Wykładyiprezentacjetowarzyszącewarsztatom
odbędąsięwAuliDomuPielgrzyma
orazwSanktuariumwŚwiętejLipce:
5lipca(niedziela),godz.12.00
Sanktuarium
Otwarcie wystawy ikon Grupy Agathos
6lipca(poniedziałek),godz.19.00
AulaDomuPielgrzyma
Wykład o. Aleksandra Jacyniaka SJ
Świat, w którym rodzi się ikona
8lipca(środa),godz.19.00
AulaDomuPielgrzyma
Wykład o. Aleksandra Jacyniaka SJ
Teologia i duchowość ikony – wymowa ikony
Zbawiciela (wg ikony Andrieja Rublowa)
9lipca(czwartek),godz.19.00
AulaDomuPielgrzyma
Wykład o. Aleksandra Jacyniaka SJ
Teologia i duchowość ikony – wymowa ikony
Matki Bożej modlącej się – Orantki
(wg ikony MB Orantki z Jarosławia)
10lipca(piątek),godz.19.00
AulaDomuPielgrzyma
Wykład Wolfganga Niklausa
Świat wczesnej muzyki modalnej
– gregoriańskiej i bizantyjskiej
12lipca(niedziela),godz.11.00
Sanktuarium
Msza św. z chorałem gregoriańskim w wykonaniu
uczestników warsztatu śpiewu liturgicznego
13lipca(poniedziałek),godz.19.00
AulaDomuPielgrzyma
Wykład o. Aleksandra Jacyniaka SJ
Święta Góra Athos
14lipca(wtorek),godz.19.00
AulaDomuPielgrzyma
Prezentacja Grupy Agathos
Klasztor Zaśnięcia NMP w Varatec, Rumunia
15lipca(środa),godz.12.00
Sanktuarium
Obrzęd poświecenia ikon po Mszy św. ze śpiewami
bizantyjskimi w wykonaniu uczestników warsztatu
śpiewu liturgicznego

JEŚLI CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE O WARSZTATACH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ GRUPĘ AGATHOS
LUB SCHOLĘ WĘGAJTY WYŚLIJ WIADOMOŚĆ NA ADRES
agathos@interia.eu (IKONY) LUB scholaw1@wp.pl (IKONY i ŚPIEW)
ORGANIZATORZY:
GrupaAgathos
Warszawa

Kontakt: agathos@interia.eu
www.agathos.art.pl
SanktuariumMatkiJednościChrześcijan
Święta Lipka 29, 11-440 Reszel
www.swlipka.org.pl
Kontakt: sanktuarium@swlipka.org.pl
tel.: 89/755 14 81, 512730375
ScholaWęgajty
Nowe Kawkowo

Kontakt: scholaw1@wp.pl, www.wegajty.pl
tel.: 89 5129471, 600005253, 600005251
StowarzyszenieWęgajty

Realizacja w ramach programu Laboratorium Tradycji 2015
– warsztaty dziedzictwa kulturowego – Tradycja bizantyjska
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKóW:
FunduszuAktywizacjiTwórczościTeatralnej
Teatruim.StefanaJaraczawOlsztynie

Korzenie
Sztuki Sakralnej
Warsztaty ikony i śpiewu liturgicznego
Wystawa ikon Grupy Agathos
Ikona-okno ku wieczności

Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan
Święta Lipka 5 – 15 lipca 2015

Zajęcia warsztatowe będą odbywały się równolegle
w Pracowni Ikony, którą stanie się na ten czas Aula Domu
Pielgrzyma i w Pracowni Śpiewu Liturgicznego, która
rozgości się w Kaplicy Domu Pielgrzyma.
Chcemy aby działały one blisko siebie, a efekty ich pracy
przenikały się, by tak jak niegdyś, malarstwo i śpiew stanowiły całość doświadczenia sacrum. Wieczorami będziemy
uczestniczyć w wykładach kustosza sanktuarium o. Aleksandra Jacyniaka SJ oraz poznamy historię świętolipskiego
Sanktuarium. W pobliskim Kętrzynie i Reszlu planujemy
odwiedzić cerkwie prawosławne i grekokatolickie.
Będzie to okazja do poznania tradycji, w której rozwinęła się
sztuka ikonopisania i śpiewu bizantyjskiego. Czas wolny
można będzie wykorzystać na modlitwę w tym wyjątkowym
miejscu, wędrówki po okolicy oraz… kąpiele w pobliskim
jeziorze.Warsztatom towarzyszyć będzie wystawa ikon Grupy
Agathos Ikona– oknokuwieczności.

Pracownia ikony

Prowadzenie – Grupa Agathos (w składzie: Bartosz Bremer,
Małgorzata Dżygadło-Niklaus, Ewa Grześkiewicz)

Grupa Agathos (od gr. agathos– dobry) powstała w 2003 r.
Grupę stanowią katolicy zafascynowani pięknem i duchową
głębią ikony, stanowiącej formę sztuki i drogę modlitwy, przekonani o jej wartości tak dla Kościoła wschodniego jak i zachodniego. Grupa wywodzi się z pracowni Św. Łukasza w
Krakowie, która działa pod kierownictwem o. Zygfryda Kota
SJ. Dalsze doskonalenie i wiedzę w dziedzinie ikonopisania
członkowie Grupy zawdzięczają Studium Chrześcijańskiego
Wschodu w Warszawie oraz kontaktom z prawosławnymi
ośrodkami i szkołami pisania ikon w Polsce, Grecji i Rumunii. Od 2009 r. współpracuje
ze Scholą Węgajty.
Ikony wykonane przez członków
grupy znajdują się w domach prywatnych, a także w kościołach, m.in.
w Kaplicy Adoracji Sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy, w Kaplicy Oblicza Pańskiego
w kościele parafialnym w Nowym
Kawkowie, w klasztorze Zwiastowania
oo. Benedyktynów w Biskupowie.

Prace członków grupy można było oglądać na wielu wystawach, m.in. na:
• Festiwalu Sztuki Sakralnej im Andrieja Tarkowskiego
we francuskim Pontigny(2014).
• Nocy Muzeów w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
Patronki Warszawy (2012-2014);
• Międzynarodowej wystawie „Ikona Dziś”, która towarzyszyła sesji naukowej pod tym samym tytułem (Warszawa,
kościół oo. Dominikanów na Służewcu, 2008)
W swej twórczości Grupa Agathos odwołuje się do tradycji
pierwszych wieków chrześcijaństwa oraz nawiązuje do ikon
obecnych na terenach Rzeczypospolitej. W czasie zajęć prowadzonych w Pracowni ikony będzie można zmierzyć się z tradycyjną techniką powstawania ikony.
Każdy z uczestników otrzyma szpongowaną deskę lipową
zagruntowaną według tradycyjnej receptury. Pod okiem osób
z Grupy Agathos każdy wykona szkic, a następnie napisze
ikonę. Pracować będziemy nad ikoną Pantokratora, Matki
Bożej Znaku, ikonami Archaniołów i Zwiastowania.
Do malowania użyjemy takiej farby, jaką stosowano jeszcze
w Bizancjum – tempery jajecznej. Będziemy rozmawiać o roli
kanonu i bogatej symbolice ikony. Wieczorami zaplanowaliśmy
czas na kontemplację sztuki bizantyjskiej, w którą wprowadzą
nas wykłady i prezentacje oraz kontemplacje świętolipskiego
krajobrazu – wycieczki piesze po okolicy, miedzy innymi do
Bezławek, gdzie znajdują się miedzy innymi ślady staropruskich kurhanów…

Pracownia śpiewu liturgicznego

Prowadzenie: Johann Wolfgang Niklaus,
kierownik artystyczny Scholi Węgajty

W ramach warsztatu śpiewu zajmiemy
się chorałem gregoriańskim oraz hymnami bizantyjskimi. Melodie i utwory
dotyczyć będą najstarszych przykładów
liturgicznego śpiewu modalnego.
Zaczerpnięte będą z manuskryptów grecko- i rumuńsko-bizantyjskich, starocerkiewno-słowiańskich i średniowiecznych
łacińskich. Dodawać będziemy również
przykłady śpiewów starocerkiewno-słowiańskich z Irmologionu Supraskiego,

nad którymi pracowaliśmy w ramach programu Laboratorium tradycji w latach poprzednich i jeden utwór w oryginalnym języku greckim. W trakcie i na zakończenie
warsztatów będziemy mieli za zadanie wykonać opracowane
utwory podczas codziennej liturgii mszalnej w Kaplicy
Domu Pielgrzyma oraz w trakcie niedzielnej mszy św.
(12 lipca, godz.11.00) w Sanktuarium. Na zakończenie
warsztatów wykonamy śpiewy bizantyjskie (maryjne) do
obrzędu poświęcenia ikon według wschodniego formularza, który celebrowany będzie po nabożeństwie (środa
15 lipca, godz.12.00) w Sanktuarium.

Schola Węgajty powstała w 1994 r. i działa w ramach
Stowarzyszenia Węgajty koło Olsztyna. Scholę Węgajty
tworzą śpiewacy, aktorzy, muzycy, plastycy, teatrolodzy
muzykolodzy pochodzący z 6 krajów europejskich.
Schola zajmuje się rekonstrukcją średniowiecznych dramatów liturgicznych, prezentacjami muzyczno-teatralnymi,
badaniami nad tradycjami śpiewu liturgicznego i sakralnego, antropologią kultury oraz edukacją i animacją teatralną, muzyczną i plastyczną. Od 20 lat opracowuje i
wykonuje najstarsze europejskie zabytki literacko – muzyczno-dramatyczne (rękopisy polskie, francuskie, włoskie, niemieckie). Ma w swoim dorobku i repertuarze 7 łacińskich
średniowiecznych dramatów liturgicznych stanowiących
kanon tego gatunku, które były prezentowane w całej Polsce
i wielu krajach Europy. Poprzez połączenie twórczych sił
i doświadczeń aktorów, śpiewaków, instrumentalistów,
teatrologów, antropologów, plastyków, językoznawców,
liturgistów i przedstawicieli innych dziedzin, zespół wypracował unikalny i rozpoznawalny idiom wykonawczy
i stylistyczny, oparty na archaicznych i tradycyjnych technikach warsztatu muzyczno-teatralnego.
Johann Wolfgang Niklaus jest śpiewakiem i aktorem,
reżyserem i antropologiem, absolwentem Uniwersytetu
Wiedeńskiego. Urodzony w Monachium, wychowywał się
w górach południowego Tyrolu, od trzydziestu lat mieszka
i pracuje w Polsce. Jest współtwórcą Teatru Węgajty oraz
twórcą i kierownikiem artystycznym Scholi Węgajty.
Organizator wielu wypraw artystycznych do enklaw kulturowych w Polsce i Europie, autor i manager projektów
kulturowych, autor tekstów publikowanych w pismach
antropologicznych i kulturalnych.

