część 6a – środkowe okno-drzwi
część 6b – prawe okno-drzwi (sąsiednia strona)
zdjęcie zrobione nieco później
Inspiracją dla formy witraża jest kwiat baobabu. W pąku przypomina wielkiego banana
w osłonie. Łuski osłony na zewnątrz mają kolor zielony. Kiedy pękają, zwijają się ku nasadzie
kwiatu w spirale, odsłaniając bordowe wnętrze.
Zwijające się osłony odsłaniają stopniowo żółte pylniki osadzone na cienkich i długich
białych pręcikach, które rozkładają się w kulę, z żółtymi punkcikami na sferze.
Pokryte wieloma kwiatami drzewo baobabu wygląda jak jeden wielki fajerwerk. Witraż
sprawia podobne wrażenie, ukazując jesienny kosmos jako wielki kwiat.

Łuki w witrażu (nawiązanie do osłon kwiatu baobabu) otrzymały inne barwy. W centrum
są białe i przeźroczyste, aby zneutralizować białe ramy okno-drzwi, ale zachować ruch do centrum, na zewnątrz – czarne (tektura falista) i wypełnione liśćmi klonu.
Na witrażu centralne koło, utworzone z żółtych liści klonu w polach pomiędzy łukami
(krąg 1), nawiązuje do pylników kwiatu. Pręciki zostały oddane przez układ ogonków liści zgodny z biegiem promieni do centrum.
Liście pomarańczowo-czerwone (krąg 2) już wirują swobodnie.
Poza tym kręgiem zielone liście klonu (zob. s. 22-23) wirują tylko w polach łuków.

witraż fotografowany późnym wieczorem – bez światła w sali –
wyłącznie przy oświetleniu zewnętrznym (sąsiedni budynek)

Obserwacja witraża w godzinach otwarcia wystawy, przy nieustannie zmieniającym się
oświetleniu zewnętrznym w dzień i po zachodzie słońca, pozwoliła przestudiować grę barw na
samym witrażu oraz powstawanie form i barw rzucanych przez witraż w przestrzeni sali (ściany
i posadzka).

Białe obramowania okno-drzwi zamieniły się w czarną konstrukcję. Zaświeciły pola na
szybach przepuszczające przynajmniej częściowo światło.

Po zdemontowaniu wystawy witraż pozostał na swoim miejscu do sesji zaplanowanej na
koniec miesiąca.

Witraż ściąga przestrzeń w kierunku swojego centrum. Taki kierunek
podkreśla uderzenie wiatru w kompozycji 5 przed witrażem. Zgodnie z uderzeniem wiatru, ale także z przejściem na drugą stronę sali, rozwija się kompozycja 7, najbliższa za witrażem.

kompozycja 7: S. Natalia Paś OSB
Deszcz
styl wolny
koszyk wiklinowy zawieszony na konstrukcji po prawej stronie tła
osadzenie: bezpośrednie
materiał roślinny: witki wierzby płaczącej,
cienkie trawy obrócone szczytem w dół
naczynie: wazon z kryształowego szkła
o podstawie w kształcie soczewki skupiającej
osadzenie: bezpośrednie
materiał roślinny: jarzębina z owocami

Z właściwym odczytaniem tytułu nie mieli problemu ci, którzy nie skupili się na domijącym ruchu z góry w dół, ale uwzględnili istotne elementy
kompozycji czytając je łącznie. Oddzielne czytanie elementów przynosiło czasem alarmujące sygnały: Koszyk się przechylił! A koszyk ani drgnął od czasu
gdy mu wyznaczono pozycję.
Właśnie ten koszyk, trochę dziurawy i z dnem przytwierdzonym na
nowo, bo niemal całkowicie odpadło, zastąpił nam dziurawą chmurę.
Długie witki wierzby płaczącej przelewają się przez krawędź koszyka,
przeciekają dziurami z boków i z samego dna – leje jak z małej chmury.
Przez zasłonę deszczu prześwituje wysoki wazon z grubego i czystego
szkła, z którego wychylają się gałęzie jarzębiny z owocami. Część z nich zanurzona jest w kąpieli, inne wychodzą poza zasięg chmury.
Dopiero po ustawieniu jarzębiny można było dopracować temat. Grubsze linie strug deszczu (wierzba płacząca) uzupełniły delikatne linie cienkich
traw, przetkane między owocami i liśćmi jarzębiny, oparte o gałęzie wierzby.
Wiechy traw z nasionami, przycięte do płaszczyzny blatu, rozsiały mgiełkę podobną do wodnej mgły, utworzonej z kropel deszczu rozbitych o twardą
powierzchnię.

kompozycja 8: Agnieszka Zaręba, Radestów
Altana
styl wolny
w 1. wersji konstrukcja altany była ledwie sugerowana (koszyk z tej wersji powyżej)
w 2. wersji – wzbogacona konstrukcja i tło (sąsiednia strona, fot. Elżbieta Strzałkowska)
naczynie: koszyk wiklinowy
osadzenie: bezpośrednie
materiał roślinny: suche liście bergenii, aspidistry, kwiatostany hortensji,
owocniki irysa, kosaćca, traw i ziół

Zwykle w ikebanie nie układa się samych suchych roślin, ikebana bowiem ukazuje przejaw życia. W tej kompozycji akcent nie jest jednak położony na życiu, które przeminęło i uschło.
Większość roślin zebranych w koszyku nosi nasiona – zapowiedź nowego życia.

Altana stanowi konstrukcję, umożliwiającą zawieszenie koszyka do poprzedniej kompozycji, jest jednak równocześnie odrębnym tematem, zmieniającym kierunek.
W zawieszonym tle deszcz przechodzi w marznącą mżawkę, nakłada warstewki lodu,
pęcznieje. Powiew zimy.

kompozycja 9: Katarzyna Polak, Rudno
Gasnący dzień
styl wolny
naczynie: fioletowy walec szklany
osadzenie: ikra mix 6XL
materiał roślinny: dzika róża z owocnikami,
owocniki robinii akacjowej,
pędy winorośli z kiściami winogron

do stabilizacji modułu mix 6XL ok. 2 cm
od górnej krawędzi naczynia zastosowano kołek z wierzby płaczącej (w centrum
modułu), sięgający do dna naczynia oraz
3 krótkie kołki blokujące (pomiędzy modułem a ściankami naczynia)
aby złagodzić sztywny obraz konstrukcji, przez szeroką tuleję wsunięto cienką
gałązkę wierzby płaczącej o kilku rozgałęzieniach, której witki wygięły się, tworząc dekorację naczynia (zdjęcie detal)
nasadę gałązki zablokowano o pierścienie modułu, aby gałązka nie wypływała
pod naporem wody

Fioletowy walec z grubego szkła sygnalizuje kolejną zmianę. Powoli gaśnie dzień.
O ile jednak w altanie kompozycja usiłuje ukryć
się w koszyku przed chłodem, tutaj rośliny podniesione
wysoko przez naczynie z dumą niosą swoje plony.
Dzikiej róży wiatr przelatuje przez palce. Nie wytrąci z nich czerwonych owoców.
Gałązki robinii akacjowej, okryte obficie strąkami, wiatr zamienił w grzebień, na którym wygrywa dziką melodię.
Kiście winogron wiszą ciężko i dostojnie. Pierwszy przymrozek wytrącił w nich cukier i obudził sen
o aromatycznym winie.
Tylko liście okryte jesienną patyną schną powoli,
to unoszone, to przewracane zmiennym powiewem. Ich
światła dopalają się, złoto wymieniają na miedź.

na kołku nad naczyniem osadzamy świeczkę
(przyklejenie na gorącym wosku albo nabicie
na cienki, rozgrzany gwóźdź)
nalewamy wodę
osadzamy modrzew, dziką różę i tarninę ukrywając kołek pod świeczką

kompozycja 10: o. Hieronim St. Kreis OSB, Tyniec
Świecznik wigilijny
styl wolny
naczynie: ciemnobrązowa miseczka ceramiczna
osadzenie: ikra 7 + 19a
materiał roślinny: suche trawy z nasionami, tarnina, dzika róża
z owocami, modrzew, biała i ciemnoczerwona
róża, sosna
świecznik musi pogodzić dwie sprzeczne potrzeby:
* świeca musi być osadzona powyżej lustra wody w naczyniu
* żywy materiał roślinny (głównie kwiaty) musi mieć dostęp do wody
moduł ikra 7 (dolna warstwa) obciążamy 3 małymi ciężarkami, podklejamy
plasteliną i przyklejamy do dna w centrum suchego naczynia,
łączymy osadzony moduł z ikrą 19a (górna warstwa) grubym kołkiem,
wystającym ponad naczynie na ok. 2 cm, wciśniętym w gwiazdę w centrum
i blokujemy kołkami, aby stał stabilnie

trawy opieramy o osadzone gałązki
po osadzeniu sosny (najniższy element) dodajemy kwiaty

Idzie noc. Zamykamy koło, proponując
kompozycję na noc szczególną, która z pierwszą
gwiazdą łączy chrześcijan przy wigilijnym stole.
Zwykle na tym stole jest dość ciasno, dlatego świecznik zbudowany w małej miseczce ceramicznej stawiamy w centrum stołu.
Rośliny uporządkowane są w odwróconej
perspektywie.
Najniżej umieszczona jest sosna (cały rok
zielona – symbol Boskiej natury Chrystusa, przychodzącego od Ojca na ziemię).
Czerwona róża w pobliżu sosny obrazuje
przyjście Syna Bożego w postaci człowieka (ciało i krew). Biała róża (symbol czystości i światła)
mówi o wolności Chrystusa od grzechu i łączy się
ze świecą – światło Dobrej Nowiny przychodzące
z nieba.
Modrzew przypomina, że Syn Boży przyszedł zamieszkać między nami (z modrzewia budowano domy).
Dzika róża i tarnina zapowiadają udział
Syna Bożego w naszych ludzkich cierpieniach, aż
po śmierć na krzyżu.
Suche trawy (symbol nas – ludzi) stoją
najwyżej. Przypominają naszą kruchość, ale także powołanie do dawania świadectwa Prawdzie.
Oświetlane przez świecę, która spalając się będzie
schodziła w dół z pokorą miłości – trawy mają
podnosić światło w górę i głosić, że po to Bóg zamieszkał z nami, aby nas doprowadzić do domu,
który Ojciec wybudował nam w niebie.

kompozycja 11: Aneta Palenceusz, Borkowice
Trzciny
styl wolny
naczynie: niski wazon szklany biało-mleczny
osadzenie: ikra 19b
materiał roślinny: młode pędy trzcin
w jesiennych przebarwieniach

W założeniach parawan biegnący przez stoły na środku sali miał przesłaniać połowę prac,
aby można było odczytywać je stopniowo, podchodząc na bliski kontakt.
Trochę nam brakło: jakiś dzień czasu, trochę gałęzi na jeszcze dwa skrzydła, kilku rąk
chętnych i zdolnych do pracy. Dlatego parawan spełnił swoją funkcję tylko częściowo, zasygnalizował możliwości domagające się rozwinięcia.
Trzy zrealizowane skrzydła (połączone w nieregularną łamaną) utworzyły przesuwający
się krajobraz, czytany jako wariantowe tło dla małych kompozycji (budowa pierwszego planu),
ustawionych na przemian po obu stronach parawanu.
Nawiązanie do witraża przejawiło się w płaszczyznach skrzydeł o różnym stopniu przeźroczystości.

kompozycja 13: Natalia Polak, Rudno
W cieniu drzewa
styl wolny
naczynie: ciemnobrązowa miseczka ceramiczna
osadzenie: ikra 7
materiał roślinny: barszcz Sosnowskiego, trawy,
rozchodnik wielki, bergenia
na detalu powyżej
światło wyczytujące
kolory liści
i kształty konstrukcji
ukryte za tłem

Idąc dalej wzdłuż tej strony parawanu dochodzimy do ostatniej kompozycji (zdjęcie na
sąsiedniej stronie), ustawionej w ceramicznej miseczce przy stopie klonu, przedstawionego na
ostatnim skrzydle.
Wobec niemal schematycznego potraktowania drzewa, kompozycja nasyca naturalnym
pięknem pierwszy plan, dobrze wkomponowany kolorystycznie.
Podwójny rysunek klonu (zróżnicowany po obu stronach kalki) daje wrażenie zanurzania
się drzewa w gęstą mgłę, w którą opadają przebarwione liście. Poza podwójnym rysunkiem klonu, po przeciwnej stronie skrzydła (zdjęcie powyżej) zmienia się oświetlenie tła.

kompozycja 12: o. Hieronim St. Kreis OSB, Tyniec
Las we mgle
styl wolny
naczynie: wąski graniastosłup szklany o podstawie kwadratu
osadzenie bezpośrednie
materiał roślinny: młode pędy trzcin w jesiennych przebarwieniach
naczynie: graniastosłup szklany o podstawie wąskiego prostokąta
osadzenie: ikra 6 (2 warstwy w przeciwnym zestawieniu
połączone dużym ciężarkiem)
materiał roślinny: berberys, biała chryzantema drobnokwiatowa

Po drugiej stronie parawanu, znajdujemy zmienione obrazy na skrzydłach oraz przedostatnią kompozycję. Stojąc przy
klonie już widzimy ten obraz (zdjęcie na sąsiedniej stronie).
Pasy żółtego kartonu wklejone między 2 warstwy połprzeźroczystej kalki i odstające w środkowym biegu od osłon,
także cień gałęzi opadającej od górnej krawędzi tła – łączą się
na ostatnim skrzydle w obraz starego świerkowego lasu wypełnionego mgłą, prześwietloną przez słońce.
Tu kompozycja, zbudowana w dwóch naczyniach, jest
oglądana z boku.
Ta sama kompozycja oglądana na wprost, na tle środkowego skrzydła, do którego musimy podejść (zdjęcie powyżej),
kreuje nieco inną przestrzeń.

