


<Dziennik, <Podróży z „Ostatnią 'Wieczerzą" 

(f'oczątkf>·wo 1Dzienniftpowstaf z potrze6y zmierzenia się z tematem „Ostatniej 'Wieczerzy" ifascynacji wie({\jm dziefem Leonardo da Vinci. Z 6iegiem 
fat staf się zapisem jej „żywycfi" o6razów, kf>(e/isją rejTe�ji uczestnifź9w i wydarzni towarzyszącycfi podróży, kf.óra przeo6razifa się w wędrówkę 
w poszukiwaniu spraw ostatecznycfi w etosie codzienno.fri. iJ)zie1111iftstaf się również {zrom'k,ą spot{\g1i z (udźmz; kf.órzy mi asystowari w powstawaniu 
k9(ej11ycfi stacji 'Wieczerzy oraz zapisem o6serwacji czfowiek,a i zmieniającego się świata. 

'Umieszczając „żywe o6razy" „Ostatniej 'Wieczerzy" w 6ardzo różnorodnej przestrzeni pu6ricznq; pod{zreHającej k911lrast pomiędzy tą wie(/(ą ikf>ną 
cfirzdcijaiistwa i (udzkf>ści a reariami wspófczesnego świata, staram się zadać pytanie o potrze6ę ·warto.fri ducfiowycfi w dzisiejszym świecie. Jakie ma a(a 

nas dzisiaj znaczenie ta najważniejsza w świecie kf>(acja, spożyta przez trzynastu mężczyzn, przed' ponad' cfwoma tysiącami (at? 'W miarę upfywu czasu 
zmagania z tematem ewofuo-cvafy w stronę poruszającej mnie wizjz; tj: momentu, {\jed'y wyo6cowa11y i samotny Jezus sieazi z }1postofami przy jednym 
stofe, a ten powinien 6yć przecież sym6ofemjecfno.fr1; soriaamo.fri i porozumienia. :Naj6araziq.przq'mujące dfa mnie w „Ostał niej 'Wieczerzy "jest mZ:sterium 
zarad'y Czfm.vie(\g przy sza6asonym stofe. Zarad'y iaei i wyparcia się iaeafów. :Mifo.ść 6riź11iego, soridamo.ść i empatia ponoszą tutaj gigantyczną /ifęskę. 
Jezus-Czfowiek,pozostaje tragicznie osamotniony oraz niezrozumiany, zaraazony i opuszczony przez swoicfi tmvarzyszy. 

%mat „Ostatniej'Wieczerzy", któ1y w swoim pierwotnym zamierzeniu mia[ a(a mnie pefnić funfisje czysto artystyczne (estetyczne), zacząf zaecyaowanie 
zmierzać w {\jen111fu1 znacze1i i sym6o(i oraz k9nte{\,'>tón1 w 6ezpo.freanim odi1iesie11iu ao otaczającej urnie rzeczywisto.fri. :Moja węarówk{l z Wieczerzą, 
przeo6razifa się w poszufu'·wanie ginącycfi warto.{ci aucfiowycfi ·w otaczającym mnie śtviecie. 

Gadane 06raze111 fu6 sfowami cfi·ivife epifanii ·wyrywają na moment świat z ciągfego nicfiu. :Można mu się fepiej przyjrzeć w czasie i poświęcić cfiwifę na 
rejTe�ję, kf.órq· często o6ecnie 6ra( Zamrożony o6raz „Ostatniej ·Wieczerzy" z jq· różnymi znaczeniami i tajemnicami „unosi się" przed nami i pró6uje 
przemówić do nas. 'IJ(kf> oa nas za(eży czy usfyszymy jego gfos. 

'Un ik{l towe kf>st iwny, kf.óre sfużą mi zawsze za fa r6y w „ mafo.wa 11 iu "„ Os ta t 11 iq· 'Wieczerzy" w ca Eo.fr i wykf>nane zostafy przeze mnie i 1rymagafy afugicfi 
miesięcy pracy. % jed'yny stafy efement moicfi instafacji. 'l(pstiumy sąformą, kf.órą w zafeżno.ści oa potrze6y ·wypefniają róż111; starannie ao6ra11i uczestnicy 
"Ostatniej 'Wieczerzy''. 

Jerzy :A1urawskf 
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