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wstęp
Troje Cyganów, a raczej – jak od jakiegoś czasu wolą się nazywać – Romów. Romów – bo
choć w powszechnym odczuciu Cygan to człowiek wolny, radosny, roztańczony, rozśpiewany, włóczęga bez granic, szalony kochanek i romantyczny buntownik, to jednak Cygan
to także złodziej, brudas, leń, oszust, ktoś o marnym wykształceniu. A Rom – to w języku
romani (cygańskim) – człowiek, mężczyzna, ktoś szlachetny, mądry i kulturalny, ktoś znający zasady jakimi należy się w życiu kierować. Wolimy być tak nazywani, ale przecież nie
uda się wyprzeć swojej cygańskości, tego stygmatu, który innym – nazywanym gadziami
– wydaje się czymś piętnującym na całe pokolenia, a co dla Cyganów stanowi istotę bycia
prawdziwym człowiekiem – Romem właśnie. Troje Romów prezentuje swoją twórczość;
wszyscy z grupy osiadłych Cyganów nazywanych Karpackimi Cyganami/Romami, a przez
wędrownych Romów – dokładniej – byłych wędrownych Romów – nazywanych Bergitka
Roma (Górscy Cyganie) i traktowanych z dużym dystansem. To jednak w tej właśnie grupie/
szczepie najwięcej jest dziś ludzi wykształconych. Ich rodzice swoje romskie pochodzenie
niejednokrotnie odczuwali jako brzemię, jako niesprawiedliwość losu. Oni zaś z pochodzenia
rodziców, a przecież i swego, uczynili źródło inspiracji, strumień siły twórczej. Różnią się
wiekiem i miejscem zamieszkania. Gosia mieszka w cygańskiej osadzie pod Tatrami, gdzie
żyje pamięć jej dziadka, Baro Janka – pierwszego Cygana, który dał wykształcenie wszystkim swoim dzieciom, sam wychowany w biedzie i bez szkół. Krzyś dorastał w mieście,
z którego Tatry jeszcze dobrze widać, a jego rodzina, to już miastowi Romowie. Najstarsza
z nich – Bogusia – to mieszkanka Krakowa, skąd do Tatr dalej znacznie, ale bliżej do wielkiego świata. I świat ten stanął dla niej otworem. Dziś uczy się tańców od andaluzyjskich
Cyganów, a wracając do Krakowa przekazuje przyjaciołom zdobyta tam wiedzę.
A całą trójkę łączy pasja odkrywania w sobie wrażliwości na piękno, które przekazują
bliskim, ukazując przy tym rąbka swej romskiej – cygańskiej duszy.
Adam Bartosz

MAŁGORZATA MIRGA-TAS

Wystawy:
2003 – wystawa zbiorowa rysunku
w Pałacu Sztuki.
2004 – „Marzenie i Konflikty” wystawa
rysunku i technik mieszanych
w „Fabryce Schindlera”
2004–2007 – Stała ekspozycja
w bibliotece na ul. Rajskiej w Krakowie.
Znajdowały się tam dwie rzeźby
„Zwierzę” i „Tabor”(dyplom)
2004 – Prezentacja prac podczas
wizyty księcia Edwarda w Krakowie.
2007 – prezentacja prac podczas
Dni Kultury Romskiej w Andrychowie.
2008 – prezentacja prac w Miejskim
Instytucie Kultury w Krakowie.
2008 – prezentacja prac podczas
Dni Kultury Romskiej w Andrychowie.
2008 – prezentacja prac w Urzędzie
Miejskim z okazji Dni Kultury Romskiej
w Jaśle.

Małgorzata Mirga-Tas – ur. w 1978 r. w Zakopanem. W la
tach 1999–2004 studiowała na krakowskiej Akademi Sztuk
Pięknych na wydziale rzeźby. Dyplom uzyskała w pracowni
rzeźby prof. Józefa Sękowskiego w 2004.
Jest Romką ze szczepu Bergitka. Wychowała się w osadzie
cygańskiej w Czarnej Górze na Spiszu. Po ukończeniu zakopiańskiego liceum plastycznego im. W. Kenara na wydziale
meblarstwa, zdecydowała się zdawać na krakowską ASP na
wydział rzeźby. To tam odkryła specyficzną dla niej technikę
tworzenia rzeźb z tektury, a także energię i inspirację płynącą
z racji jej romskich korzeni.
Jak sama przyznaje – rzeźba jest jej najbliższa – zajmuje
się również ilustracją, projektowaniem strojów, oraz biżuterii.
W jej pracach widać charakterystyczne dla niej formy, oraz
motywy, które z powodzeniem udaje się przenieść na papier, tkaninę, lub materię rzeźbiarską. Mimo rozpoznawalnej
od razu koncepcji stylistycznej, najbardziej uderzająca jest
struktura rzeźb. Technika oparta na obróbce sklejonej uprzednio warstwami tektury, daje zaskakujący efekt faktury, nieosiągalny w innych popularnych dla rzeźby materiałach. Patrząc na jej prace, możemy odnieść wrażenie, że mamy przed
sobą jakby skamieniałe, pokryte tysiącletnim kurzem formy
pochodzenia organicznego. Mimo, iż bryły są prawie abstrakcyjne, niemal dekoracyjne, jesteśmy w stanie dopatrzeć się
podobieństwa do istot ze świata rzeczywistego.
Wystylizowane w ornamentalną formę sylwety, jakby zmutowanych zwierząt, zastygłych w bezruchu, pokrytych ową
niepokojącą fakturą, zmuszają nas do refleksji nad tym, co
nieprzemijalne. Patrzącemu na te rzeźby wydaje się, że istnieją poza czasem. Nie wiemy czy mamy przed sobą rzecz
z okresu prehistorycznego, czy być może z odległej przyszłości. Ramy czasu przestają istnieć, bo „istota rzeczy” jest uniwersalna i ponadczasowa.
W rysunkach – malarstwie, których technika jest połączeniem pasteli, farb różnego rodzaju, wklejanych wycinków
z czasopism, cekinów, tektury i płótna itp. widzimy duże
przywiązanie do ornamentalnych form i kresek.

Często są one tłem do portretów lub pozostają same w sobie dekoracyjną ilustracją. Obok dynamicznych, pozakręcanych linii, uderza zdecydowany intensywny kolor. Ta sama
koncepcja rysunkowa jest przenoszona na ręcznie malowane
kreacje.
Małgosia jest także autorką projektów strojów inspirowanych modą romską, które następnie ręcznie wykańcza aplikacjami oraz rysunkiem. Mieszka i tworzy w Czarnej Górze.
Jest także współautorką projektu „Romski pstryk”.

„Tabor”,
praca dyplomowa,
2004,
rzeźba w tekturze
wys. 1,70 m
dł. 5,50 m
szer. 1,50 m

„Zwierze”,
2003,
rzeźba w tekturze
wys. 170 cm
dł. 175 cm
szer. 60 cm

„Ptak”,
rzeźba w tekturze,
2007,
wys. 165 cm
szer. 72 cm

„Słoń”,
rzeźba w tekturze,
2007,
wys. 160 cm
szer. 105 cm

Nota techniczna:
Małgorzata zanim zacznie
rzeźbić, wcześniej skleja
kartony w odpowiedniej
wielkości bloki. Następnie
narzędziami do obróbki
(piła łańcuchowa, kątówki,
wiertarki, szlifierka itp.) nadaje
formę. Całość osadzona jest
na drewnianej lub metalowej
konstrukcji, dla uzyskania
większej stabilności rzeźby. Na
koniec oczyszcza powierzchnię,
ze zbędnych resztek tektury,
nadając jej możliwie równą
i jednolitą strukturę faktury.
Rzeźby są pokrywane
szelakiem, aby zachować
wiekszą trwałość i odporność
na warunki zewnętrzne,
aczkolwiek są raczej
przeznaczone do pomieszczeń
zamkniętych.

„Kot”,
2007,
rzeźba w tekturze
wys. 145 cm
szer. 105 cm

„Konik morski”,
2007,
rzeźba w tekturze
wys.135 cm
szer. 84 cm

Nota techniczna:
Środkami wyrazu dla rysunkowomalarskich prac Małgorzaty może
być dosłownie wszystko – stąd też
ich wyjątkowy efekt. Łączy techniki
rysunkowe z malarskimi, oraz
naklejanymi na karton kawałkami
tkanin, fragmentów fotografii
z kolorowych magazynów,
cekinów, brokatu i innych aplikacji
krawieckich. Tak szerokiemu
spektrum środków wyrazu prace
zawdzięczają niemal rzeźbiarską
fakturę.

„Bez tytułu”,
2008,
pastel, akryl, technika mieszana,
tektura,
24,0 x 50,5 cm

„Antek”,
2007,
pastel, akryl, technika mieszana,
tektura,
25,8 x 51,5 cm

„Ela”,
2008,
pastel, akryl, technika
mieszana, tektura,
34,7 x 64,4 cm

„Mama”,
2007,
pastel, akryl, collage,
technika mieszana,
tektura,
32,4 x 37,3 cm
na sąsiedniej stronie

„Kacper”,
2008,
pastel, akryl, technika
mieszana, tektura,
24,7 x 43,9 cm

„Autoportret”,
2007,
pastel, akryl, technika
mieszana, tektura,
38,1 x 33,1 cm

„Bliźnięta”,
2005,
pastel, akryl, technika
mieszana, tektura,
52,6 x 67,1 cm
na sąsiedniej stronie

„Syrena morska”,
2007,
pastel, akryl, technika
mieszana, tektura,
26,2 x 39,1 cm

„Orgród” ,
2008,
pastel, akryl,
technika mieszana,
tektura,
39,5 x 68,0 cm

„Wschód słońca”,
2008,
pastel, akryl,
technika mieszana,
tektura,
28,1cm x 40,0 cm

BOGUMIŁA DELIMATA

„Wdówka afrykańska”,
2007,
olej na płótnie
33,3 x 41,8 cm

Bogumiła Delimata – Romka ze szczepu Bergitka, ur.
1966 r. we Wrocławiu, zamieszkała w Krakowie. Zafascynowana sztuką tańca flamenco, realizuje się przede
wszystkim jako tancerka.
Pracowała wraz z zespołem A Sangrie Fria i z Latcho
Drom, (z romskiego „Dobra Droga”) ma za sobą także
występ w spektaklu Katarzy, krakowskiego teatru Buckleina, w reżyserii Adama Kwaśnego. Jest również malarką.
Długo szukała swojego miejsca we współczesnym
świecie, opartym na regułach „poprawnego” sposobu na
życie. W Krakowie pracowała w zakładach fotografii,
oraz w Muzeum Historii Fotografii. Zrozumiała wówczas, że styl egzystencji opartej na standardowym schemacie ogranicza jedynie jej swobodę, dając w zamian zaledwie namiastkę poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji.
Zdecydowała się wybrać wolność i poświęcić doskonaleniu sztuki flamenco... oraz malarstwu. W jej pracach dominują motywy figuratywne. Obrazy emanujące ciepłym
kolorem, przenoszą nas w świat południowych klimatów.
Patrząc na te prace czujemy, że są bardzo osobiste. Postacie są jakby z daleka od cywilizacji, przedstawiane często na łonie natury, czasem w towarzystwie zwierzęcia.
Styl jej prac przywołuje na myśl malarstwo postimpresjonistów. Farba dość grubo kładziona, żywe, odważne
zestawienia barw, ze zdecydowaną dominantą ciepłych
kolorów. Twarze postaci są namalowane subtelniej, połączeniem delikatnego laserunku z rysunkiem linii twarzy. Na niektórych obrazach bohaterowie są pozbawieni
twarzy lub oczu, przez co są jakby bardziej anonimowi,
tak jak w obrazie „Wdówka afrykańska”. Chodź sceneria jest sielankowa, sylwetki wyglądają niepokojąco, nie
wiemy czy są dobre czy złe. Malarstwo Bogumiły jest
dojrzałe i przemyślane. Wszystko co widzimy na płaszczyźnie płótna nie jest przypadkowe.

„Mama ”,
2008,
olej na płótnie
96,5 x 96,5 cm

Jak mówi o sobie – taniec nauczył ją pokory i dyscypliny – i owe cechy przenosi na każdą dziedzinę, którą się zajmuje, w tym także malarstwo. Pasja z jaką
podchodzi do życia, ma odbicie w jej twórczości – wolność w tańcu i malarstwie.
Ten styl może przypominać nam pewną bardzo znaną meksykańską malarkę (zainteresowani będą wiedzieć o kogo chodzi).
Bogusia obecnie większość czasu spędza w Hiszpanii, gdzie u źródeł doskonali
się w tańcu flamenco. Przyjeżdża czasem do Polski, dzieląc się wówczas z przyjaciółmi swoją pasją i doświadczeniem.

„Sunia”,
2007,
olej na płótnie
59,3 x 69,7 cm
na sąsiedniej stronie
„Dziecko”,
2008,
olej na płótnie
41,0 x 27,1 cm

Nota techniczna:
Technika malarska Bogusławy Delimaty sięga tradycji postimpresjonistycznej.
Używa zdecydowanego koloru i linii. Portrety są zazwyczaj miękko
wymodelowane, wzmocnione delikatną kreską, natomiast tło dla
kontrastu malowane mocnymi pociągnięciami pędzla. Kolor kładziony
płasko, z fakturą powstałą spod pędzla. Dominują kolory ciepłe,
zestawiane w odważnych połączeniach z kontrastującymi zimnymi
barwami. Można zauważyć śmiałą syntezę w postrzeganiu świata,
stąd też kształty i linie mają charakter uproszczony, sformułowany
do konkretów.

„Bergitka”,
2008,
olej na płótnie
70,4 x 100,2 cm

„Tukany”,
1990,
olej na płótnie
41,0 x 27,1 cm

Bez tytułu,
olej na płótnie
49,7 x 39,5 cm

Bez tytułu,
Data nieznana,
olej na płótnie
66,4 x 65,7 cm
na sąsiedniej stronie

„Pocałunek”,
1998,
olej na płótnie
33,5 x 49,5 cm

„Dziewczyna z jabłkiem
na głowie”,
2008,
olej na płótnie
44,6 x 54,6 cm
na sąsiedniej stronie

„Autoportret ze zwierzętami”,
olej na płótnie
49,7 x 39,5 cm

KRZYSZTOF GIL

Wystawy:
2005 – wystawa w Miejski Ośrodek Kultury
w Nowym Targu
2007 – wystawa w klubie „Pod Jaszczurami”
w Krakowie
2007 – wystawa w „Zapiecku” w Pabianicach
2007 – MSWiA w Warszawie

Krzysztof Gil – ur. 1987 r. Jest Romem ze szczepu
Bergitka. Wychował się przy ul. Topolowej w Nowym
Targu, gdzie mieszka wielu Cyganów. Mimo, iż większość jego rówieśników wybiera inna drogę życia, jemu
udało się uniknąć negatywnych wpływów właśnie dzięki talentowi. Jest rzadkim przykładem młodego Roma,
który mając świadomość wartości, jaką jest jego dar,
wie w jaki sposób może odnaleźć się we współczesnym
świecie. Okazuje się bowiem, iż talent, bądź niezwykłe
umiejętności, mogą być bezkrwawym orężem w walce
z uprzedzeniami, oraz negatywnymi stereotypami,
mogą być windą do lepszego życia, a także przykładem
dla innych Romów, dodając im wiary i siły w sens dążenia do realizacji marzeń.
Od października 2008 roku Krzysiek rozpocznie studia na Krakowskiej ASP na wydziale grafiki. Mimo, iż
jest bardzo młodym uzdolnionym plastycznie Romem,
ma już na swoim koncie spore sukcesy. Był gościem
w Pałacu Prezydenckim, jako jeden z dwanaściorga
uzdolnionych romskich dzieci; zdobył stypendium ministra; został stypendystą Fundacji „Porozumienie bez
barier”. Był wspierany ze strony mecenatu dr. Hansa
Guggenheima z USA, dzięki któremu mógł uczęszczać
na zajęcia z rysunku i historii sztuki w Krakowie. Ma
za sobą wiele wystaw, a jego kariera rozwija się w imponującym tempie. Większość jego prac to liryczne, nasycone tajemniczą, trochę nostalgiczną atmosferą portrety Cyganów, muzyków oraz autoportrety. Jak mawia
– twarze Cyganów są dla niego niezwykle inspirujące,
gdyż ich rysy są jakby „rzeźbione przez życie”. W portretach stara się nie tylko oddać podobieństwo fizyczne
modeli, ale także stan ducha i nastrój. Jest artystą, który
lubi eksperymentować z różnymi technikami, malarskimi, bądź rysunkowymi, i łączyć je w spójną całość.
Studia na ASP powinny okazać się dla Krzysztofa dobrym poligonem dla do doświadczeń artystycznych.

„Autoportret z filiżanką”,
2007,
ołówek, pastel, karton
24,2 x 32,5 cm

„Próba przed koncertem”
2007,
cykl
olej na płótnie
60,0 x 70,0 cm

„Oczekiwanie”
2008,
cykl
olej na płótnie
32,0 x 44,7 cm

„Autoportret”,
2007,
pastel i ołówek, karton
36,4 x 63,2 cm

„Cygańska rodzina”,
2007,
pastel, kredka, karton
37,0 x 42,0 cm

Nota techniczna :
Większość dzieł Krzysztofa Gila łączy w sobie kilka różnych technik.
Na kartonie godzi ze sobą nautury malarskie z graficzną. Stąd też wiele
prac jest połaczeniem rysunku ołówkiem, tuszem, lub kredką z malarkimi
efektami tempery, lub tuszu. Rysunek, zazwyczaj pieczołowicie
wykonany z dużym przywiązanem do realizmu, jest zestawiany
z abstrakcyjnymi formami malarskimi, fakturami, lub płasko
malowanymi, syntetycznymi elementami kompozycji.

Bez tytułu
2008,
kredka, pastel, ołówek, karton
70,0 x 25,0 cm

„Cyganka”,
2006,
pastel, karton
32,5 x 45,0 cm

Nota techniczna :
Rysunki pastelą
przedstawiają w sposób
bardzo plastyczny, miękko
wymodelowane portrety
(zazwyczaj Romów).
Mimo realizmu, Krzysztof
rysuje tylko najistotniejsze
elementy dla kompozycji,
oraz dla oddania charakteru
modela. Światło w jego
rysunkach zdaje się być
przytłumione, pojawia
sie jedynie na twarzy
pozującego. Są to bardzo
ciepłe, przesączone emocjami
prace.

„Cygan z tamburynem”,
2006,
pastel, karton
32,5 x 45,0 cm

„Cygański pogrzeb”,
2008,
pastel, kredka,
karton
35,0 x 49,0 cm

Autoportret,
2007,
pastel, tusz,
karton
32,5 x 45,0 cm

Beztytułu,
2007,
pastel, tusz,
karton
35,0 x 45,0 cm
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