Изложба у Галерији САНУ посвећена манастиру Студеница
Последње недеље зимског распуста сам са својим родитељима отишао на једну занимљиву
и лепу изложбу. Имали смо среће да се затекнемо у Галерији САНУ баш када је почињало стручно
вођење које је само одређеним данима. Кустос нас је водио кроз изложбу скоро пуна два сата.
Изложба има врло интересантан наслов Духовно и културно наслеђе манастира
Студенице – древност, постојаност, савременост и овом изложбом су Српска академија
наука и уметности (САНУ) и Манастир Студеница обележили 800 година аутокефалности Српске
цркве. Идеја аутора изложбе, проф. др Миодрага Марковића, била је да споји оргиналне
артефакте и експонате са новим технологијама и дигиталним инсталацијама и на тај начин
направи интерактивну изложбу о овом манастиру.
Изложба се састоји од више целина, а то су: Историја Студенице, Архитектура манатира,
Ликовна уметност Студенице (Студенички живопис и пластика), Ктитори манастира, Рестаурација
и реконструкција манастира, Манастирска ризница, Значај Студенице у култури, Владарска
идеологија и културна политика Немањића. Захваљујући употреби нових технологија, посетиоци
су били у могућности да виде реконструкције објеката, историјских догађаја, као и
тродимензионалне представе знаменитих личности. Анимиране пројекције са мапама су оживеле
атмосферу овог светог места. Међу предметима занимљиви су иконописи, оригиналан новац и
накит, кадионица и крст Светог Саве, затим дванаест икона из XVII века, плаштаница Антонија
Хераклејског, кивот са моштима Светог Стефана Првовенчаног. Треба нагласити да су сви ови
предмети из ризнице оригинални експонати, док су фреске, стубови, бифоре, и камене плоче,
реплике, однносно верне копије оригинала специјално направљених за ову изложбу.
Манастир Студеница је један од највећих и најбогатијих манастира Српске православне
цркве. Основао га је Стефан Немања 1190. године. Представља непокретно културно добро и
споменик културе од изузетног значаја и УНЕСКО је 1986. уврстио манастир Студеницу у листу
Светске баштине. Манастирске зидове окружују четири цркве: Богородичина црква, Краљева
црква – црквa Светих Јоакима и Ане, црквa Светог Николе (Никољача) и још једнa црквa очуванa
у темељима. Манастир је познат по својој колекцији фресака из XIII и XIV века.1
Уживао сам у изложби. Научио сам неке нове речи као што су „епитрахиљ“ и „кивот“.
Највише ми се свидела колекција крстова (ставротека), кивот са моштима, затим плаштаница
Антонија Хераклејског са везом и натписом на грчком језику и свитак који се са плафона протеже
изнад целе изложбе. Мало је рећи да смо се моја мајка и ја пет пута враћали на посебан део за
виртуелну реалност. Стављањем специјалних ВР (виртуална реалност) наочара фигура Светог
Саве вас „поведе“ ка унутрашњости манастира и даље сами као да лебдите ка врху или као да
се возите неким лифтом. Затим се изненада нађете напољу, изнад самог манастира и посматрате
све из птичије перспективе, као да летите. Девојка кустос ме је за сваки случај држала за руке
да не паднем, али мени се нимало није вртело у глави. Напротив, био сам одушевљен. Морам да
додам да смо се моја мајка и ја пет пута враћали на овај ВР део.
Ова изложба је сјајна управо због тога што је спојила експонате и догађаје који су се десили
давно са модерном технологијом и на тај начин приближила обичном посетиоцу „древност“ из
наслова изложбе, тако да лако можемо да замислимо како је некада било као да смо се и сами
за та два сата пребацили у прошлост.
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Приликом посете смо направили фотографије, те ево и њихових објашњења:

1. Бифора
Врста прозорског отвора који је усправно подељен стубом на два једнака дела

2. Трифора
Врста прозорског отвора који је усправно подељен стубом на три једнака дела

3. Фреска на којој су Свети Василије Велики и Свети Јован Златоусти
У црквама се служе литургије посвећене овим свецима. Света Литургија је
најважније богослужење Хришћанске цркве.

4. Епитрахиљ - Навратник, део свештеничке одежде, ставља се око врата и преко
груди, најважнији део одежде без које свештеник не може да изврши ни једну
свештену радњу.

5. Четворојеванђеље из XV века

6. Ставротека – колекција крстова,као и накит и остали предмети

7. Кадионица Игумана студеничког Саве из XVI века

8. Специјалне наочаре за виртуелну реалност

9. „Виртуелни“ Свети Сава и Андреј

10. Улазак у унутрашњост манастира уз помоћ таблета

