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Projekt Purgatorium powstał z inspiracji miejscem i specy� czną atmosferą Muzeum Techniki Sanitarnej 
przy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków...

Nie myślimy zwykle dokąd tra� ają ścieki i odpadki naszej codzienności, podobnie chyba staramy się zapomnieć
o negatywnych konsekwencjach naszych działań. Chwalimy się sukcesami a błędy, porażki, “nieczyste zagrania”
przemilczamy, wypieramy ze świadomości. Czy one jednak znikają, czy też ulegają bio-degradacji?
Czy gdzieś znajduje się Centralna Oczyszczalnia Duszy?
Piekło, niebo i czyściec - miejsca, które kiedyś odwiedził  Dante - czy istnieją naprawdę?
Czy człowiek XXI wieku jest w stanie w nie uwierzyć? A może sumienie, tak jak i dusza to już tylko muzealne obiekty 
minionej epoki, może umarły razem z bogiem i szatanem, wypalone światłem rozumu?

Purgatorium zachęca do odbycia wewnętrznej wędrówki szlakiem Dobra i Zła. Niech za przewodnika posłuży 
wewnętrzny głos, który każdy z nas posiada. Powstały specjalnie na potrzeby ekspozycji obiekt: Conscience Phone 
(Telefon Sumienia) umożliwia bezpłatne, bezpośrednie połączenie z samym sobą.
10 tematów rozmów, jak 10 leveli w post-dantejskiej grze w świat i zaświaty. Czy bliżej nam do nieba czy piekła?

Purgatorium to tematyczny wariant większej ekspozycji, jaką jest projektowane przeze mnie od 2011 r. OBIEKTARIUM.
Moim zamysłem jest stworzenie przestrzeni eksperymentalnej, badającej fenomeny z pogranicza nauki i religii.
Zderzenie światopoglądów stawiających na pierwszym planie wiarę bądź rozum zawsze owocuje lawiną pytań, wątpliwości, 
sprzecznych opinii, czasem zaskakujących zbieżności. Nie szukam łatwych syntez, fascynuje mnie raczej światopoglądowe rozdarcie.
To z niego rodzą się obiekty “podszywające się” pod urządzenia, z których korzystamy na codzień. Nie mają one jednak 
praktycznego zastosowania; sugerują treści symboliczne, kiedyś zarezerwowane dla przedmiotów kultu. 

Jako pierwszy powstał obiekt Ikonostas (2011 r.) inspirowany sztuką cerkiewną. Schemat ikonostasu posłużył mi do stworzenia 
mobilnego szablonu wartości z wymiennymi, personalizowanymi “ikonami” (do zobaczenia w archiwum projektu).

Eksponowane tu prace zaprezentowałem po raz pierwszy w 2013 r. na wystawie Obiektarium w gliwickim Technoparku.
Rejestrator transsubstancjalny, Ego-centrum, Relikwiarz cyfrowy, Radar symetryzacji kulturowej, Serwer istnienia...
Pozostawiam Państwu swobodę interpretacji. 

Projekt ma charakter otwarty. Jego historię, przebieg i plany na przyszłość na bieżąco aktualizuję na pro� lu strony:
www.facebook.com/obiektarium
 Tam też znajduje się galeria moich pozostałych prac gra� cznych powstałych od czasów studiów na ASP we Wrocławiu.

Wszelkie sugestie, komentarze, głosy krytyki czy propozycje rozwinięcia poruszanych tematów
będą bardzo pomocne w tworzeniu nowych obiektów i aranżacji. 
 

     Zapraszam!
     Mirosław Słomski / ZŁOMSKI

W projekcie bierze też udział Marta Sonsalla, która przygotowuje autorską oprawę muzyczną.
Dziękuję!

TOUCH THE BUTTON TO D
IE

TO
UCH THE BUTTON TO KNOW

TOUCH THE BUTTON TO D
IE

TO
UCH THE BUTTON TO KNOW

TOUCH THE BUTTON TO D
IE

TO
UCH THE BUTTON TO KNOW

TOUCH THE BUTTON TO D
IE

TO
UCH THE BUTTON TO KNOW

OBIEKTARIUM
LABORATORIUM ZJAWISK NIEPRAWDOPODOBNYCH


