EINDEXPOSITIE
van de studenten van de tweejarige basisopleiding tot iconenschilder
Het schilderen van een icoon is een vorm van meditatie,
waarbij je als schilder als het ware verdwijnt en een
werktuig wordt in de hand van God.
In het sfeervolle Romaanse kerkje van Lettelbert (13de eeuw) zal
zondag 27 mei om 14.00 de expositie worden geopend waarbij
het werk te zien is van de studenten die zich tijdens de tweejarige
opleiding hebben kunnen bekwamen in het ‘schrijven’ van iconen.
Alle iconen uit de expositie zijn geschilderd volgens de Prosopon
techniek. Deze techniek vindt zijn oorsprong in de Byzantijnse
en vroeg-Russische Christelijke kunst traditie en bestaat uit de
opeenvolging van 21 heldere stappen. Deze stappen kun je zien als
de treden van een ladder. Van de aarde naar de hemel.
Tijdens de expositie kunt u kennisnemen van deze verschillende
stappen.
Studenten hebben zich niet alleen bezig gehouden met het
technisch en praktisch oefenen van het schilderen op een plank,
maar ook met de beeldinterpretatie. Met de diepere betekenis
van wat men ziet. Heden ten dage is het iconenschilderen dan
ook een persoonlijke oefening, een persoonlijke discipline die ons
‘gewone’ mensen kan helpen te begrijpen waar we staan en waar
we heengaan, wie we zijn, wat Goddelijk is en wat aards is.
Wij zijn blij verheugd te melden dat op 20 september 2018
wederom een 2-jarige basisopleiding tot iconenschilder van start
zal gaan. En er zijn nog enkele plaatsen vrij! Deze expositie is
een uitgelezen kans om meer informatie te verkrijgen over de
tweejarige opleiding.
Ook studenten zullen aanwezig zijn om uw vragen te
beantwoorden en ervaringen te delen.

Expositie is ook te zien op zaterdag 2 juni en zondag 3 juni.
Beide dagen geopend van 13 – 17 uur.
Kerkje Lettelbert
Hoofdstraat 162,
9827 PC Lettelbert
Voor meer informatie over de tweejarige opleiding;
www. iconenschilder.nl of mail met Silouan Medema
info@iconenschilder.nl - 06 - 13367754

