PSALMY
Wystawa prac powstałych na XI
Międzynarodowym Plenerze
Ikonograficznym w Nowicy 2019

We wrześniu ubiegłego roku odbyło się już XI międzynarodowe
spotkanie ikonopisów w Nowicy, niezwykłym miejscu w Beskidzie
Niskim, które można odbierać jako źródło „nowej ikony”, a
właściwie nowej ikonografii, która często posługuje się
językiem kanonu, ale powstające prace są niewątpliwie
odzwierciedleniem współczesnego świata. Choć inspiracje płyną
z dawnych wzorców twórcy posługują się formą plastyczną
zrozumiałą i działającą na dzisiejszego odbiorcę.
Na tle współczesnej ikonografii prace, które zostaną
zaprezentowane w supraskim Muzeum Ikon przyciągają nie tylko
tematyką, ale i kunsztem warsztatowym. Prace cechuje
zadziwiająca lekkość posługiwania się technikami od klasycznej
w ikonie tempery jajecznej po nowoczesne rozwiązania, których
„recepturę” znają tylko twórcy. Również konceptualne
rozwiązania tematów pobudzają do refleksji. Na plenerze w 2019
roku tematem rozważań były psalmy. Teksty psalmów po dziś
dzień są
inspiracją otwierającą przed twórcą wiele

możliwości. Organizatorzy zapraszając artystów przesyłają
teksty z przesłaniem teologicznym i filozoficznym, które stają
się drogowskazem dla pracy twórczej. Żmudny etap poszukiwań
intelektualnych lub olśnienie leżą u podstaw procesu tworzenia
– nie ma innej drogi. Dzieło, które powstaje jest efektem
mierzenia się…, próbą zawarcia…, poszukiwaniami… w oddaniu
tematu.
Psalmy to bogactwo tematów, ale przez to również skomplikowana
droga do oddania przesłania. Dawne psałterze zdobiły
miniatury, które niejednokrotnie stają się inspirującym
punktem wyjścia do współczesnej interpretacji zawartych w nich
treści. Księga Psalmów przynależy do Starego Testamentu, liczy
ponad 150 psalmów, za autora których w większości uważa się
króla Dawida. Treścią psalmów jest uwielbienie Boga, próba
zrozumienia działań Stwórcy wobec jego stworzenia, jak również
odzwierciedlenie proroctw do wydarzeń opisanych później w
Ewangeliach. Ponieważ psalmy nie zawierają konkretnej narracji
okazuje się, że język ikony, posługujący się często symboliką,
staje się trafnym narzędziem przekazywania treści.
Podobnie jak plener, również wystawy prac powstałych w Nowicy
mają zasięg międzynarodowy. Wystawa zazwyczaj prezentowana
jest we Lwowie, Kijowie, Marburgu, Mińsku. A w Polsce zaraz po
plenerze w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, a później w Muzeum
Architektury we Wrocławiu, w Muzeum Archidiecezji
Warszawskiej. Muzeum Ikon to ostatni z punktów na mapie tej
wędrówki. Po tej prezentacji przychodzi czas na kolejny
plener…
Wystawa czynna będzie do 3 sierpnia 2020 r.
Organizatorzy:
Międzynarodowe Warsztaty Ikonopisów Nowica // Muzeum Ikon w
Supraślu Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

