LEMPÄÄLÄN ROTARYKLUBI
Rotarykokous 08.04.2021
Muistio - Seppo Elomaa

Kauden 49 kolmaskymmenesensimmäinen rotarykokous, Ikonimaalaus harrastuksena, Asko
Ojakoski Teamsissä 08.04.2021 klo 18:00 alkaen
Läsnä: 12 rotaria ja aveceja
o
o
o
o

Presidentti Pekka Mäenpää avasi Teams kokouksen
Tietokilpailukysymys; Kenen pyhä ikoni => vastaus; Pyhä Pietari: oikeita vastauksia 3 kpl
Ketosen Pekka esitteli kunnan projektista – Yhteisön käyttöön osa Hakkarin kartanon tiloista
Asko Ojakoski piti esityksen Ikonimaalaus harrastuksena :

Harrastukseen löytyy mm. kirja nimeltä ”Opi maalaamaan ikoneita”.
Asko ollut maalaamassa vuosittain yhtenä tai kahtena viikkona ikoneita. Ikonin ehtii tehdä
suunnilleen viikossa. Ikoni tulee Kreikan sanasta eikon (= pyhä kuva).
• Pitkä maalaustauko tarkoittaa, että usein joutunut opiskelemaan ikonin maalauksen uudelleen.
Jatkuva harrastaminen edellyttäisi kotiin välineille huoneen sitä varten.
• Miksi aloittanut harrastuksen ?
• Ortodoksisuuteen liittyen Asko ainakin kuvittelee, että harrastus liittyy ortodoksiseen
kirkkotilaan, jossa Ikonostaasi on edessä (=alttarin ja kirkkosalin erottava seinä), ja jolloin
tila on toisenlaisen näköinen kuin pelkistetty luterilainen kirkkotila.
• näköaistin lisäksi ”suitsutus” myös hyväilee hajuaistia.
• Kuulo huomatuksi laulun myötä, ja sanotaan, että ihmisääni on kaunein soitin.
• Ikonimaalaus on tutustuttanut moniin paikkoihin ja ihmisiin
• Ortodoksikirkon pitkä historia puhuttelee
• Ikonin maalaus ei ole pelkästään tekninen toimenpide vaan on myös hartautta
• Asko on ollut maalaamassa mm. Heinäveden valamossa, Karjalohjan Heponiemellä, Eurajoen
kristillisessä opistossa ja itse ollut järjestämässä ikoninmaalausta Someron seurakunnan
leirikeskuksessa sekä Lempäälän vanhassa pappilassa. Toukokuun alussa on varattu aika Uotin
parantolaan.
• Ikonimaalausta voi harrastaa myös Lempäälän opiston kursseilla
• Maalaamiseen tarvitaan esim. valmiiksi pohjustettu lehmus tai leppä ikonilauta tukikiiloineen,
emulsiota, väripigmenttejä ja hierrintä, sivellin, lehtikultaa ja loppukäsittelyyn kuivuvaa
pellavaöljyä
• Työnkulussa tärkeää: aiheen valinta, lauta, piirtäminen mallin mukaan, emulsiot ja värit, olifointi
• Asko esitteli ikoneita. Alla muutama esimerkki esitetyistä ikoneista.
• Tulevat rotary tapahtumat :
• Torstaina 22.04. klo 18, Ajankohtaista kaavoituksesta, Kaavoituspäällikkö Teija M
•
•

Asko ja Pyhä Konstantinus ikoni

Askon tekemä Kristus ikoni

Asko tekemä Koptilainen ikoni

