„Schizofrenia to Objawienia” Ludosław Siatkowski

Ludosława Siatkowskiego poznałam w październiku 2013 roku w Warsztacie
Terapii Zajęciowej w Milanówku, gdzie podjęłam pracę terapeuty.
Ludosław opowiada bajki. W takiej formie komunikuje się, wyraża swoją
osobowość, własny stosunek do świata i swoją wiedzę o nim. Wyłania się z tych
komunikatów (bajek) postać wrażliwego i pięknego człowieka. Postać artysty.
Szybko zorientowałam się, że widzę wyraźnie to, co mówi o świecie Ludosław,
co być może

nieświadomie (?) próbuje przekazać w swoich opowieściach.

Rozumiem ten przekaz i utożsamiam się z jego filozofią. Bardzo istotnym czynnikiem,
krystalizującym moją wizję artystyczną, jest plastyczny, sugestywny język jakim
opowiedziane są bajki.
Projekt „Bajka” powstał w wyniku mojego zachwytu i emocjonalnego
zaangażowania w proces terapeutyczny. Inspiracją do stworzenia obrazów była
symbolika utworów Ludosława Siatkowskiego i Jego osoba. Jest to opowieść o relacji
międzyludzkiej i próbie zrozumienia i poznania drugiego człowieka.
Wspólne dzielenie przestrzeni w dziele plastycznym (każdą ilustrację
rysowaliśmy razem) spowodowało, że oprócz nadrzędnej roli terapeuty zaczęłam
też spełniać rolę przyjaciela. Proces twórczy, trwający cztery miesiące, pozwolił
na partnerską relację i sprawił, że obydwoje byliśmy w nim na równych prawach.
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O takich elementach jak kolorystyka czy kompozycja. Zawsze wiedziałam, że język
sztuki jest uniwersalny, zbliża ludzi i wyzwala ukryty potencjał. To czego nie można,
z różnych powodów, wyrazić słowami objawia się w obrazie. Poprzez ten projekt,
po raz kolejny mogłam wyeksponować najistotniejsze dla mnie funkcje plastyki –
funkcję terapeutyczną i komunikacyjną.
Ilustracje do „Bajki” wykonane są w technice kredki ołówkowej, o której
wyborze zadecydował Ludosław.

Daria Selka-Bonna

„Adam, Ewa i planeta Wenus”.
Adam i Ewa to bohaterowie często pojawiający się w bajkach Ludosława.
Pierwsi Rodzice i początek rodzaju ludzkiego. Zazwyczaj występują na planecie Wenus albo w
drodze na nią, którą pokonują „Orłem” (gwiazdolotem, pojazdem kosmicznym).
Na planecie Wenus, która bardzo przypomina ziemię (często na Wenus jest kościół),
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Otoczeni miłością, w pełnej harmonii ze sobą i ze światem. Bez cienia grzechu, który
pozostawiają na Ziemi.
Rozpoczynam pracę nad pierwszą ilustracją. Kredką szkicuję postać Adama i Ewy.
Później oddaję szkic Ludosławowi, który spontanicznie rysuje i koloruje dwa kościoły
na wyspie, łuk i planetę Wenus. Dopasowuję kolorystykę postaci do kolorów kościołów.
Na koniec Ludosław dorysowuje „Orła”.

„Adam, Ewa i czarny obłok antymaterii”.
Drugim, obok planety Wenus, miejscem podróży Adama i Ewy jest czarny obłok
antymaterii*. Bezwonny, bezsmakowy obłok, w którym nie ma nic. Jest tam cisza, spokój
i sen. Czasami pojawia się w obłoku Baba Jaga* z książką pt: „Śnienie”, z której tłumaczy sny
i czyta o skarbach na innych planetach. W gwiazdolocie pełnym zwierząt ważne miejsce
zajmują mrówki - purpurowi mrówczy żołnierze i robotnice, ulubione zwierzęta Ludosława.
Ja rozpoczynam pracę nad drugą ilustracją. Rysuję Ewę i przerysowuję według szkicu
Ludosława czarny obłok antymaterii. Proszę żeby dorysował Adama. Ludosław dorysowuje
jeszcze żółtą rakietę kosmiczną (miał być „Orzeł”) i purpurowe mrówki. Uzupełniam ilustrację
tłem. Rysuję też planety - Marsa i Wenus.

*o antymaterii Ludosław czytał w książce „Człowiek i niebo” Eugeniusza Banaszczyka
*Baba Jaga pierwotnie uważana była za władczynię zwierząt, lasu i świata umarłych

„Chłopiec Jaga. Luś I”
Ulubionym elementem przyrody Ludosława, jest zielony staw. Pływają po nim kaczki,
gęsi, łabędzica, łabędź i małe łabędziątka albo pływają w nim ryby karpie, leszcze, okonie.
Staw najczęściej znajduje się w puszczy piskiej. W takim leśnym otoczeniu pojawia się kolejny
bohater bajek Chłopiec Jaga. Chłopiec ten, być może jest męskim odpowiednikiem Baby Jagi
(?). Słuchają się jego zwierzęta, a on się nimi opiekuje i karmi je chlebem i żółtym serem albo
zupą mleczną z makaronem. Chłopiec Jaga posiada dużą wiedzę o kosmosie i zazwyczaj znad
zielonego stawu gwiazdolotem odlatuje na planetę Wenus, z której podziwia inne galaktyki.
Trzecią z kolei ilustrację rozpoczyna Ludosław. Na moją prośbę rysuje zielony staw
i pływające po jego powierzchni kaczki. W drugiej kolejności pojawia się narysowana przeze
mnie postać chłopca. Dobieram kolorystykę ubioru chłopca do koloru stawu.
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Rysuje też pszczółki i żółty młyn. Ja wykańczam obraz i scalam obiekty tłem. O większości
barw w tej ilustracji decyduje Ludosław.

„Baba Jaga, jej siostry i czerwony kwiat paproci”.
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jest Baba Jaga. Występuje ona w towarzystwie Chłopca Jagi, swoich sióstr albo z córką
lub synem, rzadko z mężem. Baba Jaga posiada umiejętność odczytywania snów. Ze swymi
siostrami pojawia się w ciemnym, gęstym lesie nad żółtym stawem, wokół którego rosną
paprocie. Ukryty jest tam rzadki kwiat – purpurowy kwiat paproci. Zazwyczaj odlatuje
na planetę Wenus i tam wprowadza w sen podróżujące z nią zwierzęta. Tam też czyta książkę
o skarbach na innych planetach.
Pracę nad ilustracją zaczyna Ludosław i to on decyduje o kompozycji i kolorystyce.
W pierwszej kolejności rysuje ornamenty paproci i kwiat, później pojawia się owalny, żółty
staw. Ja rysuję Babę Jagę i jej siostry w długich białych sukienkach, trzymające się za ręce.
Postaci wyłaniają się z ciemnego lasu. Ludosław na koniec dorysowuje swoje ukochane
mrówki.

„Baba Jaga i syn Baby Jagi”
Kolejna ilustracja poświęcona jest Babie Jadze i jej synowi. W ich towarzystwie często
pojawia się, tańczący przy dźwiękach katarynki pies w czerwonej sukience. Baba Jaga i jej syn
posiadają umiejętność szybkiego przemieszczania się na duże odległości. Wsiadają zawsze
do „Orła”, który pojawia się kiedy tego potrzebują. Mogą dzięki temu poznawać i podziwiać
świat z odległości. Syn Baby Jagi kupuje i czyta książki o astronomii. Czyta je w obecności
zwierząt. Zwierzęta są ich jedynymi towarzyszami podróży (zwierzęta najczęściej Ludosław
wymienia w kolejności: kaczki, kury, gęsi, indyczki, perliczki, łabędzie, sowy, warchlaczki,
knurki, loszki, maciory, odyńce, bawoły, konie, krowy, itd.).
Pierwsza pojawia się na ilustracji Baba Jaga z czerwoną piersią, która symbolizuje
planetę Mars i jej mężne serce (wszak jest ona potężną kobietą, władczynią zwierząt).
Ludosław rysuje syna Baby Jagi, psa w czerwonej sukience, katarynkę przypominającą
gramofon, UFO i drzewo. Kolory dobiera według własnej koncepcji. Ja pracuję nad tłem,
na którym pojawia się też ulubiona planeta Ludosława – Wenus.

„Wilk astronautyczny. Luś II”
Wilk astronautyczny w bajkach Ludosława Siatkowskiego występuje sporadycznie.
Niczym wilk morski po morzach, przemierza „Orłem” bezkresne przestrzenie kosmosu.
W czasie swojej podróży posila się jagodami ze śmietaną i cukrem ze słoika. Gwiazdozbiory,
planety i inne galaktyki to jego żywioł i cel. W podróży towarzyszą mu oczywiście zwierzęta
pies, kot, kogut, kaczki albo inne (czasami są to szczury, myszki albo świnki morskie).
Na kolejnym obrazie, w centralnym punkcie, jako pierwszy obiekt pojawia się gwiazdolot
„Orzeł”, którego rysuje Ludosław. Dosiada go, narysowany przeze mnie, wilk
astronautyczny*. Ludosław mówi mi, jak ma być ubrany jeździec i w jakich kolorach mają być
jego ubrania. Wybiera też kolory dla wszystkich elementów kompozycji i tła.
Pozostałe symbole: jagody, kogut, kaczka i kot, są autorstwa Ludosława. Ulubione planety,
Mars i Wenus, znajdują się w dłoniach wilka astronautycznego.

*na początku myślałam, że chodzi o wilka zwierzę

„Dzieci futerkowe i córka Baby Jagi”
„Dzieci futerkowe” pojawiają się w każdej bajce Ludosława Siatkowskiego.
Ich świat zdaje się najbliższy, najpiękniejszy i najbardziej zrozumiały dla autora bajek.
W utworach występują przeróżne zwierzęta od ryb, ptaków po różne gatunki ssaków.
Stosowany przez autora zabieg antropomorfizacji pokazuje, że zwierzęta stawiane są na
równi z ludźmi. Odlatują w kosmos, śpiewają, tańczą, bywają kapitanami gwiazdolotów.
Traktowane są przez Ludosława z miłością i szacunkiem. W towarzystwie córki Baby Jagi
pojawiają się w sklepie z zabawkami, gdzie kupić można nakręcanego bąka albo w sklepie
zoologicznym. Tam córka Baby Jagi kupuje siano dla „świnek pióropuszowych przybyłych
z czarnego gruntu”. Pracę nad ilustracją rozpoczyna Ludosław. Rysuje zwierzątka i bąka
dziecięcą zabawkę. Sam dobiera kolory. W następnej kolejności pojawia się, narysowana
przeze mnie, córka Baby Jagi i tło ilustracji.

„Królewicz Luś. Chłopiec z bajki”.
Ostatnia ilustracja to moja wizja. Pojawia się w niej Królewicz Luś.

Postać, którą

zobaczyłam w Osobie autora bajek. Chłopiec otoczony tym, co kocha najbardziej, przyrodą
i zwierzętami. Nad zielonym stawem, pośród kwiatów, podziwia kaczki i mrówki. Kosmos ma
na wyciągnięcie ręki. W ramionach ukochane „dziecko futerkowe”*.
Mimo tego, że ilustracja jest moją fantazją o jej kolorystyce i wyglądzie decyduje
Ludosław. Do końca nie wiem, co powstanie. Moim dziełem jest postać chłopca, która
pojawia się na obrazie jako pierwsza. Cierpliwie czekam, co będzie dalej ?
Ludosław przygląda się chłopcu i mówi, że to św. Franciszek. Podoba mi się to porównanie.
Najpierw rysuje zielony staw i wzlatujące ku górze kaczki, później drzewa, małą biedronkę
i głowę kota (ja dorysowuję resztę kota). Tym razem też pytam o kolory i Ludosław je
wybiera, podpowiada mi. Na koniec pojawiają się ukochane mrówki w innej perspektywie,
widziane z boku.
*tak Ludosław nazywa zwierzątka futerkowe

