
PROJEKT IKONOSTAS

Dziennikarz, dziad, poeta. Prostytutka i samobójca. 
W jednym rzędzie ze świętymi, których autorytet jest 
powszechnie uznany a moralność nie ulega kwestii.
Czym tak naprawdę się różnią?
Czy przynależą do tego samego świata?

Kim był św. Andrzej? Czy św. Piotr gustował wyłącznie w rybach? 
Kto nadużywał wina a kto miał inne słabości?
Gdyby Jezus przyszedł dzisiaj, czy miałby w kim wybierać?
Czu udałoby mu się zebrać dwunastu?
Czy nastoletnia Maria zgodziłaby się urodzić dziecko? 
Jakich argumentów użyłby archanioł by ją przekonać?
Kto jest współczesnym męczennikiem a kto zdrajcą?

Projekt IKONOSTAS to próba zmierzenia się z truizmem:
Czy chrześcijaństwo jeszcze coś znaczy? Dla kogo i co?
Czy Ewangelia, gdyby ją odrzeć z tradycji i liturgii, 
polityczno-historycznego uniformu mogłaby się stać 
powszechną instrukcją: Jak żyć?
Czy chrześcijaninem mógłby zostać muzułmanin, ateista, 
Żyd czy paradoksalnie - ewangelik czy katolik? 
...a satanista? (!)

Czy przykazanie: Miłuj bliźniego jest wystarczająco 
uniwersalne dla nowoczesnego człowieka ery i-podów i facebooka?
Czy to przesłanie jest proste i naprawdę tak oczywiste jak się wydaje?

Mój ikonostas to “kartoteka” ludzi, których znam (bezpośrednio 
lub “ze słyszenia”) bo tylko o tych których znam, mogę mówić.

Nie jesteśmy święci ale nie osądzajmy się i nie potępiajmy!
Gdyby Jezus przyszedł dzisiaj, musiałby wybrać spośród nas.

Nie ma innego chrześcijaństwa niż OBECNE i nie ma innego boga niż 
ten, który się rodzi pomiędzy ludźmi, którzy się...

nie izolują
którzy szukają wspólnoty

Projekt Ikonostas “rodził się w bólach”.
Od dawna chodził mi po głowie pomysł by zrezygnować w grafice 
z druku na papierze... Matryca sama w sobie zawsze najbardziej 
mi się podobała. Metalowe konstrukcje, gabloty, podświetlane 
rozkłady jazdy z mrugającą jarzeniówką i cmentarzyskiem much 
pamiętających Gierka - to obiekty nieustającej fascynacji!

Z drugiej strony znużyła mnie już trochę surrealizująca stylistyka 
rodem z Schulza - nic z niej nie wynika. Chciałem się “wynurzyć” 
- zrobić projekt O CZYMŚ, z logicznym przekazem, o którym będzie 
można porozmawiać.

Trzecim wektorem jest moje zainteresowanie religią.
Nie jestem, jak to się mówi “praktykujący”. Szukam uniwersalnego 
przesłania. Czuję, że ono istnieje ale jest “zawalone” złomowiskiem 
kulturowego balastu. Tak się przyzwyczailiśmy, że religia to jedynie 
irytująca społeczno-polityczna AFERA, że zapomnieliśmy, że u jej 
źródeł leży WIARA i nadzieja, że świat jest czymś więcej niż nam się 
wydaje a życie wykracza w swym sensie poza profanum.

Jestem artystą więc szukam prawdy poprzez obraz i słowo. Wierzę że 
sztuka dzięki swej zdolności budowania doskonałych kompozycji może 
mieć moc wizualnej psychoterapii - terapii poprzez piękno. W czasach 
powszechnej komercjalizacji i “makdonaldyzacji”wartości przywraca 
pierwotną czystość i godność ludzkich relacji.

Mirosław Słomski
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Nie będę się rozwodził nad tym jak wygląda prawdziwy 
Ikonostas - wyczerpującą informację można znaleźć 
na Wikipedii. Sztuka cerkiewna rządzi się ściśle 
określonymi regułami kanonu; jak bardzo są one ścisłe 
mógł się przekonać sam Jerzy Nowosielski, którego pro-
jekt świątyni w Białym Borze do dziś budzi kontrowersje.
Decydując się na wykonanie projektu podjąłem ryzyko. 
Pod każdym względem można popełnić “gniota”. Nie 
zachowałem stylistyki “pisania” ikon ani technologii. W 
projekcie nie ma grama złota, nie występuje żadna 
osoba uznana przez kościoły za świętą (z jednym 
wyjątkiem). Użycie zwykłych profili aluminiowych może 
wyglądać na prowokację czy wręcz kpinę z wystawnej 
ornamentyki cerkiewnej.
W końcu, nie jestem prawosławny, mam nawet 
wątpliwości czy wierzący... A jednak zaryzykowałem!
Zielone światło dał mi właśnie Nowosielski swym 
cytatem:
Ortodoksja pozostaje ortodoksją, a herezja herezją, ale 
obydwie jak najbardziej się spotykają – w człowieku.
Herezja to „nieuzbrojona”, prywatna, własna strona 
wiary. Ortodoksja to zjawisko społeczne. A przecież 
każdy z nas jest zarówno indywiduum, jak i częścią 
społeczności. Ortodoksja nie może istnieć bez herezji, 
dopiero nasycona nią ma szansę stać się żywą wiarą.

Mój IKONOSTAS w skrócie:
Wybrałem tylko dwa rzędy (cały ikonostas to 5 rzędów): 
- pierwszy/dolny: Namiestny i Wrota 

Rząd namiestny składa się z umieszczonej centralnie 
sceny Zwiastowania (Carskie Wrota), po bokach odpow-
iednio Matka Boska i Syn Boży; dalej Wrota Diakońskie 
(Archanioł i Męczennik) i na ikonach skrajnych: “Święci 
lokalni”. Na skrzydłach wrót: Ewangeliści.

- trzeci: Deesis (ikony apostołów i centralnie Chrystus)

Wszystkie moje “ikony” to metaforyczne interpretacje. 
Przedstawione osoby to wybrane TYPY LUDZKIE a nie 
konkretne, znane mi osoby. Każdy mógłby tu odnaleźć 
siebie...
Opisy sporządziłem w j. angielskim, który powoli staje 
się językiem uniwersalnym, jak kiedyś łacina i greka.

INTELLECTUALIST & ARTIST / Intelektualista i Artysta
Rozdzielone półkule, intuicja i dyskurs, bliźniacy ludzkiego 
poznania. Dojrzali panowie w wieku średnim, wchodzący w 
“smugę cienia”. Czy byłoby ich stać na coś więcej niż pseudo-
itelektualne gadki przy wódce?

EGOIST / Egoista
“Pasterz pozorny”. Tak naprawdę uwielbia baraninę...

ROCK - STAR / Idol
Odnalazł heroinowe niebo. Zakończył misję na prosektoryj-
nym stole po kolejnym, tym razem nieudanym odwyku. 
Zostawił pustą scenę i tysiące zrozpaczonych fanów.

EVANGELIST / Ewangelista
Głosi Dobrą Nowinę samemu Jezusowi. Wie lepiej co jest dla 
niego dobre a co nie. Polega na Ewangelii a tam wszystko jest 
dokładnie napisane.

CONFORMIST / Konformista
Studiuje księgi w pozycji horyzontalnej. W lodówce ma zaw-
sze dobrze schłodzone piwo, na wypadek gdyby zaczął coś 
rozumieć.

PESSIMIST / Pesymista
Wystraszył się i schował. Twierdzi, że nic nie może, że nic od 
niego nie zależy. Rozkłada bezradnie ręce. 
Ja to inny.

PROPHET / Prorok
Mistrz duchowości. Zaangażowany do granic wytrzy-
małości. Zbyt nachalny by nie być traktowany jako szaleniec. 
Boży.

JOURNALIST / Dziennikarz
Jak pisać o wieczności w prasie codziennej? Jak to ująć gdy 
wysiada kanalizacja miejska i są przekręty w urzędzie? 
Kto jest winny, lewica czy prawica?

REBEL / Zbuntowany
Zawsze mówi: NIE! 
Można się poddać lub walczyć. On wybiera walkę. Nawet jeśli 
nie ma racji. Zawiesi broń dopiero gdy już nie będzie o co 
walczyć czyli nigdy.

ARCHANGELOST / Zagubiony archanioł
Anioł seksu, piękny i młody. Król wąż, nadczłowiek, gotów 
zabić Ojca.
Seksja zwłok wykazała, że przed śmiercią zjadł ananasa. Po-
tem położył się w wannie, sarkofagu w stylu pop-art.

4 MODERN EVANGELISTS / 4 Ewangelistów współczesności
To oni napisali ewangelię naszych czasów.

GEODET- podzielił świat na odrębne, jednoosobowe królestwa.
ALCHEMIST - stworzył sztucznego człowieka - pierwszego bez duszy.
IDIOT - zabił by zrozumieć życie
BARD - apostoł ludzi ziemi jałowej, misjonarz samego siebie.

LADY DAY / Zwiastowanie
“Miał znoszony, czarny płaszcz i białe buty. Wyglądał jak po 
LSD. Mimo to, powiedziałam: TAK” - Maria, GG24873

MARTYR / Męczennik
Czekał na wakacyjny urlop, by mieć czas na napisanie dzieła 
życia; księgi objawień: Mesjasz. 
Zamordowany strzałem w głowę. Długo jeszcze leżał na ulicy; 
ludzie bali się podejść. Był Żydem czyli nikim.

SUICIDE / Samobójca
Można się poddać lub walczyć... On wybrał porażkę. Zapadł 
na nieuleczalną chorobę rozpaczy. Pożegnał ukochaną i udał 
się do kuchni. Czy użył kabla od żelazka czy paska od spodni, 
nie pamiętam już.

OUR LADY / Lejdi i koń...
Kocha dzieci, konie i psy. Zapewnia im “Przystanek ocalenie”.

OUR SAVIOR / Ikona Zbawiciela (Andriej Rublow)
Jedyny akcent “oryginalny” mojego ikonostasu. Nie 
odważyłem się. Trzeba być świętym by “rysować” świętość.

red diode/ czerwona lampka
Zasilana “paluszkami” lampka wiary z wyłącznikiem 
bezpieczeństwa. Jeśli nie wierzysz w to co tu napisałem, 
przełącz na: OFF.
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Projekt IKONOSTAS nie jest skończony.
Ciągle coś przykręcam, lutuję, wymieniam.
Aktualną wersję można zobaczyć na stro-
nie: www.zlomski.pl

Na zdjęciach fazy przejściowe: konstruk-
cja jako tunel foliowy, bramka ogro-
dowa, reklama śrubokrętów i dziurkaczy 
biurowych.

      MS


