Press Release
Vackra men inte gudomliga ikoner

Hantverk & Yoga efterfrågas oftare än böner
Kyrkans betydelse i Sverige minskar men intresset för andlighet,
identitetsskapande och symbolism ger utrymme för en annan
sorts sökande. I takt med att det blir svårare att se en omedelbar
nytta med sin tillvaro i vardagen vänder man sig till andliga
alternativ. Tai Chi, Yoga och meditation har istället använts som
motvikt i ett samhälle som går allt mer från att producera varor
och produkter till mer imateriella tjänster från en datorskärm.
Hemmafix med Martin Timell i folkhemmen och stickning som
favoritsyssla hos superkändisar visar på behovet att att arbeta med
händerna, produktion genom hantverk.
Hantverk med frihet och hjärta
Skaparna till Lakki Ajkons (som i Lucky Icons), Sabina
Wroblewski Gustrin och Maria Herkner, arbetar med webbdesign. Lusten att skapa någonting med händerna ledde till studier
i traditionellt ikonmåleri med tekniker härstammande från tiden
strax efter Kristus. Motiven målas på träplattor som behandlas
med krita i flera omgångar. Färgen är naturlig äggtempera. Skirt
bladguld appliceras med lim och pensel. Designduon har därifrån
utvecklat Lakki ajkons egna ikonografi med olika tekniker,
metoder och unika motiv.
Symbolism och urgamla tratidioner
Symboler finns i de flesta religioner och kulturer för att inspirera
och stärka betraktaren samtidigt som de påminner om en annan
värld. Många av de symboler som idag räknas som kristna är
lånade från andra religioner och kulturer som t.ex. från de
egyptiska hieroglyferna.
Lika gammal som kristendomen är bruket av ikoner, en
andligt laddad bild, med syfte att skapa en närhet till helgon
och religiösa förebilder i den andliga världen. Huruvida ikoner
är en form av avgudadyrkan eller ett uttryck för sann, kristen
tro har dryftats genom historien, men vid kyrkans sista (av sju)
bibeltolkningsmöten år 787 erkändes ikonanvändandet. Sedan
dess har kyrkan delats i flera riktiningar, men i ortodoxa och
katolska hem och kyrkor hittar man fortfarande den traditionella
ikonen. Varje familj kan välja en ikon, ett skyddshelgon framför
andra, beroende på familjens egen situation och värderingar.
Ikonen har ifrågasatts, men dess betydelse för människor genom
historien är odiskutabel. Särskilt i orostider har den skänkt tröst.
Nya tider - nytt helgon!
De flesta traditionella kristna ikoner är återskapade kopior av de
första ikonerna, som har en tydlig stil och stark symbolik (därtill
en spännande historik!). Ikonmålaren skall förmedla motivets
styrka, inte uttrycka någon egen kreativitet. Nya helgon att
avbilda hör inte till vanligheterna, men 1999 föreslog den katolska
kyrkan att Sankt Isidor kan utses till alla internetanvändares egna
skyddshelgon. Sankt Isidor samlade och dokumenterade kunskap
inom helt skilda kunskapsområden som språk, konst, medicin
och vägbyggnad under sin levnadstid mellan 560 och 636. Sankt
Isidors festdag är 4:e april. Hur Sankt Isidor ska avbildas i sin
eventuella helgonroll finns det knappast några tusenåriga mallar
för traditionella ikonmålare att utgå ifrån.
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Idag finns det konstnärer och amatörer som för det traditionella
ikonmåleriet vidare. Det finns även konstnärer som har inspirerats
ikonmåleriet i sitt skapande.
Unika källor till kraft och inspiration
Konstnärerna bakom Lakki Ajkons inspireras förutom från
traditionella ikoner även av sagor, legender, mytologi, populärkultur och världens religioner. De skapar sin helt unika Lakki
Ajkonsvärld bebodd av enhörningar, kloka kvinnor och indianer.
Dessa vackra motiv blir till moderna ”ikoner” som är laddade
av kraft och inspiration men utan krav på politiskt eller religiöst
ställningstagande hos betraktaren. Det finns elva karaktärer som
avbildas på ikonerna. De olika motiven kan ge inspiration och
dekoration i olika situationer, men vad en specifik Lakki ajkons
ikon verkligen kan betyda för en enskild människa, är personligt.
Till exempel är “Soul Protector” en själslig slagskämpe som står
för god karma. “Soul Protector” hjälper dig att behålla ditt lugn
och fortsatta tro på DIN goda karma. “Dragon Conqueror”
är beslutserövraren som ger kraft till personlig utveckling och
vägleder dig mot fasta, ultimata beslut. Man sätter ofta etiketten
ikon på artister och sportstjärnor. Det finns en likhet mellan
kristna helgon och moderna idoler, för att uppnå ikonstatus krävs
att personen i fråga har en stark, egen identitet, värderingar och
prestationer. Lakki Ajkonsikonen “Lady Soulfood” är varken
helgon eller idol men står för vård av kropp och själ. Hon är en vis
kvinna som vet mycket om livet och att att man måste ta hand om
sig själv och ibland bli påmind om det av en Lakki ajkon…

Lakki ajkons är moderna ”ikoner” framtagna med traditionella metoder.
Sabina och Maria har studerat traditionellt ikonmåleri, samma som man har utövat i
alla tider, och sedan vidareutvecklat Lakki ajkons egna ikonografi med olika tekniker,
metoder och motiv.
Det unika med Lakki ajkons ikonmåleri är motiven som är inspirerade av världens
religioner men inte helt baserade på någon särskild religion eller symbolik.

