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Hösten 2017

Styrelsen hälsar medlemmarna
välkomna till höstterminens
aktiviteter!
Programmet är följande:
Tisdagen 10 oktober 18.30: Professor Margaretha Rossholm Lagerlöf, Stockholms
universitet, Ikonen och kroppsligheten, lokal: Universitetet, Södra husen E397
Föredraget handlar om hur kroppslighet uttrycks i ikonmåleriet jämfört med andra
konstformer.
Margaretha Rossholm-Lagerlöf är professor i konstvetenskap vid Institutionen för kultur och
estetik, Stockholms universitet,

Tisdagen 21 november 18.30: Irina Sandomirskaja och Edward Kasinec, Den ryska
ikonen efter revolutionen 1917. Föredraget hålls på engelska , Universitetet , Södra husen
E397
Edward Kasinec, fd huvudbibliotekarie för den Slaviska-baltiska samlingen på New
York public library
Irina Sandomirskaja, professor, Södertörns högskola, forskar för närvarande bland annat inom
projektet Tid, minne, representation - om historiemedvetandets förvandlingar.

Lördagen 9 december 11.00: Per-Arne Bodin, Den ryska baletten och ikonerna. Om
Natalia Gontjarovas balett ”Liturgi”, Lokal meddelas senare
1915 repeterade den ryska baletten en uppsättning kallad ”Liturgi”. I den tänkta baletten
förenades avantgardets estetik med ikonmåleri och liturgi. Baletten kom aldrig att få premiär
men Natalia Gontjarovas dekorationer och skisser till kläder liksom koreografen Léonide
Massines anteckningar om den blivande baletten finns bevarade.
Per-Arne Bodin är professor i slaviska språk med litterär inriktning, Stockholms universitet

Om styrelsen
Jag heter Per-Arne Bodin och är ny ordförande i Ikonsällskapet. Jag är slavist och är
särskilt intresserad av den ryska traditionens förhållande till den ortodoxa traditionen.
Jag ser mycket fram emot detta uppdrag och ska göra mitt bästa. Jag håller på att
bygga upp en hemsida för föreningen. Ta en titt på hur den ser ut och kom gärna med
förslag och tips. På hemsidan finns också information om våra resor och en särskild
flik för resurser, alltså för föreningens medlemmar intressanta länkar, artiklar, musik
och filmer.
Pröva alltså denna länk och klicka runt.
https://ikonsallskapet.com
Med önskan om en fin höst. Välkommen till våra intressanta föredrag.
Per-Arne Bodin, pab@slav.su.se
Övriga ledamöter i styrelsen:
Thomas Birath, tbirath@hotmail.com
Kaj Engelhart, kajcaritas@hotmail.com
Elisabeth Löfstrand, elo@slav.su.se
Regina Lundvall, regina.lundvall@gmail.com
Ludmila Schuisky-Olsson, 7540455@gmail.com (kassör)
Eva Grafström, ekg@telia.com

Programmet för nästa års resa:
Program för Ikonsällskapets resa till Grekland 22/4-29/4 2018
Dag 1
Efter ankomsten till flygplatsen i Athen börjar vi vår resa på Peloponnesos med att göra ett
uppehåll vid Korinthkanalen, det viktiga infrastrukturprojekt som förbättrat förutsättningarna
för sjöfarten i Grekland och Medelhavet. Vi åker därefter vidare till Korinths antika akropolis
(Akrokorinth) som ligger ca 600 m över havet. En guidad tur i Korinth låter oss förstå den
betydelse som staden hade under antiken – så stor att Paulus valde att stanna här i 18 månader.
Därefter avfärd till Nafplion, där vi övernattar.
Dag 2
Påföljande morgon besöker vi det postbysantinska klostret Karakala, som spelade en betydande
roll under det grekiska frihetskriget. Därefter far vi vidare till platsen för det antika Epidauros.
Den guidade rundvandringen innefattar ett besök på den bäst bevarade grekiska teatern och på
Asclepius’ – läkekonstens gud – museum och helgedom. Efter att ha lämnat Epidauros far vi
vidare mot den förhistoriska bosättningen i Mycenae från 1400-talet f. Kr. När platsen
upptäcktes av Heinrich Schliemann spred den nytt ljus över det trojanska kriget, över det
dechiffrerade Linear B (ett av de äldsta skriftsystemen i Europa) och över invånarnas
konstnärliga, arkitektoniska och samhälleliga nivå.
Vi får även en guidad tur i Nafplion och promenerar runt i en av Greklands vackraste och mest
pittoreska gamla städer. De dominerande nyklassicistiska husen står som minnesmärken över
det glansfulla 1800-talet då staden var den moderna grekiska statens andra huvudstad. De
venetianska portarna, Synthagmatorget, de gamla moskéerna, den Helige Georgios kyrka,
platsen där Greklands förste guvernör mördades och Palamidi-fästningen är några av de
intressanta platser som vi kommer att bese.
Övernattning i Nafplion.
Dag 3
Vi avreser från Nafplion, och på den moderna motorvägen genom det underbara landskapet når
vi fram till det antika Olympia. Vår guidade rundvandring i museet följs av lunch, varpå vi
avslutar vårt besök med en guidad tur på Stadium, Gymnasium, Heras och Zeus’ tempel och
Pheidias verkstäder på den plats där de antika olympiska spelen föddes år 776 f. Kr.

Dag 4
Heldagsutflykt. Vi lämnar staden Sparta och efter några timmars bussfärd är vi framme i
Monemvassia (vilket betyder ”den enda passagen”). På en stor klippa, där den första
bosättningen byggdes på 500-talet f. Kr., uppfördes under bysantinsk tid imponerande kyrkor.
Venetianarna uppförde senare utomordentliga befästningar men måste överlämna dem till
turkarna på 1500-talet, liksom även kyrkan Hagia Sophia som bokstavligen hänger över den
branta klippan. Området är än i denna dag imponerande och är en av Peloponnesos stora
sevärdheter. Det är klassat som världsarv av UNESCO.
Därefter far vi tillbaka till Sparta för övernattning. Kvällen är fri.
Dag 5
Bara 15 minuters bussfärd från Sparta ligger Mystras, en befäst stad som erövrades av Gottfried
Villearduine på 1200-talet. På 1300-1400-talen gjordes den av bysantinarna till huvudstad i
despotatet Mystras. Under denna tid blomstrade staden och blev ekonomiskt välmående. Om
detta vittnar rikligt utsmyckade kyrkor, såsom den Helige Demetrios kyrka och den Heliga
Jungfrun Perivleptos. Båda kyrkorna har mycket välbevarade fresker. De medeltida delarna av
staden ligger på en höjd av 600 m över havet, och därifrån blickar man ut över Sparta och
slätten runt omkring som upptar en liten del av östsidan av Peloponnesos största berg Taygetos.
Vi lämnar det UNESCO-skyddade Mystras för ett besök vid de klippiga stränderna på södra
Peloponnesos och Dirrou-grottan, där havet tränger in och som därför bara kan besökas med
båtar, som ros av erfarna roddare. Grottan är en av de mest intressanta och välbesökta i Europa.
När vi åker genom Manis historiska och vackra landskap gör vi ett kort uppehåll i Kardamili,
innan vi kommer fram till Kalamati. Övernattning i Kalamati.
Dag 6
Heldagstur till Methoni, Koroni och Pylos. I Methoni finner vi den antika staden Pedassos, där
venetianarna långt senare, år 1209, tog över makten och förstärkte befästningarna. Emellertid
var det inte tillräckligt för att stå emot turkarnas vapen – staden föll år 1500. Den anses vara en
av de bäst bevarade fästningarna i dagens Grekland. Den lilla staden Koroni med sitt vackra
läge vid havet och sitt välbevarade slott och den arkeologiska utgrävningsplatsen vid Pylos är
också inkluderade i dagens program. Vi besöker även Johannes Döparens gammalkalendariska
kloster som ligger inne i det medeltida slottet.
Vi återvänder till Kalamata för övernattning.

Dag 7
Under resans sista dag bekantar vi oss lite närmare med Kalamata och dess omgivningar.
Staden ligger vid Messiniakos-viken. Vi får en guidad tur till de viktigaste platserna i staden
och till det arkeologiska museet. Vi far genom olivlundar och kommer fram till det antika
Messene och dess arkeologiska utgrävningsplats och museum. Messene, som omgärdades av en
8 km lång mur, byggdes av fältherren Epaminondas efter hans seger över spartanerna på 300talet f. Kr. Det var kulturellt centrum i området ända fram till slutet av 300-talet e. Kr. Därefter
besöker vi Andromonasteron (invigt till Kristi Förklaring) som grundades på 1200-talet.
Efter besöket i Messini far vi på motorvägen tillbaka till Athen.
Dag 8
Avfärd till Stockholm.
För mer information kontakta Elisabeth Löfstrand elo@slav.su.se

Det är hög tid att betala årsavgiften för 2017, 200:-/person.
Pg 121 05 33-4
Skriv även ditt namn under ”Meddelanden”

Har Du e-mail? Ge oss Din mailadress, så får Du rundbrevet
direkt i Din dator! Och meddela adressändring, tack!
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