Robert Budzinski, pochodzący spod Nidzicy grafik, malarz i literat, zasługuje na pamięć z uwagi na to,
że jego dorobek należy dziś do dziedzictwa Polski, Litwy i Rosji. Budzynski to postać ważna w historii
kultury, zwłaszcza ruchów społecznych i artystycznych przełomu XIX i XX wieku. Jest wśród postaci
świata sztuki najbardziej wyrazistym artystą Prus Wschodnich pierwszej połowy XX wieku. Jego dzieło
Entdeckung Ostpreußens nie dorównuje Kantowi ani Kopernikowi jest jednak pod względem języka i
zawartej w nim oryginalnej filozofii wraz z grafiką, ilustrującą literacką podróż, wyjątkową pod
każdym względem „publikacją”.
Okar Gottlieb Blarr jest postacią zasłużoną dla kultury naszego regionu. Przybywał tu wielokrotnie
m.in. w związku z niezwykłymi organami, jakie znajdują się w wielu miejscowościach dawnych Prus
Wschodnich. Szczególną wagę przywiązuje do organów kościoła św. Anny w Barczewie. Nagrał tam
płytę – jedną z wielu nagranych w kościołach Warmii i Mazur, aby zwrócić uwagę na ten zabytkowy
instrument w mieście Feliksa Nowowiejskiego, którego muzykę propaguje O. G. Blarr. Szczególną
wartość kulturową posiada jego IV Symfonia na cześć Mikołaja Kopernika i jego dzieła De
Revolutionibus orbium caelestium na dużą orkiestrę, chór mieszany, chór dziecięcy i dwóch solistów,
którego światowa prapremiera odbyła się 7 października 2011 roku, orkiestrą dyrygował Łukasz
Borowicz, Blarr wykorzystał też fragmenty utworu Erwina Kruka.
Muzeum Nowoczesności, nie wymaga komentarza, jest bowiem niezwykłym miejscem dzięki
któremu możemy poznać nie tylko dawną przemysłową dzielnicę miasta, ale przeszłość miasta i
regionu.
Organy kościoła św. Anny w Barczewie w Roku Nowowiejskiego powinny wreszcie zyskać swoje
pierwotne brzmienie, byśmy nie musieli się wstydzić, że instrument, który ukształtował Kompozytora
jest tak zaniedbany. Ten skarb datowany jest na rok 1624!
Prowincjonalna Wystawa Przemysłowa (Olsztyn 1910)- Gewerbeausstellung Allenstein 1910 – to
przykład realizacji projektu rozwoju miasta i regionu, który może i dziś odegrać inspirującą funkcję.
Osobowość:
Robert Budzynski, grafik, malarz, literat
Oskar Gottlieb Blarr, kompozytor, organista, dyrygent
Miejsce:
Muzeum Nowoczesności, Centrum Techniki i Rozwoju Regionu, zrewitalizowany Tartak
Raphaelsonów
Barczewo, organy (1624) w kościele św. Anny
Dzieło:
Robert Budzynski, Entdeckung Ostpreussens
Oskar Gottlieb Blarr, Symfonia Nr. IV: In honorem Nicolaus Copernicus „De Revolutionibus orbium
caelestium“
Wydarzenie:
Olszytn 1910 – Prowincjonalna Wystawa Przemysłowa (Gewerbeausstellung Allenstein 1910)

