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O personalitate  policalificată,  și-a  pus  gândurilor  aripi  și  zboară
curajos și cromatic în lumea de vis a artei plastice

Absolventă a Academiei de Studii Economice, specializată în calculatoare și ca absolventă a Școlii
Populare de Artă, secția Iconografie, artista plastică Iurkiewicz Elena, pictează scene religioase,
icoane cu culori sfințite, care dau suflet personajelor din arta sacră și întăresc credința că Tatăl
nostru  care  se  află  în  cer,  prin  Ochiul  Său  albastru  veghează  și  îndrumă pe  cele  mai  iubite
viețuitoare de pe planeta Pământ, pe noi oamenii.Privirea Ochiului albastru reflectată de stele este
pentru cei vii putere și alinare; iubirea pentru pământeni e oglindită-n ele aducând cu milă greșelilor
iertare.Deosebirea între un portretist și un iconar, pictor de icoane cu sfinți este foarte mare, bine
zis ca de la Cer la Pământ. Portretistul pictează înfățișarea exterioară, iconograful pictează suflete,
care parcă te îndeamnă la credință prin închinăciune, respect și iubire pentru oameni.Erminia lui
Dionisie din Furna, canoanele stabilite în sinoadele bisericești, vechile izvoare, toate sunt prezente
în  realizarea  unei  icoane  ortodoxe,  în  stil  bizantin.Pentru  Iurkiewicz  Elena,  icoana  adevărată
rugăciune în culori, reprezintă ofrandă și leac, adevărată boabă de smirnă realizată cu multă trudă,
în tempera cu ou prin tehnica “firuierii”.Deși cel mai des pictează icoane, artista plastică este atrasă
și de chipuri, peisaje, flori, compoziții.Arta sa plastică, plină de grație, desen plăcut și cromatică,
îmbunătățește sufletul, clătește ochiul și curăță necazurile.Pictura sa este – chemare a sufletului –
cel mai frumos loc, ce trebuie căutat, când ne aflăm în singurătate. Suculența ideilor, a compoziției
și cromaticii, trăiește în credința că exprimarea scrisă sau verbală este insuficientă.Leonardo da
Vinci ne învață că acolo unde nu poți ajunge cu pana, trebuie să ajungi cu pensula.Din tablourile
realizate de către Iurkiewicz Elena observăm că pasiunea pentru lucrări artistice și omenia, sunt
noțiuni esențiale, fără de care viața nu ar fi frumoasă și unică.Patima rău înțeleasă ne amenință să
ne cufunde într-o barbarie din ce în ce mai adâncă. Pasiunea pentru artă și frumos ne înalță către
înălțimea cerului, supravegheați și îndrumați de chiar Părintele nostru, Divinul Creator.

Ochi albastru, ochi albastru, tu ești veșnic viu,
Mai cuprinzător și mare decât orice larg;
În privirea ta albastră vreau mereu să fiu,
Unde relele din lume se adună și se sparg.
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