
Ikonopisecký kurz 
s Martinem Damianem 
16. – 19. června 2023 
 
Na měsíc červen jsme pro vás, kteří rádi tvoříte 
připravili zcela nový workshop, jehož cílem je 
seznámení s tvorbou ikon – sakrálního 
křesťanského umění.  
Během tohoto kurzu vás odborný lektor Martin Damián seznámí s materiály, 
jakými jsou ikony tvořeny, s pracovními postupy, které dýchají starými časy. 
Přijďte si vše vyzkoušet prakticky a vytvořit si vlastní ikonu. 
 

Kurz je pro potřebu zasychání jednotlivých etap tvorby 
rozčleněn do čtyř dnů:  

 Začínáme v pátek 16. června v 16 hod. Tento den si připravíme podkladovou 
dřevěnou desku. Málokdo ví, že se pod malbou ukrývá několik vrstev v nichž je 
ukryta i modlitba. Vybranou modlitbu vepíšeme do samotného dřeva ikony 
a následně budeme vrstvit tzv. levkaz. Než vrstvy zaschnou, připravíme si 
předlohu ikony.  

 V sobotu bude kurz pokračovat od 8:45 hod. Zaschnutý levkaz vyhladíme 
smirkovým papírem, vytvoříme nákres předlohy přímo na ikonu, začneme 
zlatit. Odpoledne bychom měli přistoupit k práci s barvami. Kurz bude 
probíhat zhruba do 18:30 hod.  

 Neděle bude ve znamení pokračování v tvorbě nanášení barev. Během soboty 
a neděle bude dle dohody přestávka na svačinu, kávu, čaj, oběd a také společně 
navštívíme expozice Městského muzea a galerie ve Svitavách.  

 V pondělí od 8:45 hod dokončíte svá díla, jedná se zejména o zalakování ikony 
šelakem. Tím budou ikony chráněny a připraveny na cestu do Vašich domovů.  

 
 

Cena kurzu činí 3.800,-- Kč  
 
V ceně kurzu je zahrnuto:  
Odborný lektor, Skripta o historii, teologii 
a praktické tvorbě ikon (cca 8 stran A4)  
Materiál: dřevo velikosti 28x23 cm, klíh, 
plavená křída, plátno, smirkový papír, štětce, 
mixtion (lepidlo na zlato) plátkové zlato, 
pigmenty – barvy, vajíčka, ocet, čistý líh, šelak 
Z občerstvení – káva, čaj, limonáda. 

 
Pokud vás nabídka zaujala, rezervujte workshop 
 

 telefonicky na č. 734 809 565 Jitka Olšánová.  
 nebo na lektor@muzeum.svitavy.cz 

 


