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SYLWIA MENSFELD
o sobie...
Nazywam siê Sylwia Mensfeld. Mam niestety 39 lat. Ukoñczy³am Liceum Ogólnokszta³c¹ce
Dla Doros³ych i w tej ¿e szkole zda³am maturê . Nastêpnie ukoñczy³am dwuletnie Studium Apostolstwa Œwieckich
Archidiecezji Krakowskiej. Mia³am kilka wystaw i kilkanaœcie odczytów literackich, miêdzy innymi na
Uniwersytecie Jagielloñskim. Od 13 roku ¿ycia interesujê siê autyzmem. Potem dosz³y zainteresowania
odmiennymi stanami œwiadomoœci. Wyda³am tomik pt. ,, Pieœñ Dziedzica Poranka '', oraz ,, Pozwólcie ¯yæ
Œpiewakowi. '' Jestem te¿ autork¹ Rozwa¿añ Oko³oschizofrenicznych.
Na pocz¹tku tej adnotacji mia³am zamiar jak inni przedstawiæ siebie w œwietle faktów. Problem jednak
polega na tym ¿e ja siê w nim kompletnie nie odnajdujê, bo jest nudny jak powtarzanie od A do Z alfabetu zdarzeñ.
Dlatego postanowi³am ¿e zagram na emocjach, lecz po chwili pomyœla³am; ,, doœæ ju¿ epatowania sob¹, wystarczy
¿e piszê wiersze, [ i to do oporu ].
Wtedy przyszed³ mi do g³owy pomys³ by wspomnieæ o kimœ kto mia³ definitywny wp³yw na mnie i to co
robiê plastycznie. Bo cz³owiek nawet nie zale¿ny twórczo nigdy nie ¿yje,[ tworzy ] w ca³kowitym oderwaniu od
drugiego cz³owieka, gdy¿ nawet jeœli staje w opozycji lub zamyka siê w sobie, to jest to zdeterminowane
wczeœniejszym kontaktem, [relacjom ].
A ZATEM; pierwsz¹ arte-terapeutk¹ jak¹ w ¿yciu spotka³am by³a pani Sylwia Rutkowska.
Jak siê szybko przekona³am jest Ona obdarzona nie bywa³¹ wprost intuicj¹, i to nie tylko w podejœciu do dzie³a
plastycznego, ale przede wszystkim w podejœciu do drugiego cz³owieka. Bowiem ju¿ na samym pocz¹tku, gdy nie
zna³yœmy siê jeszcze, na podstawie kilu prac podkreœli³a sens mojej autonomii, w odniesieniu do rysowania
i malowania proponuj¹c WOLNOŒÆ. W porównaniu do doœwiadczenia nauczyciel-uczeñ które prze¿y³am wczeœniej
by³a to kompletna innowacja. Zanim J¹ pozna³am sztab specjalistów ze szko³y plastycznej podpieraj¹cy siê co krok
dyplomem z nie k³aman¹ pasj¹ i maniakalnym uporem wt³acza³ to co robi³am w ramy tego co sam uwa¿a³ za sztukê
jak gdyby sztuka by³a w³asnoœci¹ tylko jego jednego. Tak wiêc czu³am siê wówczas plastycznie nie wygodnie
i ciasno. Pani Sylwia postawi³a wszystkie karty na moj¹ decyzyjnoœæ i kreatywnoœæ, zawsze wyczuwaj¹c moment
w którym potrzebujê wsparcia. Jej uwagi krytyczne nigdy nie by³y i nie sta³y siê krytykanckie. I to ludzkie
traktowanie, ta nie k³amana ¿yczliwoœæ dotknê³a mnie jak¿e mile, zw³aszcza po okresie wczeœniejszej indoktrynacji
i chamstwa pokrywanego bezlitosnym ¿artem. W ogromnym stopniu zawdziêczam Jej twórcz¹ pewnoœæ siebie,
a to generuje rozwój, bo gdyby nie pewnoœæ siebie, szuka³a bym ratunku w schematach, i poleg³a bym....
Mam pewne deficyty w zakresie koncentracji ale przy Pani Sylwii wszystko stawa³o siê prostsze, nawet
bycie osob¹ zdyscyplinowan¹ i wydajn¹. W jakiœ magiczny sposób utrzymywa³a mnie Ona w stanie kreatywnego
dzia³ania, nie ingeruj¹c zbyt czêsto w moje rysunki, pozwalaj¹c w spokoju dojœæ do plastycznego celu. By³o to dla
mnie tym bardziej cenne, ¿e dawa³o poczucie ¿e to co robiê jest ca³kowicie ,, moje ''. Bo wzglêdem kartki papieru
jestem maksymalnie zaborcza. Gdy ktoœ mi coœ w jej obrêbie narzuca, odbieram to jako wchodzenie na ni¹
zab³oconymi buciorami. Dlatego ¿e ja maluj¹c i rysuj¹c patrzê nie na zewnêtrzny œwiat, ale w g³¹b siebie. Ona to
wiedzia³a i co wiêcej rozumia³a, a nawet dostrzeg³a w tym wartoœæ. Wiêc i ja mog³am to uczyniæ.
I dziêki Niej uros³am, i z malutkiej Sylwii [ uczennicy ], stoj¹cej z przestrachem u pod nurza
,, PRAWDZIWEJ SZTUKI '' sta³am siê wiêksz¹ Sylwi¹, poszukuj¹c¹ sztuki w sobie, ju¿ nie tyle monumentalnej, ile
autentycznej. Ponad to pani Sylwia dziêki zajêciom z psychorysunku doda³a mi si³y i odwagi do wyra¿ania emocji, i
teraz ³atwiej jest mi powiedzieæ; bojê siê, kocham, nienawidzê, i nie chcê, choæ s¹ to dla mnie najtrudniejsze s³owa
na œwiecie. Dlatego tê wystawê dedykujê w³aœnie JEJ, w podziêkowaniu za to, ¿e poskleja³a moje pot³uczone serce
m¹dr¹ DOBROCI¥.
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