
tentoonstell ing

Openingstijden
dinsdag t/m vrijdag: 11-17 u
zaterdag, zondag, 2e kerstdag: 13-17 u
gesloten op maandag,1e kerstdag, 
31 december & 1 januari 

Slot Zeist
Zinzendorflaan 1

3703 CE Zeist
T: 030 - 69 217 04
www.slotzeist.com

8 DECEMBER 2013 t/m 5 JANUARI 2014

R U S S I S C H E  I K O N E N

SCHOONHEIDHEMELSE



Het woord ikoon is afkomstig van het Griekse εἰκόνα,  
wat ‘beeld’ betekent en is een afbeelding van Christus,  
de Moeder Gods, heiligen of hoogfeesten. Ikonen zijn  
religieuze objecten en hebben een belangrijke functie binnen  
de Oosters Orthodoxe kerk. Ikonen worden niet aan-
beden maar zij worden door gelovigen geëerd. Deze  
verering geldt echter niet voor het beeld zelf maar 
de afgebeelde heilige. Door voor de ikoon te bidden,  
zou de gelovige in verbinding treden met God.

De Russische ikoon heeft zijn oorsprong in de Byzantijnse  
traditie, maar al vroeg is de ikonenschilderkunst in  
Rusland zich op haar eigen manier gaan ontwikkelen en  
maakte deze zich los van de Byzantijns-Griekse stijl. Hoewel  
er in Nederland een aantal ikonenverzamelaars is, gaan de  
meeste kwalitatief goede ikonen naar Russische verzamelaars.  
Daarom is deze verkooptentoonstelling van hoogwaardige  
Russische ikonen in Slot Zeist zeer bijzonder.

Te zien zijn meer dan 150 ikonen uit de eeuwenoude  
mystieke en ar tistieke tradities van de Russisch-orthodoxe Kerk. 
Het zijn ikonen uit de christelijke eredienst, maar vooral ikonen 
bestemd voor privé-devotie. Naast de op hout geschilderde 
ikonen wordt ook een bijzondere collectie metalen Russische 
ikonen getoond waaronder vierluiken, triptiekjes (drieluikjes)  
en kruizen, vaak in prachtige kleuren geëmailleerd.

Zoetmulder Ikonen 
De tentoonstelling ‘Hemelse Schoonheid’ is tot stand  
gekomen in samenwerking met Zoetmulder Ikonen te  
Amsterdam. Directeur Ingrid Zoetmulder is beëdigd taxateur  
en expert van Ikonen. Zoetmulder Ikonen bestaat sinds 
1936 en is gespecialiseerd in de aan- en verkoop van Oude  
Ikonen, beëdigde taxatie, conservering, restauratie en advies.  
www.zoetmulderikonen.nl

Toegangsprijzen tentoonstelling
Volwassenen: € 5,50 (incl. koffie of thee: € 7,25) 
65+/CJP/MJK/Zeistpas/U-pas: € 4,50 (incl. koffie of thee: € 6,25) 
Jeugd t/m 16 jaar heeft gratis toegang. 
Slot Zeist is rolstoeltoegankelijk.
     
Informatie 
Dick Bouma, coördinator   
T: 030 – 69 217 04   
E: d.bouma@zeist.nl
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