
 

                              
 

 

 

LEZING EN WORKSHOP 

RUSSISCHE KERKELIJKE ARCHITECTUUR EN KUNST 

 

De Russisch Orthodoxe Kerk is de grootste en wellicht bekendste Orthodoxe kerk. Haar 

geschiedenis gaat terug tot het jaar 988 toen vorst Vladimir zijn volk in de Dnjepr liet dopen. 

Sindsdien heeft de kerk een bewogen geschiedenis doorgemaakt en dreigde ze in de 20
e
 eeuw 

ten onder te gaan aan vervolging. Maar sinds het jaar 1988 is de kerk bezig aan een 

wederopstanding en neemt haar rol in de samenleving steeds meer toe. Overal worden weer 

kerken gebouwd en kloosters geopend. De architecten en kunstenaars van vandaag die deze 

kerken bouwen en verfraaien grijpen terug op de aloude regels en canons van de kerkelijke 

kunst. Om daarover meer te weten te komen, welke regels gelden er, wat betekent het één en 

ander, organiseert het Centre for Russian Studies: 

 

1. LEZING KERKELIJKE ARCHITECTUUR EN KUNST. 

     

Doel van de lezing is inzicht te geven waarom de Russische kerken er zo uitzien als ze eruit 

zien en hoe de innerlijke architectuur een weerspiegeling is van de theologie van de orthodoxe 

kerk. Daarbij valt te denken aan het uiterlijk van kerken (rond, kruiskoepel, rechthoek etc. 

tentdak versus koepel, tegelversiering van kerken) en het innerlijk: fresco’s, iconostase, 

iconen. Er zal daarbij aandacht worden besteed aan de functie van de verschillende 

onderdelen tijdens de eredienst (gebruik van iconostase, soleï, analoi etc.).  

Aan het einde van de lezing zal de deelnemer genoeg informatie hebben om deel te nemen 

aan de workshop. 



  

2. WORKSHOP. 

 

De inhoud van de lezing kan als basis dienen voor het maken van een object dat naar eigen 

inzicht deel zou kunnen uitmaken van kerkelijke kunst. Bv. een tegel zoals die kerken 

versieren als in Jaroslavl (fruit, dieren enz.) of een tegel geïnspireerd door Russische iconen. 

De materialen zijn klei en engobes voor het inkleuren. 

De werkstukken worden gebakken en misschien een tijdje tentoongesteld in het Centrum. 

      

 

De lezing vindt plaats op donderdag 6 februari 2014 van 20.00 tot 21.30 uur en wordt 

gegeven door Drs. Sven Standhardt, afgestudeerd in de Russische taal en letterkunde. 

Hij heeft aan de theologische Academie van Sergiev Posad in Rusland een opleiding gehad en 

afgerond als Russisch orthodox priester en is daarnaast werkzaam in de zomermaanden als 

reisleider op culturele reizen naar o.a. de Russische Federatie. 

 

De workshop is op donderdag 13 februari 2014 van 19.00 tot 21.30 uur en wordt begeleid 

door Irene van Breest Smallenburg, docente Beeldende Vorming en Keramiste. 

      

Inschrijven voor zowel de lezing als de workshop kan t/m 27 januari 2014 via 

t.mironava@rug.nl 

 

Na inschrijving zal de locatie bekendgemaakt worden. 

 

De kosten voor lezing zijn € 5 en zijn ter plekke betalen.   

Voor de workshop zijn kosten € 18 (inclusief materiaal), te betalen via de website van het 

Nederland-Rusland Centrum: http://www.nrce.nl/nl/content/workshop-russische-kerkelijke-

architectuur-en-kunst 

 

Voor de lezing en de workshop kan men zich apart inschrijven. In geval van deelname aan de 

workshop wordt wel aangeraden de lezing ook te volgen, maar het is geen verplichting. 

De workshop gaat alleen door bij een minimum aantal deelnemers van 5 personen. 
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