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Välkomna
till Ikonsällskapets årsmöte
Tisdagen den 4 april kl. 18.30, Stockholms Universitet, sal E 397 (Hus E,
plan 3), Frescati. T-banestation: Universitetet.
Efter årsmötesförhandlingarna kommer Paul Nordgren att hålla ett föredrag om
ortodoxa påskhymner.
Verksamhetsberättelse och bokslut kommer stadgeenligt att föreligga på årsmötet.
Årsmötets dagordning (enligt stadgarna)
1. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
2. Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
4. Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året.
5. Revisorernas berättelse.
6. Ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av balansräkning för det gångna året.
7. Val av ordförande (mandattid 1 år).
8. Val av övriga styrelseledamöter (mandattid 2 år).
9. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
10. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen.
11. Fastställande av årsavgift för år 2018.
12. Behandling av förslag som väckts av medlem och skriftligen tillställts styrelsen före
februari månads utgång.
13. Övriga ärenden.
Styrelsen kan, när den finner erforderligt, sätta upp ytterligare punkter på dagordningen
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Ytterligare två sammankomster äger rum under vårterminen.
ONSDAGEN 26 APRIL kl. 18.30 Helige Nicolai finska ortodoxa kyrka, Bellmansgatan 13,
Stockholm. T-banestation Mariatorget eller Slussen.
UTSTÄLLNING MED GRAFIK OCH KYRKOTEXTILIER AV INA COLLIANDER.
Ina Colliander (1905 - 1985) var grafiker och målare, gift med författaren och teologen Tito
Colliander Hon var en utsökt konstnär i det mer intima formatet, som är alltför okänd i
Sverige. Nu ges en unik möjlighet att se ett litet men representativt urval av hennes djupt
andliga konst sprungen ur, och i dialog med, den ryska ikontraditionen. Här finns även
exempel på hennes mosaikikoner. Vi får dessutom utställningen belyst av Kajsa
Mattas, mångårig medlem av Ikonsällskapet, som själv hade nära kontakt med Ina Colliander.
TORSDAGEN 18 MAJ, kl 18.30 Stockholms universitet, Frescati, sal 379, hus F plan 3.
T-banestation Universitetet.
FÖREDRAG: DEN BYSANTINSKA IKONEN SVARTA MADONNAN FRÅN LJUSA
BERGET OCH MARIAKULTEN I POLEN. Professor Ewa Teodorowicz-Hellman.
Den Svarta Madonnan i klostret på Ljusa berget i Czestochowa är den mest kända ikonen i
Polen. Den är symbol både för folkets religiositet och för Polens frihet. Än i denna dag
vallfärdar människor i mängd till klostret för att be Svarta Madonnan om hjälp, beskydd och
stöd. Föredraget belyser ikonens inflytande på Polens dramatiska historia, på landets politik
och kultur.
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FJOLÅRETS RESA
Intryck sammanställda av Lisa Rabe:
25 augusti 2016 avreste delar av Ikonsällskapet till Visby. Efter visst krångel med
incheckning och embarkering kom vi iväg. Vårt hotell visade sig ligga på bekvämt avstånd
från hamnen. Under de två dagarna vi tillbringade på Gotland visade Svetlana Vasilyeva
Svensson oss Fornsalen samt Garde och Källunge kyrkor. Det var en fröjd att få ta del av
hennes pedagogiska och initierade föreläsningar på plats, och intressant att höra om de olika
teorier som finns rörande det bysantinska inflytandet på Gotlands konst och kultur, inklusive
Svetlanas egen.Vi fick såväl ikonografiska som stilistiska analyser av kalkmålningar och
limmålningar på trä.
Marja-Liisa Alm bjöd in oss till sin ateljé i Roma. Så roligt att få se! Dessutom bjöd hon på
förfriskningar i sin vackra trädgård. Det är länge sedan nu, men en fin resa blev det! Tack!
Rekommenderar läsning av Svetlanas uppsats i Fornvännen 2009(104):2, s.[97]-111:ill.
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/2009_097
ÅRETS RESA
För två år sedan anordnade vår mångåriga medlem Efti Georlin en resa till de nordliga delarna
av Grekland. Resan blev en stor succé och alla återvände hem med underbara minnen.
Nu vill Efti tillsammans med sin kusin Kostas och guiden Jannis göra en ny resa för
Ikonsällskapet till Grekland, denna gång en rundtur på det vackra Peloponnesos.

Resan börjar i Aten och går vidare till de mytomspunna Korint och Mykene och fortsätter
därefter till Nafplion som under medeltiden var en viktig hamnstad. Kanske kan vi se en
föreställning på amfiteatern Epidavros, eller ta en taxibåt över till ön Hydra eller till ön
Spetses (färden tar bara 20 min). Överallt finns det vackra bysantinska kyrkor att besöka, och
bland det allra vackraste är Mistras där de bysantinska kyrkorna är som klistrade direkt på
bergväggarna. Vi skulle givetvis åka till den gamla staden Monemvasia som ligger på en
halvö. Förhoppningsvis hinner vi se även Sparta, Mani och Kalamata och de gamla borgarna
som är belägna i vattnet i Methoni och Koroni. Vi far vidare till Olympia och Patra, och
kanske åker vi upp i bergen och bor i någon gammal by med vidunderlig utsikt över det
grekiska landskapet.
Resan är ännu på planeringsstadiet. Inriktningen är våren 2018. Om intresse finns så sätter
planeringen igång på allvar!
Anmäl intresse till Elisabeth Löfstrand, per e-post elo@slav.su.se eller per telefon
08-7663038. Anmälan är naturligtvis inte bindande på detta stadium.
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KURS PÅ SENIORUNIVERSITETET
Hösten 2017 kommer Senioruniversitetet i Stockholm att ge en kurs om medeltida rysk konst.
En väsentlig del av den ryska konsten under dessa århundraden utgjordes av ikonkonsten, och
de mest kända mästarna uppmärksammas, t ex Theophanes Greken och Andrej Rubljov.
Kursen äger rum under åtta fredagar kl 12.30 till 15.00 med början den 30 september. Kursen
motsvarar 7.5 högskolepoäng. Möjlighet ges att tentera men man kan delta bara som åhörare.
Under vårterminen 2018 fortsätter kursen med ytterligare sammankomster, och även denna
delkurs motsvarar 7.5 högskolepoäng.
Lärare är FD Svetlana Svensson (Vasilyeva), som kan lämna mer information om kursen.
Adress: svetlana.svensson@arthistory.su.se
Tel: 076-230 83 55

Det är hög tid att betala årsavgiften för 2017, kr 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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Tillförordnad ordförande: Elisabeth Löfstrand, elo@lsav.su.se
Rundbrevsredaktör: Kaj Engelhart. Mail: kajcaritas@hotmail.com

