
 

 



Velkommen til ikonutstillingen! 

 

DET GRESKE ORTHODOKSE SAMFUNN I NORGE 

arrangerer 

IKONUTSTILLING 
av den greske ikonmaleren 

Nikol Konstante 

 

26. november - 11. desember 2011 

 

Åpning: 

lørdag 26. november kl. 14  

 

Ikonforedrag den 3. desember kl. 14: 

’’Ikoner: teknikk, symbolikk, teologi’’ ved Nikol Konstante.  

Foredraget holdes på norsk og gresk. 

 

Åpningstider: 

fra mandag til fredag kl. 16.30 -20, lørdag og søndag kl. 13 - 16 

 

Adresse: 

Maria bebudelses kirke, Thor Olsens gate 9, 0177 Oslo 

 

Besøk gjerne nettsiden: www.ikonkurs.webs.com 

 

OM IKONUTSTILLINGEN 

Utstillingen består av 12 verk av ikonmaleren Nikol Konstante. Format: fra 20x30cm. til 

 40x90cm. Teknikk: eggtempera på preparert treplate. Forbildene som har blitt brukt er fra 

hele den kristne kunstperiode, fra de første kristne århundre og fram til den post-

bysantinske tiden, også nyklassisistiske ikoner fra 19. århundre. Fra de eldste bevarte ikoner 

fra 5. årh. (f. eks. Jesus Allherskeren i Sinai, hl. Katarina klosteret), fram til det 11. århundre 

(apostel Peter og Paulus omfavnelse), samt Teofanis’ fra Kreta ikoner (16. århundre – post 

bysantisk tid). Ikonene er laget i 2010 og 2011.  

OM IKONER 

Det greske ordet ikon (εικών) betyr bilde, og betegner vanligvis religiøse malerier på 

trepaneler i bysantinsk stil, enten greske, russiske eller fra andre steder 

overalt i verden, hvor ikonene er en del av tradisjonen. Det 

bysantinske riket, med hovedstaden Konstantinopel,var en fortsettelse 

av det romerske i øst, og bysantinsk ikonmaleri er en kunstform som 

var utbredt over hele det enorme området, som fortsettelse av det 

hellenistiske maleriet (fayuum portrettene).  

http://www.ikonkurs.webs.com/


 En gammel tradisjon forteller at evangelisten Lukas var den første ikonmaler. Mange 

tidlige ikoner av Guds mor med Jesubarnet er tilskrevet ham. Senere ikoner viser ham i 

ferd med å male med pensel (mens en engel leder hånden hans). 

Det finnes tallrike ikonsamlinger i museer rundt i Europa, f. eks. i British Museum, London, 

museer i Aten i Hellas, Venezia i Italia, Ohrid i Jugoslavia, i St. Katerinaklosteret på 

Sinaifjellet, i museer i Moskva og St. Petersburg, o.s.v. Nasjonalgalleriet i Oslo har sin egen 

ikonsammling. 

Ikoner blir imidlertid ikke æret bare i kirkene. I mange hjem er 

de en integrert del av familiens bønnested.  

Å male et ikon er det motsatte av å gi uttrykk for subjektive 

følelser siden det krever identifisering med en tradisjon. 

Ikonmaleren er Kirkens (Kirke=den kristne menigheten) 

instrument som synliggjør hendelser og hellige personer som ble opplevd av Κirken fra de 

første kristne århundre. Derfor maler ikonmaleren ikke ved egen inspirasjon, men med 

tradisjonelle forbilder (ikoner)til rådighet. Dette er et arbeid som krever kunstnerisk og 

teologisk kunnskap og gir en fullkommen og helhetlig kunstform med spesielle trekk som 

ikke forandres og spesielle teologiske symboler som må uttrykkes slik at ikonene blir   

trosbærere og dermed liturgiske gjenstander i ortodoks liturgi. 

 

 

 

 

OM IKONFOREDRAGET den 3.desember 2011 

TEMA: ’’teknikk, symbolikk, teologi’’  

Ikoner: vinduer til det gudommelige. Ikonenes symboler og funksjon.  

Nikol Konstante holder foredrag med ca 200 bilder i projeksjon (ved hjelp av powerpoint 

programmet) om rikdommen i ikonmalingstradisjonen på to språk: norsk og gresk. 

Et vellykket foredrag presentert ca 10 ganger i Oslo og Akershus i 2010 og 2011. 

 

Ikonene er ikke en kunstners inspirasjon, men kirkens åndelighet og tradisjon. Ikoner er 

oppfattet som ''vinduer'' til den guddommelige verden, og har en rituell funksjon i kirkens 

og troendes liv. Den symbolske betydning, teknikken og det religiøse formål med ikoner er 

et fascinerende emne som har til hensikt å gi en grunnleggende og nødvendig forståelse 

for denne spesielle form for religiøs kunst.  



 

Følgende spørsmål får svar på foredraget:  

Hva er et ikon?  

Hva er forskjellen på et religiøst maleri og et ikon?  

Hva er ikonmalingteknikkens symbolikk? Hvilke karakteristiske trekk finnes det i ikoner? Hvor 

og hvorfor ble de første ikonene skapt?  

Har Fayyum - portrettene noe forhold til ikonene? Hvorfor har ikonenes gjenreisning etter 

den ikonoklastiske krisen blitt kalt Ortodoksiens seier?  

 

 

 

 

IKONKURS 

Les om helgekurs i bysantinsk ikonmaling Nikol holder i februar 2012: 

http://ikonkurs.webs.com/helgekurs.htm 

Nikol Konstante holder ikonkurs i hl. Nikolai på Majorstuen, Gresk norsk kulturklubb, andre 

steder og privat. Nikols elever stiller ofte ut sine arbeider (tegninger, øvelser og ikoner)ved 

hennes ikonutstillinger. På den måten kan tilskueren få se hele arbeidsprosessen i 

ikonopplæringen, den presise og disiplinerte metoden i ikonmalingens teknikk. Nikol har 

organisert 14 utstillinger med sine elevers arbeid i Norge og Hellas. 

 

Kollasj med bilder fra ikonkurs i Oslo, 2011 

 

OM KUNSTNEREN 

KUNSTNEREN SIER: 

’’Ikonmaling var en kunst jeg ikke valgte selv. (Annen kunstnerisk virksomhet har jeg bevisst 

valgt.) Jeg begynte med å tegne motivene jeg så i kirken i Aten dit besteforeldrene mine 

tok meg med når jeg var liten. Jeg gikk hjem en søndag etter kirken når jeg var ca12 år 

gammel og begynte å tegne en engel. Jeg lurte på hvorfor jeg gjorde det, men allikevel 

kunne jeg ikke stoppe. Etter at den ble ferdig skjønte jeg at noe trakk meg til den kunsten. 

Jeg lot det ligge i hele puberteten, og plutselig, fikk jeg min første bestilling før jeg egentlig 

kunne lage ikoner. Jeg måtte begynne å lære. Moren min, ikonmaleren Anna Nika, var 

også en god veileder ved ikonskoleringen min. Nå, diskuterer vi og veksler meninger og 

kunnskap om ikonenes teknikk og teologi. Livet mitt ville vært tommere uten utøvingen av 

den hellige kunsten.’’ 

http://ikonkurs.webs.com/helgekurs.htm


Curriculum Vitae - Nikol Konstante 

Nikol Konstante er født i Athen, Hellas, oppvokst 

i Wien, Østerrike og bor i Oslo. 

Vokste opp i en kunstnerisk familie (Moren er 

maler, ikonmaler og dekoratør og faren 

teaterregissør). Hun tok sin første 

kunstundervisning som barn da hun fulgte 

moren sin på ’’Akademie der Bildende Kunst’’ i 

Wien. Deretter fulgte mange undervisningstimer 

med moren. Diplom i interiørarkitektur, 

dekorasjon og objekttegning i avdeling for 

grafisk kunst og kunsthåndverk ved Høyskolen i Athen, Hellas (2005, karakter 

”fremragende”). 

På Høyskolen ble hun undervist i bysantinsk ikonmaling og bysantinsk mosaikk av prof. El. 

Mystakas. Privat studium: kunstmaling med prof. G. Kalogannis og H. Gavrilos. Og 

ikonmaling, ikon restaurering, bysantinsk mosaikk med ikonmaleren A. Nika i Athen, Hellas.  

Hun begynte å jobbe som ikonmaler i 1997. I 1998 tok hun ansvaret for organisering av 

fag-, pensum- og studieinnhold for hvert studieår på ’’Skolen for bysantinsk ikonmaling og 

bysantinsk mosaikk’’ Profeten Elias’ menighet i Athen. Hun forfattet relevant lærestoff og 

utarbeidet materiale som bidro til en bedre undervisning og høynet det faglige nivået i 

studiene. Der underviste hun blant annet i følgende fag i 10 år (1998-2008): Bysantinsk og 

post-bysantinsk ikonmaling, malekunst (tegning og maling med farger), ikonteologi, 

komposisjon - moderne kunstretninger, kunstpsykologi og kunsthistorie. I 2005 tok hun 

initiativ til etablering av gruppen «Ikon» for avgangsstudenter for å spre ikonmalerkunst 

som en levende og liturgisk kunstform. Sammen med medlemmene i gruppen organiserte 

hun seminar i ikonmaling, ikonutstillinger, ikonomvisninger i museer og andre aktiviteter.  

I 6 år har hun undervist i kunst (tegning, maling, maleteknikker, komposisjon, collage, 

håndverk, tekstil, o.a) og mosaikk (med forskjellige materialer) på den 10. barneskolen i 

P.Faliro, Athen.  Hun har undervist i ikonmaling for folk som deltok på et 

rusavvenningsprogram i samarbeid med statens organisasjon  mot  narkotika (OKANA) i 

Athen, oktober 2007.  

Har organisert 14 utstillinger med sine studenters ikoner og 6 utstillinger med elevenes 

malerier. Hun underviser i kunstmaling ved AOF Romerike. Hun underviser i ikonmaling ved 

H. Nikolai menighet (kurset arrangeres av Det ortodokse kirkeakademi i Oslo) og på Gresk-

norsk kulturklubb i Oslo. Hun holder ikonmaling- og kunstforedrag i Norge og Hellas.  

Har også jobbet med ikon- og oljemalerirestaurering. Jobber fra 1998 som frilans dekoratør 

og designer (interiør – og utstilling, grafisk, web design). Skriver og publiserer kunstartikler i 

Norge og Hellas. 



Hun bruker den tradisjonelle bysantinske teknikken i ikonmaling. I malerier bruker hun 

vanligvis: kritt, akrylfarger og tempera. Har deltatt på mange utstillinger i Athen, Hellas og 

Norge (Oslo, Sandvika, Brumunddal), og mange av ikonene hennes finnes i kirker i Hellas, 

og ikke minst i privatsamlinger. Maleriene og ikonene hennes stilles ut gjennom hele året 

på gallerier i Oslo og omeng.    

Hun har studert praktisk pedagogisk utdanning ved HiOA. Er autorisert Oslo guide fra april 

2011. Har Diplom i klassisk sang & sangpedagogikk ved Det Nasjonale konservatoriet i 

Aten (2007, karakter ”fremragende” enstemmig og med premie) og jobber som klassisk 

sangerinne (mezzosopran) og sangpedagog. Har siden 2007 gitt ca 50 solokonserter i 

Norge, Tyskland og Hellas.  

Er kontaktlærer for vg3 utstillingsdesign på Ås videregående skole. Underviser i 

kunstmaling, adobe photoshop – data bildebehandling - på AOF Romerike i Lillestrøm. Og 

i stemmebruk og gresk på Folkeuniversitetet i Oslo, Bærum og Lillestrøm. 

Separate utstillinger: 

29 jan. – 13 feb. 2011 på Galleri Jessheim.  Utstillingen var under beskyttelse av den greske 

ambassaden i Norge. Tittel: Parthenonikk, et rekonstruksjons-forslag for den greske 

nåtidens virkelighet etter antikkens greske idealer, inspirert av Parthenons skulpturer fra 

400-tallet f.K. Verk laget av  kritt og tegnekritt på papir. (besøk gjerne: 

www.parthenonikk.webs.com) 

8 - 20 april 2011 i hl. Nikolai kapellet Majorstuen kirke – kjeller, separat utstilling med ikoner i 

bysantinsk og post-bysantinsk stil. Arrangør Det ortodokse akademi i Oslo. 

(www.ikonkurs.webs.com) 

3 – 9 oktober 2011 på Galleri Aggelon Vima, Athen, Hellas: separat maleriutstilling og art-

installation med tittel: ’’Engler overalt’’. (Akrylmaling, eggtempera, o. a. midler) 

26 nov. -11 des. 2011, Separat ikonutstilling i Maria Bebudelses kirke i Oslo 

 

Nettside : www.nikolkonstante.webs.com 

Nikol Konstantes ikongalleri: http://nikolkonstante.carbonmade.com/projects/3197555#1  

 

 

Ta gjerne kontakt!   Nikol Konstante  mobilnr: 98865007  Adresse: Tingstuveien 4, 0281 Oslo 

http://www.parthenonikk.webs.com/
http://www.ikonkurs.webs.com/
http://www.nikolkonstante.webs.com/
http://nikolkonstante.carbonmade.com/projects/3197555#1

