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LAHGLA Cò
Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης Ἁγιογραφίας

“Εἰκόνα καὶ Ἐλπίδα:
Τὸ Κολιμπρὶ καὶ ἡ Εὐθύνη μας”

•
Τετάρτη,  12η Δεκεμβρίου 2012

•
Θέμα:

Μελέτη γιὰ τὴν κατανομὴ τοῦ φωτὸς
καὶ τὴν ἐπιλογὴ τῶν χρωμάτων - προπλασμοὶ

•
Ἁγιογραφεῖο Ἱ. Μ. Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Φυλῆς Ἀττικῆς



Ἀπὸ τὴν προετοιμασία τοῦ Μαθήματος.
Ἡ τεχνικὴ ὑποστήριξη εἶναι ἀπαραίτητη, προκειμένου νὰ μοιραστοῦν τὴν ὠφέλεια 

ποὺ προκύπτει καὶ οἱ Συμμαθητές, οἱ ὁποῖοι ζοῦν στὴν ἐπαρχία ἢ τὸ ἐξωτερικό.
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«Τὴν Ἄχραντον Εἰκόνα Σου προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ,
αἰτούμενοι συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός...».



Σύνδεση μὲ τὸ προηγούμενο Μάθημα.
Τὸ χρύσωμα τοῦ κάμπου τῆς Εἰκόνας ὁλοκληρώθηκε.
Πέρασμα στὴν μελέτη τοῦ φωτὸς καὶ τοῦ χρώματος...
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Θεωρητικὸς καταρτισμός, μέσῳ κατάλληλης παρουσίασης
τῆς σχετικῆς Εἰκονολογικῆς Μελέτης “Χρωματικὸν Ψαλτήριον”...
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...ἡ ὁποία ἄρχισε τὸ 2001, κατὰ τὴν διάρκεια ἁγιογραφήσεως
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ὁσίας Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας.  



“ Ὅπως ἡ ἀγνωμοσύνη συνιστᾶ τὴν χειρότερη ἁμαρτία,
ἔτσι καὶ εὐγνωμοσύνη εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀρετή”.

                                                                          +Μητρ. Κυπριανὸς
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Ἀποτύπωση τοῦ σχεδίου στὸ ξύλο
καὶ περιγραφὴ τῆς μελέτης, γιὰ τὴν ἰσορροπημένη κατανομὴ τοῦ φωτὸς

στὰ διάφορα στοιχεῖα τῆς Εἰκόνας.
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Ἡ Μελέτη τοῦ φωτὸς παρέδωσε τὴν “σκυτάλη” στὴν Μελέτη τοῦ Χρώματος.

Περισυλλογὴ καὶ αὐτομεμψία(;) πρὶν ἀπὸ τὸ “μέγα καὶ φοβερὸν ἔργον”...



Ἡ χρήση ἀκρυλικῶν χρωμάτων δίνει στὸν Ἁγιογράφο τὴν δυνατότητα 
γιὰ ἀκριβεῖς μετρήσεις καθὼς καὶ τῆς συντήρησής τους στὴν ἴδια ποιότητα.

Δίνει ἐπίσης, σὲ μεγάλο βαθμὸ ἐλεγχόμενη χρωματικὴ ταυτότητα
τῶν ἀποχρώσεων, ὡς τὸ τέλος τῆς ἐργασίας.
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Τὸ Χρονικὸ τοῦ Μαθήματος τῆς περασμένης Τετάρτης μοιράστηκε σὲ ὅλους
καὶ τὸ λιτότατο “τραταμέντο” ὑπενθύμισε ἴσως τὸν σκοπὸ τῆς  Ἔκθεσης...
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Στὴν ἀπαράλλακτη Εἰκόνα τοῦ Θεοῦ Πατρός,
τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ, Τὸν ἐκ Μαρίας τῆς Παρθένου γεννηθέντα,

εἰς τὸ ἀναμορφῶσαι τὴν πεσοῦσαν εἰκόνα εἰς τὸ ἀρχέτυπον κάλλος αὐτῆς,
δόξα, τιμὴ, προσκύνησις καὶ εὐχαριστία,

εἰς τοὺς αἰῶνας.
Ἀμήν!

Ἑπόμενο Μάθημα (Δ´):

● Τετάρτη, 19η Δεκεμβρίου 2012,  8 - 10 μ.μ.

● Στὴν Αἴθουσα Β’ τῆς Ἔκθεσης Ὀρθόδοξης Ἁγιογραφίας Α´
«Εἰκόνα καὶ Ἐλπίδα: Τὸ Κολιμπρὶ καὶ ἡ Εὐθύνη μας»

● Δημαρχείου 6, Πλατεία Ἡρώων, Ἄνω Λιόσια

● Θέμα:
«Ζωγραφικὴ φορεμάτων»




