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Witam,
ze względu na specyficzny charakter instalacji, 
pozwólcie Państwo na krótkie wprowadzenie.
Projekt IKONOSTAS jest instalacją, której zasadniczą częścią 
jest kompozycja drukowanych na płytach aluminiowych, autorskich grafik.
Mogą one funkcjonować oddzielnie ale tylko jako całość budują sens projektu.
Na kolejnych stronach opisuję genezę pomysłu, inspiracje 
oraz jego wewnętrzną logikę.
Załączam także widok całości oraz poszczególnych obrazów.
Projekt ma charakter otwarty, każda z płyt może być modyfikowana 
lub wymieniona. Ostateczne wymiary i kształt instalacji uwzględniają
możliwość zmiany miejsca i charakteru ekspozycji.

Z poważaniem 
Miroslaw Słomski
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Projekt IKONOSTAS - widok ogólny.
Sens i znaczenie poszczególnych elementów przedstawiam w dalszej częśći dokumentacji, 
tutaj skupię się na wstępnym opisie.
Szkielet instalacji jest złożony z profili aluminiowych. 
Grafikę wykonano autorską metodą nadruku na płytach metalowych, 
grakiki są przykręcone do stelaża “motylkami” lub “oprawione” profilami montażowymi.
Daje to kompozycji lekkość i mobilność. Centralnie umieściłem dwa moduły ruchome.
Nad nimi “panel sterowania” - przełącznik z czerwoną diodą “aktywności”.
Opisy metaforycznie nawiązują do nazw cerkiewnych; użyłem języka angielskiego
dla zwiększenia uniwersalności przekazu.





- Skąd wziął się pomysł na Ikonostas?
Pierwotnie myślałem o “gablotce”, multimedialnej konstrukcji. Od dawna 
przymierzałem się do tego by “uciec od papieru”, przenieść grafikę w inny wymiar.
Lubię konstrukcje techniczne, mobile, obiekty z pogranicza dyscyplin artystycznych.

Moja sztuka oscyluje wokół religii ale dotychczas była wyrazem raczej zwątpienia niż 
wiary. Gdy w trakcie szukania inspiracji pojawiło się słowo Ikonostas - jako zwarta, 
“gablotowa” forma plastyczna, będąca logiczną kompozycją niezależnych motywów, 
zadałem sobie pytanie: Czemu nie? 
...Problem w tym, jak zinterpretować tak poważny temat?

Zmierzenie się z kanonem, z uznaną świętością zakrawało na prowokację, 
groziło banalną profanacją sztuki, która dla wielu jest ródłem Objawienia. 
Z pomocą przeszedł mój przyjaciel, zwracając uwagę, że aby ta praca miała sens, 
muszę w nią uwierzyć. Muszę w ogóle spróbować uwierzyć... 
Przedstawił mi prawdziwego “pisarza ikon” - jego pasja i zaangażowanie mnie powaliły!
Skromnie ale konsekwentnie, z całą świadomością swojego skłonnego do cynicznego 
pesymizmu temperamentu, podjąłem temat, uważnie przestudiowawszy teksty Jerzego 
Nowosielskiego, który nie tracąc nic  ze swej indywidualności, odkrył sens i prawdę Ikon.

Cecylia Malik - Ikonostas Miasto

olej na płótnie 2007



 “Ortodoksja jest ortodoksją, a herezja herezją, i te 
dwie nigdy się nie spotkają. W ten sposób można 
opisać jak większość ludzi patrzy na ortodoksję i 
herezję. Jedna stanowi przeciwieństwo drugiej. 
Ale czy na pewno? A może jest tak, że ortodoksja po-
zostaje ortodoksją, a herezja herezją, ale obydwie jak 
najbardziej się spotykają – w człowieku? Herezja to 
„nieuzbrojona”, prywatna, własna strona wiary. Orto-
doksja 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! (...)
Skąd biorą się takie postawy? Czy tylko z tolerancji 
dla naszych słabości i odchyleń od „obiektywnej” 
prawdy takiej czy innej ortodoksji? Przecież nie zaw-
sze wynikają one z tego pobłażania i wyrozumiałości 
dla naszych sytuacji indywidualnych. (...)

Taka jest jednak historia myśli religijnej od 
niepamiętnych czasów. Indywidualne sumienie 
zawsze wychodziło poza ramy, jakie wytyczała 
przeżywaniu sacrum świadomość zbiorowa. 
Czymże w końcu było wyjście Abrahama ze swojego 
środowiska, czym było oświecenie, stan Buddy w sto-
sunku do jakże bogatej tradycji religijnej hinduizmu?
Być może jest tak, że Stary i Nowy Testament to dwie 
epoki myśli religijnej, zawsze aktualne, tak samo w 
czasach Abrahama, Proroków, Pawła z Tarsu, pis-
arzy aleksandryjskich, Jana Złotoustego, Grzegorza 
Palamasa, Lutra, aktualne w naszej świadomości 
wreszcie. Każdy człowiek o żywej intuicji religijnej 
musi być równocześnie ortodoksem i heretykiem (...)

Jak to pogodzić? Ortodoksja jest zawsze społeczna, 
opiera się na jakiejś obiektywnej normie. Herezja 
jest zawsze „prywatna”, moja, osobista, muszę ją 
kochać i wyznawać, ale nie mam prawa nikomu 
narzucać. Narzucana herezja natychmiast staje 
się „miniortodoksją”, często bardzo agresywną. Or-
todoksje mogą  ze sobą dyskutować, a nawet się 
zwalczać. Nie sposób walczyć z osobistą herezją. Jak 
walczyć z „prywatnym” heretykiem? Przecież jego 
wiedza „heretycka” jest nieprzekazywalna. Gdyby ją 
chciał przekazać, zobiektywizować, niechybnie by ją 
zniszczył. Niech żyją ortodoksje! Są konieczne, a przy 
tym nasycone ezoteryczną wiedzą prywatnej herezji.”

Jerzy Nowosielski /wybrane fragmenty tekstów/

Jakiekolwiek bezpośrednie zaczerpnięcie z Nowosielskiego byłoby tylko nieudolną kopią.
Próba imitacji czy choćby profesjonalnego warsztatowo odtworzenia sztuki cerkiewnej 
- jedynie “niewolniczym” aktem zmierzenia się technicznie z tematem.
Postanowiłem pójść własną drogą. Tak też rozumiem “herezję” Nowosielskiego.
Uważam, że współczene chrześcijaństwo wymaga próby nowej interpretacji przesłania - interpretacji uni-
wersalnej dla wszystkich ludzi, nie tylko przedstawicieli kościołów. KATOLICKI oznacza POWSZECHNY. 
Dziś pojęcie to jest rozumiane bardzo wąsko, na tyle wąsko, że chrześcijaństwo “odkleja się” od rzeczywistości, 
przestaje być zrozumiałe dla ludzi. Dotyczy to jego “oficjalnej” doktryny i “identyfikacji wizualnej”. Moim 
zdaniem tylko w  odczytaniu go na nowo jako STYLU YCIA opartego na miłości bli niego i stworzeniu nowe-
go, uniwersalnego systemu IKON PLASTYCZNYCH - czytelnego dla każdego człowieka, może rozbłysnąć 
nowym światłem.
Projekt IKONOSTAS to tylko skromny krok w tym kierunku. Przede wszystkim chciałem “odbrązowić”, 
przybliżyć SACRUM zwykłemu człowiekowi. Pokazać, że Chrześcijanie to nie jacyś LEPSI ONI 
ale MY a Bóg to nie  tylko “byt absolutny będący poza światem” ale przyjaciel,  którego spotykasz na ulicy.
Blaszany, pozbawiony ornamentów i złoceń, tani i nieskomputeryzowany Ikonostas to nie ołtarz, do którego 
mają dostęp tylko KAP ANI - wybrani, nietykalni ale świadectwo wiary i zwątpienia człowieka naszych cza-
sów - czasów gdy wysoka technologia zastępuje (!) religię.

Fot. Iwona Burdzanowska / Agencja Gazeta





W sensie artystycznym, Ikonostas to nie lada wyzwanie. 
Uświęcony tradycją układ ikon, osadzona w doktrynie inter-
pretacja, no i wyrafinowana forma plastyczna. Po przestu-
diowaniu dostępnych materiałów zdecydowałem się odnieść 
do dwóch, z pięciu Rzędów - będących horyzontalną “osią” 
kompozycji. Wybrałem Rząd III (Deesis) przedstawiający 
Apostołów. To “poszło” łatwo - przecież to byli “normalni” 
ludzie. Dziś może popularniejszym zawodem od rybaka jest 
dziennikarz, czy biznesmen, ale  ludzkie zalety i wady się nie 
zmieniły.
Rząd I to temat trudniejszy. “Strategiczne” sceny z historii 
wcielenia Jezusa, Zwiastowanie, Archanioł, Męczennik, 
Ewangeliści, Lokalni Patroni... Jak odczytać metaforycznie 
sens tych postaci  i ich wewnętrzną logikę, tak by oddawały 
ducha ewangelicznego przesłania, nie tracąc nic ze swej 
współczesności?
Kim jest współczesny zdrajca a kim męczennik? 
Czy dwunastoletnia Maria oderwałaby się od komputera by 
wysłuchać co ma jej do powiedzenia Archanioł? Jak musiałby 
wyglądać, jakich użyć słów by ją przekonać?  ...

Pracę rozpocząłem od odręcznych szkiców.
Potem zeskanowalem je i poddałem obróbce 
komputerowej nadając postaciom charakter 
“ponadczasowych wzorów archetypicznych”.

Z plików graficznych naświetliłem matryce dru-
karskie. Prawdziwym jednak odkryciem był druk 
na  płytach metalowych, które zastąpiły papier. 
Efekt opalizujących refleksów świetlnych nadał 

grafice “świątynny” wymiar i zakwestionował 
wrażenie estetyki złomowiska.





Intelektualista 

i Artysta

Egoista

Idiota

Zbuntowany Upadły Archanioł Zwiastowanie Męczennik

Samobójca

Alchemik Wieszcz GeodetaIkona Zbawiciela - Andriej Rublow 

/kopia autorska/

Idol Ewangelista Konformista Pesymista Prorok Dziennikarz



EGOISTA
“Pasterz pozorny”. Tak naprawdę uwielbia baraninę...

UWAGA!
Opisy do grafik są mojego autorstwa; stanowią integralny składnik projektu.

INELEKTUALISTA i ARTYSTA 
Rozdzielone półkule, intuicja i dyskurs, bli niacy ludzkiego poznania. 
Dojrzali panowie w wieku średnim, wchodzący w “smugę cienia”. 
Czy byłoby ich stać na coś więcej niż pseudo-itelektualne gadki 
przy wódce?



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.

IDOL
Odnalazł heroinowe niebo. 
Zakończył misję na prosektoryjnym stole po kolejnym, 
tym razem nieudanym odwyku. Zostawił pustą scenę i tysiące 
zrozpaczonych fanów.



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

KONFORMISTA
Studiuje księgi w pozycji horyzontalnej. 
W lodówce ma zawsze dobrze schłodzone piwo, 
na wypadek gdyby zaczął coś rozumieć.



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?

PPROROK
Mistrz duchowości. Zaangażowany do granic wytrzymałości. 
Zbyt nachalny by nie być traktowany jako szaleniec. Boży.



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.

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



M CZENNIK
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 ydem czyli nikim.

UPAD Y ARCHANIO
Anioł seksu, piękny i młody. Nadczłowiek, ojcobójca.
Seksja zwłok wykazała, że przed śmiercią zjadł ananasa. 
Potem położył się w wannie, sarkofagu w stylu pop-art.



4 EWANGELISTÓW WSPÓ CZESNO CI:

ALCHEMIK - stworzył sztucznego człowieka - pierwszego bez duszy

4 EWANGELISTÓW WSPÓ CZESNO CI:
To oni napisali ewangelię naszych czasów.

IDIOTA - zabił by zrozumieć życie



4 EWANGELISTÓW 
WSPÓ CZESNO CI:

GEODETA - podzielił świat na odrębne, 
jednoosobowe królestwa

4 EWANGELISTÓW WSPÓ CZESNO CI:

WIESZCZ 
- apostoł ludzi ziemi jałowej, misjonarz samego siebie



MADONNA
Kocha dzieci, konie i psy. 

Zapewnia im “Przystanek ocalenie”.

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



IKONA ZBAWICIELA 
Andriej Rublow / kopia autorska

Poniżej ikony znajduje się “PANEL STEROWANIA”, o którym pisałem. 
Składa się z włącznika oraz czerwonej diody - “lampki wiecznej”.

Wierzę w to wszystko co robię, dlatego pozostawiam włącznik na ON.
Jeśli kiedyś zwątpię, jutro czy za 20 lat, po prostu przełącze na OFF...



Równolegle do rysunkowo-graficznych, postępowały prace techniczne nad instalacją.
Profile aluminiowe może i nie są “estetyczne” ale dla potrzeb projektu - idealne.
Ich lekkość, niska cena i łatwość łączenia dają nieograniczone możliwości aranżacji przestrzeni.
Dwuwymiarowa grafika dzięki drukowi na metalowej płycie i prezentacji w takiej oprawie
to “krok milowy” w moim rozumieniu grafiki, inspiracja i impuls do dalszych działań.

Z poważaniem
Mirosław Słomski

Projekt IKONOSTAS
notka techniczna:

- instalacja składa się z dwóch modułów o wymiarach 150 x 120cm,
łączonych w całość lub prezentowanych jako rozłączny dyptyk.

- waga ok. 5 kg / montaż na 4 typowych linkach wystawienniczych
- “panel sterowania” zasilany  4 bateriami AA

- możliwość demontażu płyt i wszystkich elementów nośnych
- druk farbą off-setową na płycie aluminiowej

- rozdzielczość plików 300dpi
- wymiary poszczególnych płyt:

RZ D III - 25x35cm
RZ D I -  maks. 50x70cm

UWAGA! 
Możliwość   ilaks jenlowod w iipok ainanokyw 

(sugerowana szerokość instalacji od 1 do 6m) lub druku wizualizacji cyfrowej 






