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Światła symboli / w stronę ogrodu.
Warsztaty słowa i obrazu.
Zapraszamy na cykl „warsztatów słowa i obrazu”, w których, poprzez historię ogrodów
oraz ich przedstawień w sztuce, zbliżymy się do zawartej w nich reeksji nad losem
człowieka i jego miejscem w świecie.
„Obrazy są sieciami, co w nie schwytane, staje się trwałym połowem.”
Elias Canetti
Człowiek zawsze szukał obrazów, które wyrażą jego wewnętrzne doświadczenie.
Ogród jest jednym z nich.
Głównym celem spotkań będzie autorefeksja w kontekście znaczeń, jakie niesie sztuka,
zaangażowanie własnej wrażliwości i wyobraźni oraz osobista interpretacja literatury,
malarstwa, rzeźby i architektury.
Zadanie plastyczne w naszych zajęciach nie jest lekcją rysunku. Proponujemy techniki,
którymi może posłużyć się nieprofesjonalista. Poprzez doświadczenie dawnych i nowych
środków wyrazu artystycznego (takich jak iluminacja, kaligraa, instalacja czy collage)
uczestnicy będą mieli możliwość głębiej poznać symboliczny język sztuk wizualnych.
Historyczne wnętrze i malownicze otoczenie tynieckiego opactwa, pomoże
uczestnikom spotkań zbliżyć się do tajemnicy ogrodu jako symbolu ludzkiej
kondycji i relacji z Bogiem - Stwórcą.
Cisza oraz czas przeznaczony na uczestnictwo w liturgii godzin i indywidualną
kontemplację poruszanych tematów będą sprzyjały oderwaniu się od codzienności
oraz odpoczynkowi w ciele i na duchu.
ZAPRASZAMY!
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Monika Wlezień

– historyk sztuki, muzealnik, pracownik Muzeum Narodowego w Krakowie, autor
wielu projektów edukacyjnych. W latach 2000-2007 kierownik Sekcji Edukacji Muzeum. W MNK prowadziła przez dziesięć lat
cykl wykładów „Arcydzieła sztuki”.
W 2012 roku projekt “HEAD”, którego była kuratorem, został uznany za najlepszy w Polsce projekt edukacyjny skierowany
do osób dorosłych, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Projekt nagrodzono w konkursie „EDUinspiracje”
objętego honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Justyna Kamykowska

- absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
i Dominikańskiego Studium Filozoi i Teologii. W pracy artystycznej łączy inspiracje literackie i lozoczne ze studium natury, tworząc
cykle rysunkowe i malarskie inspirowane portretem i pejzażem.
Zajmuje się ilustracją dziecięcą, przygotowuje materiały edukacyjne oraz pomoce graczne do badań naukowych z psychologii
rozwojowej i pokrewnych dziedzin. Jest również autorką i współautorką programów edukacyjnych i pomocy do zajęć dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, w ramach działalności Fundacji proUkraina, której jest prezesem. Od 2008 roku współpracuje Muzeum
Narodowym w Krakowie w ramach działalności edukacyjnej.

1. Symbol, próba denicji.
Słowo symbol pochodzi od sýmbolon co, w kulturze greckiej, oznaczało niewielki,
rozłamany na pół przedmiot z gliny, kości, drewna lub metalu, jak np. tabliczkę lub pierścień.
Rozłamywano go podczas zawierania umowy. Połówki stanowiły znak rozpoznawczy
dla dwóch osób, które łączyła jakaś więź. Czasownik symbállo oznaczał "porównuję,
składam, łączę".
W jaki sposób dzieło sztuki, jego treści pomagają nam coś złączyć, scalić, zrozumieć siebie?

2. Motywy roślinne w sztuce
średniowiecza.
Księga Natury i Księga Biblii.

Przez całe średniowiecze gorliwie przekazywana jest nauka o dwóch księgach:
do poznania Boga służą nam dwie księgi: księga natury oraz księga zwana przez nas
Pismem Świętym.
W nich obu ukazuje się nam oblicze Boga. Biblia była wielkim poematem Stwórcy, który
umieścił ja obok innego swego poematu, jakim był świat.
W trakcie spotkania uzupełnimy „Zielnik” - zeszyt ilustrowany iluminacjami z zielników
średniowiecznych. Własne skojarzenia i wiedzę na temat roślin rozszerzymy o znaczenia
obecne w kulturze.
Stworzymy także miniatury wybranych kwiatów.

3. Natura obrazem rajskiego ogrodu.
Hortus conclusus - ogród zamknięty
– symbol duszy duszy i "viriditas", zieloność, Hildegardy z Bingen
Wśród średniowiecznych teologów znane było metaforyczne rozumienie serca
jako rajskiego ogrodu, z którego wytryskują arterie niosące ożywcze strumienie
krwi nawadniające kraj, za jaki uważane było ludzkie ciało. Serce wskazywało
na czynność umysłowe, oznaczało człowieka wewnętrznego, mądrość, kontemplację,
miłość.
Celem warsztatu będzie stworzenie kolażu symbolizującego wewnętrzny
ogród duszy każdego z uczestników.
Warsztat będzie czasem pochylenia się nad dobrem i wartościami,
które każdy z nas ma w sobie.

4. Opuszczony ogród.
Mit Raju w sposób symboliczny i uniwersalny opisuje przejście człowieka ze stanu
niebytu do istnienia.
Piętnastowieczna ilustracja Wygnania z Raju i sonet Wacława Bereta przywołają
obraz marzenia, smutku i tęsknoty za utraconym pięknem.
Dopełnią je współczesne obrazy Jana Erica Wedholma z cyklu „Hortus Konksusus”,
instalacje Kary Walker.
Podejmując reeksję nad przemijaniem i pragnieniem powrotu w miejsce
szczęścia, dobra i piękna będziemy szukać poetyckiego klucza do osobistego Raju.

5. Ogród – miejsce stworzenia
i odkupienia. Ogród Zmartwychwstania.
W stronę ogrodu pociągną nas tym razem dzieła „Modlitwa Chrystusa w Ogrojcu”, Mikołaja Haberschrack'a
i „Stworzenie Adama i Ewy” Lorenzo Ghibertiego. Zobaczymy w nich ogród w mroku nocy i w blasku poranka.
Przez „sen śmierci” do przebudzenia w Zmartwychwstaniu przeprowadzi nas także architektura A. Gaudiego i współczesne obrazy
Stanisława Rodzińskiego oraz rzeźby Jerzego Fobera. Staną się one inspiracją do wspólnego tworzenia rajskiego ogrodu
malowanego światłem.

6. Pustynia i ogród.
Punktem wyjścia będzie treść fresku z ok. 1350, w Campo Santo
w Pisie, zwanego “Triumfem śmierci” oraz Dekameron Boccacia.
Uczestnicy porównają literacki i malarski obraz ogrodu,
jego symbolikę i wygląd ożywiony literaturą i zatrzymany
w sztuce.
Podążając za inspiracjami sztuką i literaturą dalekiego Wschodu
stworzą za pomocą słowa, znaku i obrazu metaforę własnej góry
spotkania z Bogiem, góry dobrej samotności.

Sprawy organizacyjne:
Termin:
Warsztaty rozpoczną się we czwartek 11.12.2014 o godzinie 17:00.
Zakończą się w niedzielę 14.12.2014 około godziny 14:00.

Koszt:
250 zł/os. + opłata za pobyt
Istnieje również możliwość udziału w warsztatach bez
korzystania z noclegu.
Adresaci:
wszystkie osoby zainteresowane tematem.
Zgłoszenia:
Dział Rezerwacji Domu Gości
tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com
Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku
do piątku w godzinach: 9:00 – 17:00

