małgorzata Szaefer
m.szaefer@natak.pl
tel.+48668577199

Od przeszło dziesięciu lat Galeria tak realizuje projekty, m.in.
„NiktzNikąd”, „Utopię waszą utopię! Outsider art.”, „Uwaga! Zarządzam pełne zanurzenie / outsider art”, „Czarna Bandera/
outsider art”/, łączące różne dziedziny kultury oraz różnych
twórców, od profesjonalistów z oficjalnego obiegu sztuki po
artystów odizolowanych społecznie, od mainstreamu po outsiderów. Projekty te budują sieć zależności, wpływów między nimi, pokazują mechanizmy wzajemnych zawłaszczeń
i powstawania obszarów wspólnych. W 2016 roku w ramach
projektu „Czarna Bandera/ outsidera art” Galeria tak współpracowała z anarchistami, działaczami prospołecznymi
i prozwierzęcymi, włączając outsider art w „piracką sieć” aktywistycznych dziań na rzecz wolności w sztuce i życiu.
Galeria zajmuje się art brut/outsider art/brut now.
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daniel stachowski

Małgorzata

Paulina

Kuratorka, dyrektorka galerii TAK w Poznaniu, badaczka art
brut/outsider art/brut now. Organizowała pierwsze wystawy w Polsce uznanych outsiderów. W 2011 roku wydała
publikację dotyczącą sztuki kobiet art brut Kochany Ptaku Kruku/Mr. Raven, My Love Bird (w ramach stypendium
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego). W 2012
roku realizowała międzynarodowy projekt Timelessness_
art brut/outsider art (w ramach stypendium Marszałka
Województwa Wielkopolskiego). W 2016 roku współpracowała z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, jako ekspertka art
brut, przy wystawie Po co wojny są na świecie? Sztuka
współczesnych outsiderów. Od 2017 roku członkini zarządu European Outsider Art Association.

Studentka resocjalizacji z elementami kryminologii na
UAM w Poznaniu. Absolwentka studiów licencjackich na
Wydziale Edukacji Artystycznej UAP, dyplom w Pracowni
Sztuki w Przestrzeni Społecznej. Za pomocą sztuk wizualnych działa w obszarze społecznym jako artystka,
kuratorka lub animatorka. Od 2017 roku współpracuje
z Galerią TAK jako koordynatorka projektów, osoba odpowiedzialna za oprawę medialną galerii i animatorka
warsztatów.

Szaefer

Piórkowska

Małgorzata

Gurowska

Joanna

Ruszczyk

Zajmuje się grafiką, rysunkiem, sztuką wideo i instalacją. Absolwentka i pracownik Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Współtworzy Fundację Sztuczną. W swoich
pracach skupia się na kwestiach społecznych, politycznych, a w szczególności krytycznie opisuje stosunek
człowieka do zwierząt. Jej prace wpisują się w nurt posthumanizmu. Jest laureatką krajowych i międzynarodowych nagród. Mieszka i pracuje w Warszawie. Od 2010
roku współpracuje z Galerią TAK, opracowując znaki
graficzne dla projektów poświęconych idei outsider art.

Dziennikarka, krytyczka sztuki, współtwórczyni Fundacji
Sztucznej. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studiowała podyplomową
historię sztuki, następnie ukończyła Kuratorskie Studia Muzealnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z tygodnikiem „Newsweek Polska”, magazynem „SZUM”,
miesięcznikiem „Twórczość”. Wspolautorka książki „Lokomotywa/IDEOLO”.
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Robert

Małgorzata

Urodzony w Szklarskiej Porębie, dziennikarz niezależny i pi-

Absolwentka PWT we Wrocławiu - mgr teologii oraz absol-

sarz, autor reportażu „Świadek” wydanego również w Amery-

wentka Wydziału Sztuk Plastycznych na Uniwersytecie w Zie-

ce, powieści „Duchy Jeremiego” i książki „Przebłysk. Dookoła

lonej Górze – mgr sztuki. Obecnie doktorantka na wydziale

świata – dookoła siebie”. Publikował w magazynach „Duży

teologii na Uniwersytecie Opolskim z ponad 10-cio letnim

Format”, „Focus”, „Sekrety Nauki”, „Traveler – National Geogra-

stażem w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelek-

phic”, „Wprost”, „Wysokie Obcasy”. Współpracuje z redakcjami

tualną. Organizatorka kilkudziesięciu wystaw indywidualnych

„Sensu” i „Przekroju” – w tym ostatnim jako autor cykli „Istoty

i wielu wystaw grupowych prac plastycznych osób z niepeł-

rzadziej spotykane”, „Ludzie listy piszą” i najnowszego „Wizje

nosprawnością intelektualną we wrocławskich bibliotekach,

roślin”. Stypendysta Wyszehradzkich Rezydencji Literackich

w galeriach sztuki w Poznaniu, Lublinie i we Wrocławiu oraz

oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

w Muzeach Sztuki w Warszawie, w Katowicach i we Wrocła-

Rient

Rel

wiu. Zainteresowania badawcze: podmiotowość os. niepełnosprawnych intelektualnie w sztuce, problematyka wczucia
E. Stein i fenomenologia mistyki G. Walther.

Kamil

Kurzawa

Kajetan

Hajkowicz

Mieszka we Wrocławiu. Tworzy obiekty/księgi – jako zbiór multiplikacji wielu form ewolucji superbohaterów: komórczaków,

Grafik, artysta wizualny, tworzy okładki do książek, plakaty, strony internetowe. Od wielu lat współpracuje ze
Stowarzyszeniem Na Tak i Galerią TAK. Twórca strony internetowej Galerii TAK oraz publikacji wydawanych przez
galerię. Współtworzy Stowarzyszenie Nastawnia, Bagaż
Podręczny, Studio Aqrat, projekt Moc w przemoc oraz angażuje się w działania artystyczne, których tematem jest
walka z przemocą seksualną wobec kobiet – Re_wolta.

wodzów, władców pojazdów, wojowników. Reżyseruje też animacje z serii TWSE (The Weirdest Show Ever) – są to fantastyczne misje bohaterów, postaci zapożyczonych z seriali,
komiksów, mangi: minotaurów, królów, obrońców, najeźdźców. Prace Kurzawy prezentowane były w ramach wystawach:
Schron Bojowy, Bunkier Muzeum Współczesne, Wrocław;
Trójkąt Bermudzki/ outsider art, Galeria Tak, Poznań (2017).
Outsider Art fair, Atelier Richelieu, Paryż (2018).
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WSPÓŁPRACA / COOPERATION

MECENAS / PATRONAGE

SPONSORZY / SPONSORS

MEDIA / MEDIA

PATRONI MEDIALNI / MEDIA PATRONAGE

PROJEKT // 100% CODZIENNOŚCI / OUTSIDER ART
ORGANIZATOR /
GALERIA TAK / STOWARZYSZENIE NA TAK / Poznań

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA DLA ARTYSTÓW,
PRZYJACIÓŁ I PARTNERÓW ZA WSPÓŁPRACĘ
SPECJALNE PODZIĘKOWANIE ZA UDOSTĘPNIENIE
FOTOGRAFIII DO KATALOGU / Mario del Curto i Terezie
Zemankova, abcd Collection, Parga
KURATORKA PROJEKTU / Małgorzata Szaefer
KOORDYNATORKA PROJEKTU / OPRAWA MEDIALNA /
Paulina Piórkowska

PROJEKT ZOSTAŁ DOFINSOWANY PRZEZ MIASTO POZNAŃ
TEKSTY / Robert Rient, Joanna Ruszczyk, Małgorzata
Szaefer
ZNAK / Małgorzata Gurowska
PROJEKT ZOSTAŁ DOFINANSOWANY
PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

PROJEKT KATALOGU / Kajetan Hajkowicz

