
 

 

   

WOKÓŁ IKONY  

Cykl spotkań warsztatowych  
dla młodzieży i dorosłych. 

 

Uczestnik dowie się jak wyglądał 

warsztat średniowiecznego malarza 

ikon, pozna technikę tempery jajowej, 

dowie się jak powstaje ikona, 

wykonując ją samodzielnie krok po 

kroku 

 

TERMIN: 7.10 -16.12.2021 
10 spotkań po 2 godziny 
Staromiejski Dom Kultury 
Rynek St. Miasta 2/ sala klubowa 
KOSZT: 234zł 
Minimum: 12 osób 
 

Organizator  
Staromiejski Dom Kultury  
Rynek St. Miasta 2  
Warszawa 
 
Zapisy do dnia 4.10.2021.  
u koordynator  
Małgorzaty Graczyk  
Malgorzata.Graczyk@sdk.pl  
Tel. +48 501 754 916 

Fenomen współczesnego Ruchu 
Pisania Ikon można próbować 

wyjaśniać na gruncie psychologicznym, 

socjologicznym lub historycznym.  

 

Można mówić o chwilowym przejawie 

mody lub reakcji na pustkę 

współczesnego modelu kultury, lub 

nazywać nową fascynację mistycyzmem 

wschodu.  

 

Nie da się jednak zaprzeczyć rosnącej 

fali zainteresowania ikoną, nie tylko 

jej stroną estetyczną, ale również 

religijno-filozoficzną. 

 

 

 
WOKÓŁ IKONY 
- warsztat plastyczny, 
arteterapeutyczny, oparty na 
wykonaniu symbolicznego 

Mandylionu - pierwszej ikony.  
 

 

Celem warsztatu 
jest uzyskanie podstawowej 

wiedzy o historii powstania ikony 

i jej symbolice oraz o starej 

technice malowania temperą 

jajową.  

 

 

 

 

 

 

 

Podczas cyklu spotkań: 



 

 

- nauczymy się stosować narzędzia 

  i materiały z warsztatu „pisania” 

ikony; 

 

- dowiemy się, czym jest „pisanie” 

ikony; 

 

- poznany symbolikę kolorów w ikonie; 

 

- poszukamy estetyki w tej sztuce; 

 

- zastanowimy się nad duchowością 

zawartą w ikonie; 

 

- wypróbujemy jeszcze jeden sposób 

twórczej relaksacji;  

 

- zyskamy wiedzę i umiejętności do 

samodzielnego wykorzystania 

warsztatu malarskiego w technice 

tempery jajowej, do napisania kolejnej 

wybranej przez siebie ikony. 

 

Uczestnik przynosi na zajęcia: 

-pędzelek z włosia wiewiórki nr2 firmy 

lineo lub koliński (sklep dla plastyków) 

- pędzel nylonowy nr 4 

- cyrkiel 

- jajko 1  

- wino białe wytrawne (kieliszek 50ml) 

- spirytus (25ml) do mycia pędzelka 

 

Zajęcia prowadzi: 
Jolanta Kolary – absolwentka Akademii 

Sztuk Pięknych w Warszawie, 
podyplomowego kursu arteterapii 
w Polskim Instytucie Ericksonowskim 
w Łodzi, kursu Arteterapii i Bajkoterapii 
w SDK w Warszawie. Nauczycielka 
Plastyki w szkole, instruktor warsztatów 
plastyczno-arteterapeutycznych Etno-Eko 
i Wokół Ikony w Domach Kultury. 
Tworzy książki artystyczne, maluje 
i wystawia obrazy. 
 

Szczegółowe terminy spotkań: 

 
Październik:7,14, 21, 28 

Listopad: 4,18, 25 

Grudzień: 2, 9,16 

 
Czwartki, w godz. 17.00-19.00. 
 
 

Zapisy   

Zgłoszenie poprzez mail z podaniem 

nazwiska drukowanymi literami, 

telefonu, ewentualnie danych do 

faktury. 

 

Wpłata 

do dnia 7.10.po potwierdzeniu przez 

koordynatora, że zebrała się 

odpowiednia ilość uczestników. 

 

Konto: 

41 1140 1010 0000 2917 3400 1001 

 

W tytule wpłaty: IKONA + nazwisko 

uczestnika 

 

Potwierdzenie wpłaty na e-mail 

koordynatora 

malgorzata.graczyk@sdk.pl 
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