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Z darów natury i pracy rąk  
 

 listopadzie przy świe-
tlicy w Nakle powstała 

Akademia Artysty Ludowego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co czwartek spotykają się tam 
osoby w różnym wieku, by 
temu „co im w duszy gra” 
nadać formę wyrobów ręko-
dzielniczych. Z tego, co daje 
natura – drewna, gałązek, ko-
ry, siana, orzechów, szyszek, 
ptasich piórek i co tam komu 
przyjdzie do głowy tworzone 
są rzeczy jedyne w swoim ro-
dzaju. Każde z dzieł otrzymuje 
swoją oryginalną i humorys-
tyczną nazwę rodzajową wy-
myśloną gremialnie podczas 
warsztatów. Dla przykładu 
choinki z siana nazwano 
„śmieszkami”, a stroiki z kory, 
owoców leśnych i bakalii 
zostały „korytkami obfitości”. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warsztaty w ramach  
„Akademii” nie uczą opano-
wania tradycyjnego rzemiosła 
artystycznego. Odpowiadając 
na potrzeby środowiska, dają 
sposobność nowego podejścia 
do tradycyjnych technik, mo-
tywów, wzorów oraz tworzyw 
i artystycznego ich przetwo-
rzen ia. Ten swoisty eklektyzm 
wyzwala kreatywność uczest-
ników, pobudza wyobraźnię i 
artystyczną inwencję. Piękne i 
niepowtarzalne wyroby okazu-
ją się być nie tak t rudne do 
zrobien ia, a pojęcie „ludowy” 
nie znaczy przestarzały czy  
nudny.                    

                       In f. własna 
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"Rozmowa ze ś wiatem" - 
wystawa prac Klaudii Małek 
 
 
 
 
 
 
 
 

ochodząca z Nakła artyst-
ka tak mówi o sobie: 

"Malarstwo w moim życiu 
niespodziewanie pojawiło się 
w 2008 roku. Wtedy to poz-
nałam Izoldę i to ona zaraziła 
mnie swoja pasją. Szybko stało 
się ucieczką od szarości dnia 
codziennego. Często moje pra-
ce prowadzą mnie do poznania 
świata, a przez to wyrażenia 
samej siebie. Tworzenie poz-
wala jaśniej wyrazić własne 
Ja. Każdy obraz to rozmowa ze 
światem, samym sobą i z 
drugim człowiekiem. To spo-
sób na wyzwolenie uczuć 
zgromadzonych wewnątrz i 
upust emocji. Oprócz malar-
stwa, kocham... moją rodzinę. 
Uwielbiam podróże te dalekie i 
te bliskie. Samotne i w towa-
rzystwie. Do cywilizacji i w 
dzicz. Wszystkie! Uwielbiam 
wyjeżdżać i... chętnie wracam 
do mojej ostoi, ciepłego domu 
rodzinnego pełnego wsparcia i 
zrozumienia".  Cytowana wy-
powiedź znajduje się na 
stronie internetowej GOK w 
Tarnowie Opolskim. Jak jej 
deklaracje przełożyły się na 
obrazy mogli p rzekonać się 
goście obecni na wernisażu i 
wielu odwiedzających wysta-
wę w ko lejnych dniach. Sama 
artystka – z pomocą przyjaciół 
– zadbała, aby w „Galerii ludzi 
z pasją” podczas wernisażu  
panował niepowtarzalny, cie-
pły klimat. Młodą, piękną i 
lekko stremowaną twórczynię 
uroczyście powitali – oprócz 
przedstawicielki GOK – pano-
wie radni: Zygmunt Pietruszka 
(Przewodniczący Komisji Kul-
tury i Sportu, Zdrowia, Spraw 
Socjalnych, Rodziny i Jej Pro-
blemów) oraz Jan Czech 
(Przewodniczący Komisji Fi-
nansów po. Sołtys Tarnowa 
Opolskiego). Obdarowana 
kwiatami pani Klaudia usły-
szała tego dnia wiele kom-
plementów, a kilka jej dzieł 
znalazło nabywców. Artystka 
wyjaśniała, komentowała i 
opowiadała o swej pracy, 

uczestnicy wernisażu krzep ili 
ducha i ciało.  
 W niedzielę, gdy 
zwiedzających było nieco 
mniej pani Klaudia udzieliła  
naszej gazecie wywiadu. 
 
I.Z: Mówiąc o bodźcu, który 
zapoczątkował przygodę ma-
larską, wspomina Pan i osobę 
Izo ldy. Na czym polegał 
wpływ przyjació łki, którą zre-
sztą mieliś my okazję poznać 
podczas wernisażu? 
K.M: Poznałam Izoldę w Ho-
landii (dla wyjaśnienia dodam, 
że jej imię jest prawdziwe, to 
nie pseudonim). Okazała się 
osobą z głębią. Odkryłyśmy, że 
jesteśmy „pokrewnymi dusza-
mi”. Ona od czasu do czasu 
sama chwytała za pędzel. Na-
mawiała mnie, abym i ja spór-
bowała. Pomyślałam: dlacze-
go nie? Przyznam się – począt-
ki były bardzo nieudane! 
I.Z: Wystawia Pani bardzo  
różnorodne – pod względem 
techniki i tematyki – dzieła. 
K.M: Nadal poszukuję. I tech-
niki, i tematyki. Na wystawie 
są szkice i obrazy malowane 
farbami akrylowymi, chciała-
bym spróbować „w oleju”. 
Wskazówki techniczne dosta-
łam od bardzo życzliwego 
personelu sklepu plastycznego. 
Tam też kupuję gotowe do 
użycia płótna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.Z: Ciekawe i niezwykłe są 
obrazy na deskach. To właśnie 
one zwróciły uwagę Pani 
Dyrektor GOK-u tak, że 
zaprosiła Panią do naszej 
„Galerii ludzi z pasją”. Skąd  
ten pomysł? 
K.M: Tak jakoś się poukła-
dało… To są „deski z his-
torią”: półka w starym domu, 
kawałek stopnia ze schodów, 
które rozebrano, stare wrota 
stodoły – ogólnie drewno z 

rozbieranych budynków – chcę 
je ocalić, dać im drugie, nowe 
życie… 
I.Z: Czy wykształcenie, zawód 
lub inne przyczyny skłoniły  
Panią do uprawiania sztuki? 
K.M: Zawsze miałam ciągoty 
do tworzenia. Jednak pow-
strzymywał mnie brak przy-
gotowania plastycznego.
Wcześnie zaczęłam pracować, 
nie uniknęłam młodzieńczych 
błędów i komplikacji osobis-
tych. Po „wyjściu na prostą” 
dojrzałam wewnętrznie, znala-
złam spełnienie w pracy zawo-
dowej, a malowanie jest dopeł-
nieniem. Wydaje mi się, że w 
końcu życie zaczęło się toczyć 
w dobrym kierunku. 
I.Z: Pani prace podobają się, 
podczas wernisażu pojawiły  
się zamówienia na wystawione 
dzieła… 
K.M: Ale nigdy nie maluję na 
zamówienie. Temat musi 
wypływać z mojego wnętrza. 
Na przykład te główki kobiece 
– to też wewnętrznie przetwo-
rzone oblicza, które mnie za-
chwyciły lub zaintrygowały. 
Nie miałam żywych modeli – 
inspiracją były fotografie, ja-
kieś obrazki… Inne moje prace 
powstały po przeżyciach, doś-
wiadczeniach, przygodach. Na 
przykład wycieczka do Egiptu 
zaowocowała tym pentapty-
kiem (obrazkiem z 5 części) 
utrzymanym „w klimacie”. 
I.Z: Czy prezentowała się Pani 
już publiczności? 
K.M: Jest to moja pierwsza 
wystawa. Choć kilka obrazów 
na desce publiczność mogła 
ujrzeć na dożynkach nikt – 
poza Panią Dyrektor Ewą 
Loster – nie zwrócił na nie 
uwagi. Stanowiły część deko-
racji… Pierwszy raz organizo-
wałam wernisaż. I towarzy-
szyły temu wielkie emocje. To, 
że zostałam ciepło przyjęta 
przez personel GOK-u i  pub-
liczność sprawia mi wielką 
radość i doda mi odwagi do 
dalszych poszukiwań twór-
czych. 
I.Z: W imieniu własnym, re-
dakcji i pracowników Gmin-
nego Ośrodka Kultury życzę 
Pani sukcesów: twórczych i 
osobistych. Dziękuję za roz-
mowę. 
K.M: I ja bardzo dziękuję. 

 
Z Klaudią Małek rozmawiała 

Irena Zielonka 
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