Moderne Ikonmaleri 2-dages kursus
Kurset giver en fordybelse i ikonens fascinerende univers og ikonens mange
muligheder som spændende kunstnerisk og personlig udtryksform. Der vil blive god
tid til fordybelse og kreativ udfoldelse under vejledning af professionel underviser.
Holdet har plads til max 10 deltagere. Kurset er for begyndere såvel som øvede Tilmelding nødvendig.
Moderne ikoner er et tema, som er utroligt spændende at arbejde med. Der indgår mange
forskellige teknikker - blandt andet collage, assemblage (påsætning af tredimensionale
genstande), og strukturmaleri. Samtidigt indgår der stil-elementer fra det oprindelige
ikonmaleri, som vi kender det fra ældre tiders religiøse ikoner. Her er eksempler fra tidligere
kursisters Ikoner.

Der vil blive indledt med et fælles oplæg om den klassisk, ortodokse ikons historie og særlige
karakteristika, som udgangspunkt for hvordan vi kan arbejde med ikonen i vores tid. Vi
henter en masse inspiration fra nutidige ikonmalere, som hver har deres bud på personligt
udtryk. Der arbejdes individuelt, og i maleprocessen vil der blive taget udgangspunkt i den
enkeltes udtryk og forudsætninger. Der vil blive god tid til individuel vejledning. Begge dage
slutter med en fælles evaluering, hvor der gives feedback til den enkeltes maleri og udbytte.
Tid:
Fredag den 4. juli og lørdag den 5. juli 2014 – begge dage fra kl. 9.30 - 15.30.
Undervisningen foregår i værkstedet:
Bækkeskov Stræde 13
4733 Tappernøje
Værkstedet ligger 500 m fra Fjordkroen ved Præstø Fjord (Bækkeskov Stræde er en sidevej til
Strandvejen).
Pris
900 kr. I prisen indgår maling og evt. spartelmasse samt 2 x frokost, kaffe/ the og
drikkevarer. Medbring selv: Malerlærred eller træplade + pensler / spartel mv. Nærmere
info udsendes til tilmeldte kursister 2 uger før. Der er mulighed for at tilkøbe lærred, pensler
eller træplade til indkøbspris.
Betalingen foretages senest 10 dage inden kursusstart på reg. nr. 0047
konto nr. 4386 526 007. Betal venligst via netbank, så vi sparer tiden på kursusdagen.
Tilmelding:
anetteploug@innovart.dk eller på telefon 20 97 05 02
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