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ALBUM
WYSTAWY
z podziękowaniem wszystkim
którzy w jakikolwiek sposób pomogli
aby ta wystawa mogła powstać w borkowickim GOKu

Impuls
Zdjęciem na sąsiedniej stronie (przyciętym i w wersji barwnej już znanym z plakatu) wskazuję źródło tematu drugiej wystawy ikebany borkowickiej grupy Tworzę dla Pana.
Usunięcie koloru (tak ważnego elementu!) oraz asymetryczne osadzenie zdjęcia na czarnym kwadracie – służą podkreśleniu innych cech witraża:
światło (intuicyjnie łączone przez nas z kolorem, a dochodzące do głosu także w zestawach: jasne – ciemne, przeźroczyste – nieprzeźroczyste, matowe – błyszczące),
podział przestrzeni na pola (zdrewniałe pędy latorośli, liście, kiść winogron, kolejne plany
otwierającej się wolnej przestrzeni),
siatka konstrukcyjna (obrys owoców i pól między gronami, żyłki nerwowe liścia, obrys
liścia, ciemne pola pomiędzy liśćmi, pomiędzy liśćmi i pędami latorośli). Same pędy latorośli
niosą ważne odkrycie. Konstrukcja może byc jasna. Nie musi być obowiązkowo ciemna, jak ołowiane łącza w tradycyjnym witrażu. Co więcej – część ciemnych pól odległej przestrzeni może
być wypełniona półprzeźroczystym ciemnym kolorem, ale równie dobrze może być fragmentem
sztywnej konstrukcji.

Na wystawie opisów nie było. Były czyste kartki – zaproszenie dla oglądających wystawę
do jej współtworzenia. Każdy mógł zapisać własną nazwę oglądanej kompozycji.
W tym albumie odsłaniamy karty i podajemy tytuły kompozycji, dając – tym, którzy na
wystawie byli – możliwość konfrontacji oraz ponownego odczytania całej wystawy. Przy małych
kompozycjach podajemy także ich wykonawców.
Większe tematy: 1 – Jesienne światła, 6 – Jesienny kosmos (witraż), 11-13 – Jesienny parawan: tła – są wspólnym dziełem grupy borkowickiej.
Przy samym wejściu do sali uderzało wnętrze zmienione przez witraż, ale wprowadzające
tematy mieściły się po przeciwnej stronie. Album prowadzi cię krok po kroku.
Obchodzimy wystawę dwa razy. Przy pierwszym dużym okrążeniu oglądamy prace na
obrzeżu sali. Drugie – znacznie mniejsze koło – przeznaczamy na oglądanie z obu stron parawanu z trzema ostatnimi kompozycjami, w centrum sali.
Wejdź i patrz. Czytaj najpierw kompozycje. Daj sobie na to trochę czasu. Potem czytaj
teksty. Może fragment jesiennego witraża przeniesiesz do swojego domu?
o. Hieronim St. Kreis OSB

kompozycja 1: Jesienne światła
księżyc (powyżej)
naczynie: pudełko na pizzę z kołem wyciętym w wieczku
materiał roślinny: blaszki nasienne miesięcznicy
przyklejone do dna pudełka
oraz wsunięte w przestrzeń między dnem a wiekiem
gwiazdy-lampiony liście (sąsiednia strona)
podwieszone na sznurku lampiony o podstawie kwadratu lub pięciokąta
materiał roślinny: przebarwione liście
naklejone pomiędzy podwójnymi ściankami papieru
i na ścianie zewnętrznej
oświetlenie: świeczki do podgrzewacza

gwiazdy liście (sąsiednia strona i powyżej)
materiał roślinny: przebarwione liście
naklejone na paski pomalowanej tektury
(nawiązanie do pionowych pasków w tle z witraża,
maskujących ogrodzenie za oknem – kompozycja 6a i 6b)
i zawieszone na sznurku

gwiazdy-lampiony drzewa (powyżej i sąsiednia strona)
lampiony stojące o podstawie kwadratu
konstrukcja-rysunek (wycinana skalpelem
z pudełek z grubej tektury falistej)
oklejona papierami i tworzywem syntetycznym
o różnych stopniach przeźroczystości
materiał roślinny: przebarwione liście
naklejone pomiędzy podwójnymi ściankami papieru
i na ścianie zewnętrznej
oświetlenie: świeczki dekoracyjne – kule i kostki
lampiony stojące, podczas każdego dnia trwania wystawy, były obracane o 90° (zgodnie z ruchem zegara) w miejscach ich ekspozycji

kompozycja 1: Jesienne światła
panorama z boku (powyżej)
panorama na wprost (sąsiednia strona)

Już w tej rozbudowanej grupie prac tytuł wystawy dochodzi mocno do głosu. Księżyca
zbudowanego z blaszek miesięcznicy nie udało się oświetlić światłem ukrytym w pudełku, ale
w środku dnia zbierał (jak prawdziwy księżyc) światło słońca i świecił.
Gwiazdy-lampiony drzewa (kilka ustawionych na pniakach ściętych drzew) z wydobywanym przez świece ażurowym rysunkiem gałęzi, gwiazdy-lampiony liście z liśćmi wędrującymi
po ściankach w podmuchach wiatru, gwiazdy liście uchwycone na pionowych paskach – barwne
szkiełka w locie – jesienne niebo widziane przez drzewa w parku, bliskie już światła z pierwszych dni listopada, styk znanych obrazów z metaforą migotliwego przemijania i tego, co się
wymyka z powłoki materii.

mały ciężarek (na rys. powyżej szare
koło), wsunięty w tuleję modułu ikra 2,
przyklejamy do suchego dna naczynia
plasteliną, rozprasowaną pod stopą ciężarka – nacisk na ciężarek z góry
po nalaniu wody, w wolnej tulei osadzamy chryzantemę

kompozycja 2: Anna Sykuła, Borkowice
Noc
styl wolny
naczynie: turkusowy wazon szklany
osadzenie: bezpośrednie*
materiał roślinny: gałąź dzikiej gruszy
naczynie: fioletowa szala szklana
osadzenie: ikra 2
materiał roślinny: biała chryzantema drobnokwiatowa
* rośliny wstawia się do naczynia bez zastosowania specjalnych technik dodatkowych,
wykorzystując wyłącznie oparcie końców łodyg lub gałęzi o ścianę boczną
albo dno naczynia a w drugim punkcie – o krawędź naczynia

W sąsiedztwie rozbudowanej grupy, obrazującej
światła jesieni, cóż innego zostało, aby pozostać w nastroju, jeśli nie pokazać noc w jednej kompozycji?
Zatem dwa naczynia o odmiennym charakterze.
Turkusowy wazon szklany o kształcie ściętego u podstawy i u szczytu koła (w obrazie z przodu) oraz o przekroju kropli.
Na czarnym matowym tle naczynie ujawnia się
punktowymi refleksami światła na gładkiej powierzchni szkła i dźwiga masywną chmurę (dzika grusza), rozciągniętą nad fioletową szalą (ustawiona przed wazonem), która całkowicie przejęła kolor tła, nadając mu
maksymalne nasycenie.
Z szali wyrasta jak fajerwerk biała chryzantema
drobnokwiatowa, tworząc mały gwiazdozbiór, świecący pod gęstą chmurą.
Mocne napięcie pomiędzy ekspansywnym obłokiem i czystym światłem niepozornych kwiatów – nocne niebo, na którym przez chmury gnane wiatrem przedzierają się punkciki gwiazd.

Wariant 5 stylu pionowego
wersja lewostronna
Wariant w niskim naczyniu został wyprowadzony z wyspiarskiej rzeczywistości Japonii i obrazuje rozdzieloną jedność.
Kompozycję tworzą 2 grupy na rozsuniętych
kenzanach / modułach.
W wersji lewostronnej kenzan / moduł z liniami
1 i 2 oraz ich asystami zajmuje pozycję 2. Kenzan z linią
3 i jej asystą – pozycję 4.
Istotna jest przestrzeń pomiędzy tymi grupami,
zwana miejscem na przepłynięcie ryby. Dla jej podkreślenia często wariant ten buduje się w małym formacie.
Wariant, w zależności od potrzeb, będzie wykorzystywany na 2 sposoby:
1. Akcentujący jedność, mimo rozdzielenia.
2. Akcentujący rozdzielenie jako rozłam (wrogość).
W zależności od tematu, materiał roślinny będzie
łączył grupy albo je zdecydowanie oddzielał.
W przypadku akcentowania jedności, miejsce na
przepłynięcie ryby otrzyma dodatkowe znaczenie. Ryba
jest symbolem Chrystusa, który jest fundamentem jedności.
W przypadku przeciwnym, zamiast otwartej
przestrzeni życia, pomiędzy obu grupami pojawią się
bariery.

kompozycja 3: Stanisław Piskorz, Borkowice
Poranne mgły
naczynie: szala z czystego szkła
osadzenie: ikra 7 + ikra 13 (obok rys. modułów w przygotowanym naczyniu)
materiał roślinny 7: trójkąt – żółta chryzantema drobnokwiatowa
<> – trawa
materiał roślinny 13: koło – cis, <> – trawa
kwadrat – cis, <> – trawa

obok – cienie rzucane przez
kompozycję na ścianę i tło
wypatrzone i utrwalone
przez Krzysztofa Zielińskiego

Takie obrazy dobrze znamy, zwłaszcza
z krajobrazu w pobliżu rzeki, gdy poranne mgły
ścielą się szeroko niskim pasem, nad którym
– jak wyspy na morzu – sterczą wierzchołki
drzew.
Miejscami przedzierają się punkty światła, przez mgłę błyska łuska wody. Powoli krystalizują się kolory, nasycane przez podnoszące
się słońce.
Zimno. Ptaki skraplają pierwsze dźwięki.
Oderwane. Strzępy zapomnianej frazy.

Wariant 5a stylu ukośnego
wersja prawostronna
Kompozycję tworzą 2 grupy ustawione w 2 naczyniach o tej samej lub zbliżonej szerokości, ale o różnych
wysokościach ustawionych w osi pionowej.
Powiększona przestrzeń powstaje przez rozsunięcie
grup w pionie.
W naczyniach o wspólnym kolorze i przy zastosowaniu w obu grupach jednolitego materiału roślinnego (jak
w kompozycji na wystawie) kompozycja obrazuje rozdzieloną jedność (piętra roślin na skale).
Przy odmiennych kolorach naczyń i zrożnicowaniu
roślin w grupach – kompozycja przedstawia dwie odmienne, ale ściśle powiązane ze sobą rzeczywistości (np. niebo
– ziemia).
Szare ćwiartki, w obrazie naczyń z góry (rys. obok),
wskazują preferowane pola osadzenia roślin.
Poniżej szczegółowy rysunek zamocowania krzyżowego w wyższym naczyniu i modułu ikra 13 – w niższym.

Jeden z najtrudniejszych do rozszyfrowania
tematów na tej wystawie, bo zwykle słońce kojarzymy z obrazem świecącej tarczy.

kompozycja 4: Maria Piskorz, Borkowice
Słońce
naczynia: komplet ceramiki Andrzeja Bero
inspirowany bambusem
materiał roślinny: pędy malin
naczynie wysokie
osadzenie: kubari krzyżowe
koło – pęd żółty; <> – pęd czerwono-żółty
kwadrat – pęd zielony; <> – pęd żółty
naczynie niskie
osadzenie: ikra 13
trójkąt – pęd żółty
ale szczyt zielony
<> – pęd czerwono-żółty

W kompozycji trzeba je dostrzec ukryte za
rozświetlonym obłokiem, utworzonym z pędów
malin, przebarwionych od czerwieni do złota.
Poza jego zasięgiem pozostają krańcowe
pędy. Cały pęd z tyłu (kwadrat) oraz szczyt pędu
po prawej stronie z przodu (trójkąt) – zielenie.
Najcieplejsze i doskonale połączone z dominującymi barwami roślin są oba naczynia. Trzymają pędy malin, ale przede wszystkim zachowały
ciepło słońca, ukrytego w obłoku.

kompozycja 5: o. Hieronim St. Kreis OSB, Tyniec
Wiatr
styl wolny
naczynie: wysoki odwrócony stożek szklany
osadzenie: ikra mix 8XL – rozeta
materiał roślinny:
1. wersja (powyżej) – irga, ciemnoróżowy rozchodnik wielki,
czerwona chryzantema drobnokwiatowa,
bergenia

Uderzenie wiatru od lewej strony w prawo mocno kołysze gałęziami irgi, rozciąga pędy
rozchodnika i przesuwa kwiaty chryzantemy.
Zdecydowany opór stawia tylko grupa kwiatów po lewej stronie (rozchodnik i chryzantemy), wsparte pomocą liścia bergenii.

2. wersja – irgę zastąpiły pędy maliny
(fot. Elżbieta Strzałkowska,
korekta komputerowa
Krzysztof Zieliński)

W tej wersji rozchodnik się poddał. Wiatr
przesunął go w prawo.
Na pierwszej linii frontu została tylko
grupa chryzantem, jeszcze mocniej podparta
przez liść, poszarpany i w walce z czasem tracący wcześniejsze kolory.
Ikra dobrze współpracuje z błyszczącymi liśćmi
irgi i światłem na liściu bergenii (1 wersja) oraz srebrem spodniej blaszki liści na pędach malin (wersja 2)

okno-drzwi wolne (pierwsze od lewej strony)
część węższa okno-drzwi przesłonięta zieloną roletą
wchodzi w pole ściany sasiedniego budynku za ogrodzeniem,
która biegnie dalej przez całą długość witraża
tak uzyskaliśmy otwarte okno na świat zewnętrzny
– obraz TERAZ z widocznym fragmentem ogrodzenia,
trawnika i drzewostanu w najbliższym otoczeniu GOKu

kompozycja 6: Jesienny kosmos
Witraż
                    
część 6a – środkowe okno-drzwi
część 6b – prawe okno-drzwi
tak witraż prezentował się w środku słonecznego dnia
konstrukcja: ramy z tektury falistej dopasowane do przestrzeni pomiędzy polem okna
a listwą prowadzącą roletę
do ramy przyklejone kolejne elementy konstrukcyjne, tworzące rysunek witraża
łuki i pola pomiędzy łukami: wolne albo wypełnione tekturą, papierem 1–3 warstwy
materiał roślinny: przebarwione liście klonu, suszone, prasowane, przyklejone do konstrukcji

