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ODBLASK
TAJEMNICY
wystawa - odpowiedź na list św. Jana Pawła do artystów
4 kwietnia 1999 r. papie ż Jan Paweł II napisał
„List do artystów”.
Choć największe dokonania europejskiej sztuki
od czasów Średniowiecza, poprzez Renesans, Barok,
Manieryzm aż do XIX w. inspirowane były religią
chrześcijańską i powstawały na zamówienie
Kościoła Katolickiego, nie zdarzyło się dotychczas,
by głowa Kościoła zwracała się bezpośrednio do
twórców kultury, wyrażając uznanie dla ich pracy
i zachęcając do przedstawiania tajemnicy Boga poprzez piękno zawarte w ich dziełach. Na pewno nie
bez znaczenia jest fakt, że Karol Wojtyła sam był
artystą – za młodu aktorem, a przez całe życie pisarzem i poetą. Już urzędując na Stolicy Piotrowej,
w 2002 r. stworzył „Tryptyk rzymski” – filozoficzny
poemat, odnoszący się do rzeczywistości wiary,
inspirowany przyrodą i sztuką, zwłaszcza Sądem
Ostatecznym Michała Anioła z Kaplicy Sykstyńskiej. W swym liście św. Jan Paweł z ubolewaniem
zauważa, że drogi wiary i sztuki współczesnej rozeszły się, i namawia artystów, by powrócili do źródła

inspiracji, jakie stanowić może Sacrum. Czy artyści odpowiedzieli na ten list papieża? Pojedynczy
twórcy – być może tak, ale wystawa „Odblask Tajemnicy” jest próbą zbiorowego odzewu na postulat
zawarty w liście Ojca Świętego do artystów. Rok
2020 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jako rok św. Jana Pawła. To dobra okazja, by środowiska twórcze włączyły się w
jego obchody, dając plastyczny wyraz przeżywaniu
swej wiary w XXI w. Przeorat Pomorski Orderu
Św. Stanisława zaprosił 12 artystów malarzy, by
podjęli ponadczasowe religijne tematy, wyrażając
je środkami sztuki współczesnej, z wrażliwością i
temperamentem właściwym naszej epoce. Wśród
zaproszonych do wzięcia udziału w wystawie są
twórcy od wielu lat obecni na rynku sztuki, którzy
zdążyli zdobyć sobie uznanie publiczności i kolekcjonerów, oraz utalentowani młodzi malarze, którzy wkraczają dopiero na drogę artystycznej kariery.
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Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebna jest dobra
sztuka chrześcijańska. W obliczu coraz częstszych
profanacji, prowokacji i bluźnierstw, potrzebne jest
antidotum, w postaci sztuki na wysokim poziomie
artystycznym, tworzonej przez artystów posługujących
się warsztatem malarskim w pełni świadomie i fachowo
przekazującej tematy religijne w sposób
komunikatywny dla współczesnego widza. Udział w
wystawie „Odblask Tajemnicy” bierze 12 wybitnych,
współczesnych polskich artystów. Zamierzeniem
organizatorów jest dotarcie do widzów, którzy
poszukują współczesnego malarstwa religijnego, dzieł,
które skłaniają do medytacji i modlitwy. Zależy nam na
poinformowaniu instytucji kultury w naszym kraju o
istnieniu oferty sztuki o tematyce religijnej.
Prezentujemy tę wystawę w kolejnych edycjach w kraju
i w przestrzeni internetowej. Pragniemy zachęcić
współczesnych artystów do sięgania w swej twórczości
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po inspiracje religijne i poszukiwanie nowego
przemawiającego do człowieka XXI w. wyrazu dla
emocji metafizycznych. Chcemy także zainteresować
wielkiego mecenasa sztuki, jakim od wieków był Kościół
Katolicki, ofertą współczesnych twórców, których prace
mogłyby w większym niż dotąd zakresie zdobić wnętrza
nowych kościołów. Artyści zobowiązali się stworzyć i
oprawić obrazy oraz dostarczyć je na wystawę, gdzie
rozpocznie się eksponowanie ich dzieł. Jan Paweł II w
swym Liście do artystów pisał m.in.: „Nikt inny nie potrafi
zrozumieć lepiej niż wy, artyści, genialni twórcy piękna,
czym był ów pathos, z jakim Bóg u świtu stworzenia
przyglądał się dziełu swoich rąk. Nieskończenie wiele
razy odblask tamtego doznania pojawiał się w waszych
oczach”(...) „Artyści wszystkich czasów, gdy zdumieni
tajemną mocą dźwięków i słów, kolorów i form,
podziwialiście dzieła swego talentu, dostrzegając w
nich jakoby cień owego misterium stworzenia, w
którym Bóg, jedyny Stwórca wszystkich rzeczy,
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zechciał niejako dać wam udział” (...) „Gdy idąc za
głosem natchnienia (artyści) tworzą dzieła naprawdę
wartościowe i piękne, nie tylko wzbogacają dziedzictwo
kulturowe każdego narodu i całej ludzkości, ale pełnią
także cenną posługę społeczną na rzecz dobra
wspólnego” (...) „Temat piękna jest istotnym
elementem rozważań o sztuce. Pojawił się on już
wcześniej, gdy wspomniałem o zadowoleniu, z jakim
Bóg przyglądał się stworzonemu światu. Kiedy Bóg
widział, że było dobre to co stworzył, widział zarazem, że
było piękne. Relacja między dobrem i pięknem skłania
do refleksji. Piękno jest bowiem poniekąd widzialnością
dobra, tak jak dobro jest metafizycznym warunkiem
piękna. Rozumieli to dobrze Grecy, którzy zespalając te
pojęcia ukuli wspólny termin dla obydwu: kalokagathia - czyli piękno-dobroć (...). Sztuka bowiem,
jeżeli jest autentyczna, choć niekoniecznie wyraża się w
formach typowo religijnych, zachowuje więź
wewnętrznego pokrewieństwa ze światem wiary.
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Nawet w sytuacji głębokiego rozłamu między kulturą a
Kościołem właśnie sztuka pozostaje swego rodzaju
pomostem prowadzącym do świadczenia religijnego.
Jako poszukiwanie prawdy, owoc wyobraźni
wykraczającej poza codzienność, sztuka jest ze swej
natury swoistym wezwaniem do otwarcia się na
Tajemnicę”.
Dlatego wystawa „Odblask Tajemnicy” odpowiadając na
apel papieża Jana Pawła II, stanowi świadectwo wiary
współczesnych artystów i może pełnić ważną funkcję
ewangelizacyjną, przybliżając człowiekowi XXI wieku
wartości chrześcijańskie za pomocą plastycznie
wyrażanego piękna. Szczególnie zorganizowane
zwiedzanie wystawy może być cennym uzupełnieniem
pracy duszpasterskiej. Przez cały rok 2020 (zapewne i
początek 2021) zamierzamy prezentować w warunkach
dostępnych wystawę w kraju i za granicą.
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