katalog razstave del Nicholasa Roericha

“Kjer je mir, je kultura;
kjer je kultura, je mir.”

od 11.11. 2014 do 11.1. 2015,

v Teozofski knjižnici Alme M.Karlin - TKBAK, na Muzejskem trgu 8.

www.roerich.jivatma.si

Biografija
Nikolaj Konstantinovič Roerich
se je rodil 9. Oktobra 1874 v Skt.
Petersburgu v Rusiji kot prvorojeni
sin odvetnika in notarja Konstantina
Roericha in njegove žene Marije.
Skupaj s sestro in dvema bratoma je odraščal
v okolju družine, ki je pripadala zgornjemu
srednjemu sloju ruske družbe in imela stike s
številnimi pisatelji, slikarji in znanstveniki.

Nicholas
Konstantinovich Roerich
1874 - 1947

Nicholas Roerich je bil svetovno znan
umetnik, filozof, arheolog, pisatelj in
nominiranec za Nobelovo nagrado za
mir. Ustvaril je mednarodno pogodbo,
Roerichov pakt ter Prapor Miru.
S tem, ko je Prapor preletel vse zgodovinske,
izobraževalne, umetniške in znanstvene
ustanove, je potrdil, da imajo kulturni
zakladi za vse ljudi trajno vrednost kot
skupna dediščina človeštva.
Iskanje prefinjenosti in lepote je bilo za
Roericha nekaj svetega. Verjel je, da se
zemeljski templji in umetnine sicer lahko
uničijo, da pa mišljenje, ki jih je pripeljalo v
obstoj, nikoli ne umre in ostaja del večnega
toka zavesti - človekovih stremljenj, ki jih
usmerja njegova volja in energija mišljenja.
Verjel je, da je mir na zemlji nujen predpogoj za
preživetje planeta in za trajen proces duhovne
evolucije. Soljudi je prigovarjal k temu, da bi
pomagali doseči ta mir s tem, da bi se združili v
skupnem jeziku Lepote in Znanja.
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Že v otroštvu je pokazal zanimanje in
nadarjenost za številne dejavnosti. Ko mu je bilo
devet let, ga je znani arheolog vzel s seboj na
izkopavanja krajevnih gomil. Navdušenje nad
odkrivanjem skrivnosti pozabljenih obdobij
je v njem prebudilo zanimanje za arheologijo,
ki ga je ohranil skozi svoje celotno življenje.
Že v mladosti je Nikolaj kazal poseben talent
za risanje, tako da je že pri šestnajstih začel
razmišljati o vpisu na Likovno Akademijo in
slikarski življenjski poti, kar je leta 1893 tudi
uresničil, ko se je sočasno vpisal na Likovno
Akademijo in Univerzo v Skt. Petersburgu.
Po uspešno zaključenih obeh študijih je
odpotoval v Evropo na načrtovane oglede
muzejev, razstav, ateljejev in salonov. Pred
odhodom je spoznal Heleno, hčerko arhitekta
Šapošnikova in nečakinjo skladatelja
Musorgskega, s katero sta se takoj dobro
ujela in hitro odločila za poroko, do katere je
prišlo takoj po njegovi vrnitvi s popotovanja.
Helena Roerich je bila zelo izobražena ženska,
nadarjena pianistka, avtorica številnih knjig,
vključno s Temelji Buddhizma in prevodom
Tajnega nauka H. P. Blavastky v ruščino.
Nikolaj Roerich je umrl v Kullu, 13. decembra
1947. Njegovo telo je bilo kremirano in pepel
zakopan na pobočju gora, ki jih je ljubil in
naslikal na številnih od svojih skoraj sedem tisoč
delih.

Prapor miru:
Posvečen izvor simbola, ilustracija trojstva
bistvenega v vsaki religiji, ostaja danes osrednji
pomen Pakta in Praporja.

Umetnik
Osnovni značilnosti Roerichovega
slikarstva sta simbolizem in
misticizem, ki ju slikar doseže
predvsem s kolorističnimi sredstvi
v prikazovanju posebnosti gorske
krajine. Z očaranostjo gora v
simboličnem smislu, ga zanimajo
politeistične legende, poganski
običaji in življenje kot izvor
simboličnih interpretacij. Cela scena
je pripoved – simbol. To je tipično
Roerichovo dojemanje pejsažev;
odsotnost opisa, zmanjšanje motiva
na shematizirane oblike reduciranega
kolorita in simboličnega pomena,
poudarjeno splošnega izraza.
Barva ima v Roerichovem slikarstvu globlji,
simbolični pomen. Giblje se od hladnih,
sivo-belih-črnih kombinacij, preko bogatih
kolorističnih sklopov toplih barv do neugodnih
komplementarnih kombinacij vijolične in
zelene. Nicholas Roerich je bil prvi umetnik,
ki je prinesel lepote Himalaje na zahod. Ko je
ogledoval zasnežene vrhove, je zapisal:
»Najvišje znanje, najbolj navdihujoče pesmi,
najodličnejši zvoki in barve so ustvarjeni v
gorah.«

Obrnjen k pripovedi, daje svojim slikam
simbolični pomen in poskuša vplivati
na etične vrednote, ustvarja specifičen
izraz, ki ga lahko označimo kot romantični
simbolizem.
S tem je dosegel cilj, za katerim je težil, ne
samo v slikarstvu, temveč v življenju, splošno
enostavnost in obstoj duhovnega stanja
kot univerzalnega “modus vivendi“ (lat.
življenjski slog, iz katerega bi lahko sledil
Način bivanja.; odnos, ki omogoča sožitje in v
neizprosni boj uvede Znosno razmerje.)
Ne glede na pripovedni in alegorijski pomen,
ki ga vsebujejo pejsaži, je vseprisotna težnja
za subjektivnim mirom, večnostjo, svojevrstno
statičnostjo, ki jo doseže z velikimi površinami
barve, omejenimi z robno linijo. Izogibanje
globinskemu oblikovanju elementov, ki bi
doprinesli k perspektivi, na zakonitostih
površine poudarjajo umirjen, kontemplativni
duh Roerichovega slikarstva.
Edgar Lansbury, predsednik Nicholas Roerich
Museum, New York, je zapisal: »Roerich
kljubuje kategorizaciji. On je mož, ki
ustvarja svoj lastni slog.« Nicholas Roerich je
v svojem življenju ustvaril okoli sedem tisoč
slik. Skozi veličastne barve in unikatni stil je
prepeljal nebeški pogled in občutek lastne
globoke spiritualnosti.

V krajini povzema tudi izkušnje preteklosti, od
pripovedk o starodavni Rusiji do indijskih epov,
ki jih je doživel s posredovanjem obredov, ki jim
je bil priča.

Viri:
Studio Moderne galerije ”Josip Račić” Zagreb, Mistično putovanje
Colleen Messina, Warrior of light
Nicholas Roerich Museum, www.roerich.org
Nicholas Roerich: The Roerich Pact and the Banner of Peace; The Roerich Pact and The Banner of Peace Committee, 1947, 4642
Nicholas Roerich: The heart of Asia; International Roerich Memorial Trust, 2006, 753
Nicholas Roerich: Altai Himalaya: A travel diary; Crossmedia Solutions, 2004, 754
Nicholas and Helena Roerich: The Spiritual Journey Of Two Great Artists And Peacemakers; The Theosophical pub. House, 2005, 867
Decter Jacqueline: Messenger of Beauty: The Life And Visionary Art Of Nicholas Roerich; Park Street Press, 1997, 4613
Nicholas Roerich A Quest & A Legacy (editor Manju Kak); Niyogi books, 2013, 4053

3

katalog razstave del Nicholasa Roericha

Tibet – 1933
Star of the Morning – 1932
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Kanchenjunga – 1936
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Himalayas – 1937

5

katalog razstave del Nicholasa Roericha

Tent Mountain – 1933
Castle in Ladakh – 1874-1947
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Shekar Dzong – 1933

Lakuhl – 1932
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Pearl of Searching – 1924
Great spirit of the Himalayas – 1934
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St. Panteleimon the Healer– 1931
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Remember – 1924
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Madonna Laboris – 1933
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Burning the darkness – 1929
Bridge of glory – 1942
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Shamballa Daik– 1940
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Treasure of the World – 1924
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Mother of the World – 1930
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Madonna Oriflamma– 1932
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Palden Lhamo – 1931
Fire Blossom – 1924
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Tidings of the Eagle– 1927
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Elijah the Prophet – 1931
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Confucius the Just One – 1924
Sophia the Almighty wisdom – 1932
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Ashram– 1933
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