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Hantverk med frihet och hjärta

Skaparna till Lakki Ajkons (som i Lucky Icons), Sabina
Wroblewski Gustrin och Maria Herkner, arbetar till vardags
med webb och graﬁsk design. 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 äggtempra. Skirt bladguld appliceras med lim och pensel.
Designduon har därifrån utvecklat Lakki Ajkons egna ikonograﬁ
med olika tekniker, metoder och unika motiv.

Unika källor till kraft och inspiration

Inspirationen bakom Lakki Ajkons kommer förutom från
traditionella ikoner även från sagor, legender, mytologi, populärkultur och världens religioner. Sabina Wroblewski Gustrin och
Maria Herkner skapar sin helt unika Lakki Ajkonsvärld bebodd av
enhörningar, kloka gummor 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.

Lakki Ajkons ställer ut på OdenGate Café

Ikonerna har på kort tid blivit eftertraktade av design och
konstintresserade och av ägare till olika oﬀentliga lokaler. Från och
med den första oktober kan man beskåda ikonerna på OdenGate
Café på Odengatan.

Lakki Ajkons är moderna ”ikoner” framtagna med traditionella metoder.

8-29 Januari 2006, OdenGate Café,
Odengatan 46, Stockholm.

Det unika med Lakki Ajkons ikonmåleri är motiven som är inspirerade av världens
religioner men inte helt baserade på någon särskild religion eller symbolik.

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.

