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Iko ne Al bi ne Nas tran 
AlbinaNastran se z vsopredanostjo in tankočutnostjopo

svečapisanjuikon–nabožnihpodob,kipripadajovzhodnikul
turi inreligiji.Pravtakojeodličnapoznavalka ikonopisja,tako
po likovni kot ikonografski plati, in raziskovalka ikonopisnega
gradiva.Njeneikonenastajajopopredpisanihkanonih,pokla
sičnih postopkih in z uporabonaravnihmaterialov.Daohrani
njihovobistvo inposlanstvo, slikapopredlogahdel znanih in
neznanihmojstrov, predvsem iz kulturne zakladnice grškega,
ruskega,ukrajinskegainbalkanskegapodročja,patudisloven
skega, v kateremsopod vzhodnokrščanskimi vplivi nastajale
posamezne ikone.Sledi izbrušenimupodobitvenim formulam,
vsaka njena ikona pa vendarle predstavlja  celostno umetni
ško poustvarjalno delo.Med slikarkinimi najbolj priljubljenimi
innajpogostejeupodobljenimimotivijeMatiBožjazOtrokom,v
opusupasotudištevilneupodobitveangelovinnajrazličnejših
svetnikov.Ikonesijejozduhovno,likovnoestetskoinsimbolno
sporočilnomočjo.
Ključne besede: Albina Nastran, ikone, kanoni, predloge,
motivi

With great devotion and subtlety, Albina Nastran devotes
time towriting icons–devout images that belong toEastern
cultureandreligion.She isalsoagreatconnoisseurof icono
graphy,bothintermsofartandiconographyitself,aswellasa
researcherof iconicmaterial.Hericonsarecreatedaccording
totheprescribedcanons,accordingtoclassicalproceduresand
usingnaturalmaterials.Topreservetheiressenceandpurpose,
theartistpaintsaccordingtobothfamousandunknownmas
ters, especially from the cultural treasury of Greek, Russian,
UkrainianandBalkanareas, includingSlovenia, inwhich indi
vidual icons were created under Eastern Christian influence.
Shefollowsstrictformulasofdepiction,witheachofhericons
representingacompleteworkofart in itself.Amongthepain
ter’smostpopularandmost frequentlydepictedmotifs is the
MotherofGodwithChild,althoughheroeuvrealsocontainsnu
merousdepictionsofangelsandvarioussaints.Hericonsshine
withspiritual,visual,aestheticandsymbolicpower.
Keywords:AlbinaNastran,icons,canons,templates,motifs

Al bi na Nas tran2sezvsopredanostjo in tankočut
nostjoposvečapisanjuikon.Pravtakojeodličnapoz
navalka ikonopisja, tako po likovni kot ikonografski
plati,inraziskovalkaikonopisnegagradiva.
Avtorica,kiživi inustvarjavŠkofjiLoki, jebilado

upokojitvezaposlenavprosveti.Obsvojemdeluseje
ljubiteljskoposvečalatudislikarstvu,predvsemkrajin
skiintihožitnimotiviki.Vseskozijebilaaktivnasprem
ljevalkalikovneumetnosti,sajjeobčudovalamojstre
evropskegaslikarstva,šeposebejKlimtainSchieleja.
Sspoznavanjemzahodnoevropskihumetniškihvrhun
cevjeostrilaosebnolikovnosenzibilitetoinpostopo
ma jasnilaosebnahotenja.Zavedalase je,damora
likovnodeloimetitudiosebnoizpovedinsporočilo.Po

1 Umetnostnazgodovinarkainlikovnakritičarka.
2  AlbinaNastran,rojenaMagerle,univ.dipl.inž.,rojenav

GradupriKranju,jedoleta1986živelavKamniku.

slanstvopraveumetnostijenamrečvtem,danaredi
človekanotranjebogatejšegainboljšega.
Napotinjenegaosebnegalikovnegaiskanjajebila

prelomnarazstavaikonvKamniku:deloočetaMihajla
JozafataHardija,ikonopiscainkatoliškegaduhovnika
bizantinskoslovanskega obreda, ki živi in ustvarja v
Metliki.Njegovarazstavajojepovsemprevzelainpre
usmerilanjenaslikarskazanimanja.Novi kažipotna
slikarskipotijojeodločnousmerilvikonopisje.Sštu
dijskopoglobljenostjoinvztrajnostjosejepodalavpo
polnomanovsvet likovnih inhkratiduhovnihpodob.
Doustvarjalnihdejanjjebilopotrebnihvelikoteoretič
nihoz.študijskihpriprav,črpanjaznanjizliterature,pa
tudiosebneduhovnerasti.Literaturajepostalanjena
spremljevalkapri odkrivanju zgodovine ikon, in sicer
v kompleksnem smislu, tako s področja likovnih za
htevinzakonitostikotanalizelikovnihdelpomotivih,
simboliki inmanifestnih vsebinah. Bogato teoretsko
znanjejedopolnjevalainnadgrajevalatudipriznanih
strokovnjakihzaikonopisje,kjerjespoznavalainurila
tovrstnimetje.Njenprviučitelj jebilpravočeMihaj
loJozafatHardi.VKatoliškemdomuprosvetevTinjah
jeobiskovalatečajpodvodstvommag.SilveBožinove
Deskoske izBolgarije.Njenamentorica jebila Dani
caDšišović izUžic,akademskaslikarka,specialistka
za ikonopisje in freskanstvo. Tudi nasveti hrvaškega
ikonopiscaBorisaGrkovićasobili zaNastranovodo
brodošli.Pripravezaodločilenustvarjalnikoraknapo
dročjeikonopisjasotrajaledveleti.Vtrenutku,kose
ječutiladovoljpripravljena,kojebila,kotpravisama,
spravljenasseboj inssvetomokrogsebe, jezačela
ustvarjatinatemposebnemslikarskempodročju.Po

Al bi na Nas tran



Na
š 

po
go

vo
r

142

stalajeenaizmedredkihavtoricoz.avtorjev,kivslo
venskiprostorprinašajoinnegujejotovrstnoslikarsko
tradicijo.Ikonejeprvičpredstavilajavnostinaskupin
ski razstavi vminoritskem samostanu na Ptuju leta
2003.Vnaslednjemletujesledilasamostojnarazsta
vavdomačiŠkofjiLoki.Dodanesjeavtoricananizala
številnerazstavnepredstavitvetakovslovenskemkot
vmednarodnemprostoru.Osebnoslikarkinozadovolj
stvo vselej znova podkrepijo navdušenje ljubiteljske
javnostiterpohvaleumetnostnihzgodovinarjev,ikono
piscevindrugihstrokovnjakov.
AlbinaNastran je v svet ikon vstopila s spoštova

njem do preteklega, drugačnega, umetniško dovrše
negainestetskega,patudisposebnimodnosomdo
njihovegareligioznegaposlanstva.Zatojoprinjenem
delu spremlja tista davna, posvečena samostanska
atmosfera,kilikovnoustvarjanjespreminjavmedita
cijo,vposebno,posvečenodejanje.Ustvarjanjejena
mrečzaznamovanoskoncentracijo,vztrajnostjo,umir
jenostjoinpotrpežljivostjo.Znjimuresničujeizjemno
inpristnosozvočjezdelom,sčutenjemizraznemoči
insporočilnosti,kijoposedujejoikone.
Vsako likovno delovanje ima svoje zakonitosti in

specifike,nedvomnopajeslikanjeoz.pisanjeikonše
posebejsvojskoinzahtevnoternekolikoodmaknjeno
odnašekulture.Ikonesonamrečnabožnepodobe,ki
pripadajovzhodnikulturiinreligiji.Njihovoustvarjanje
jepotekalovsamostanih,zaupanopajebiloizbranim
moškim.Avtorjepritemmoralstrogosleditiveljavnim
kanonominrecepturamterpotrpežljivoinvztrajnode
latitestarokrščanskesvetepodobe,kiševednovzne
mirjajossvojoenigmopatudizbleščavostjoindrago
cenostjozlata.Ustvarjalniprocessezačenjasskrbno

izbirolesenedeščice,pripravoslikarskepodlageizbo
lonjskekredeinkleja,pritrditvijolističev23karatnega
zlataindosegasvojvrhunecvpravilnemzaporednem
nizanjuplastiposlikave.Takonastajajoslike–ikone,
ki premorejo posebno svetost, pa tudi komunikativ
nost.Predstavljajonamrečpovezavomed(pravoslav
nim)vernikominosebo,ki jenasliki,zatosoobrazi
svetihosebvednofrontalnopredstavljeni.Kompozici
jajeuravnoteženaintakožeapriorivnašapomiritve
niobčutek.Zanimivoje,dajenaikonahuporabljena
obrnjenakompozicija,sajsefiguralnilikiinpredmeti,
kispremljajoosrednjisvetniškilikvprvemplanu,zod
daljenostjonemanjšajo,ampakcelovečajo.Osebeso
predstavljeneploskovnoinnerealistično,vsebujejopa
temeljneportretnepotezeoziromavidezoseb, ki jih
predstavljajoterpišejonjihovezgodbeživljenja.Vteo
loškemsmislujenamrečikonaenakovrednaSve te mu 
pi smu,sajikonopisecprevajabesedevlikovnaizraz
nasredstva.Čepravpišezgodbobiblijskihlikov,pav
zapisvnašatudiosebnadoživljanjainčutenjauprizo
ritvenihfigur.
IkoneAlbineNastrannastajajopoklasičnihpostop

kihinzuporabonaravnihmaterialov: lipovedeščice,
naravnihpigmentov,jajčneemulzije,šelaka(naravne
smole)inzlata.Daohranibistvoinposlanstvosvetih
podob,slikapopredlogahdelznanihinneznanihmoj
strov,predvsemizkulturnezakladnicegrškega,ruske
ga,ukrajinskegainbalkanskegapodročja,patudislo
venskega,vkateremsopodvzhodnokrščanskimivplivi
nastajale posamezne ikone. Umetnostni zgodovinar
BoštjanSoklič jevrecenzijizagospoAlbinoNastran
natančnopojasnil širjenje ikonskegaslikarstva izBi
zancainznjimpovezanodogajanjevnašemprostoru,
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Marija z detetom

Marija z detetom Pantokrator

Marija z detetom

kjersobileikoneredkoprisotne,asokljubtemupusti
lepomembnosled:»Sli ka nje oz. pi sa nje ikon je iz Bi
zan ca po sto po ma pro di ra lo v Ru si jo, pa pro ti za ho dni 

jadranskiobali,vBenetkeinRim,južnoItalijoinDal
macijo,kjersoikonežezačasasrednjegavekaimele
dokajpomembnovlogovrazličnih,boljzasebnih, in
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timnihoblikahizkazovanjapobožnosti.Vumetniškem
smislu so te zgodnje ikone združevale elemente za
hod no e vrop skih umet no stnih sti lov (ro ma ni ka, go ti ka) 
invzhodnih teološkoestetskihkanonov. Iz Italije inz
Balkanskegapolotokasoikonezašletudivnašekra
je, ven dar pa se je nji ho va ra ba ome je va la pred vsem 
nasamostaneterredkeduhovne inplemiškekroge.

Mednašimpreprostimljudstvomsepriljubljenostikon
ni razširila. Vzroke za to jemogoče najti v drugačni
naravi zahodnoevropskega bogoslužja in delno tudi
v ukre pih re for ma ci je, ki so za vr li na sta ja nje ‘sve tih 
podob’. Kakorkoli že, originalne pravoslavne ikone v
slovenskemprostoruobstajajo;somaloštevilne,apo
membnezaradisvoječastitljivosti,zgodovine,vsebine
inumetniškevrednosti.«(Soklič2004)
Predloge, ki jih AlbinaNastranuporablja pri pisa

nju, torejpripadajorazličnimšolamikonopisja.Omo
gočajojiustvaritipreslikavožeobstoječegadela,kiga
običajno realizira na manjših, včasih celo komornih
formatih.Njenodelopašezdalečnilekopiranje,saj
vsakaikonaAlbineNastranpredstavljatudicelostno
umetniškopoustvarjalnodelo. Vanj jenamreč vtkan
del slikarkine biti, njena osebna nota, osebni izraz,
njeno intimno čutenje in doživljanje.Njene ikone so
prenos vsebinskih in likovnoformalnih pristopov na
leseno površino. Ob vsemnatančno definiranempa
seavtoricapoglabljavsvojduhovnisvet,seprepušča
svojimobčutjem,svojimsprejemanjemsvetaestetike,
dovršenosti,harmoničneubranosti inatmosferskeli
ričnosti, se umika v stanjemiru in kontemplacije. V
večplastnolikovnotkivovtkelepotosvojedušeintako
ikoneozaljšazdodatnimsijajem.Tudivlikovnoformal
nemsmislusidovoljujekančekinterpretativnesvobo
de,npr.drobneintervencijevoblikiglobokegareliefa
aliposamezneosebnoizbranepripovednefragmente.
Mednjeniminajboljpriljubljenimiinnajpogostejeupo
dobljenimimotivipajeMatiBožja:slavnaVladimirska
ikona,MatereBožjezOtrokomoz.različneBogorodi
ce,BrnskaMatiBožja,DoječaDevica in številne sv.
MarijezDetetom.Tudiprvaikonanajbipredstavljala
MaterBožjozOtrokominnajbibiladeloevangelista
Luke.Ninaključje,daikone,kisolepe,takovduhov
nemkotvlikovnemsmislu,najpogostejeslikajoprav
Lepoto,sajMarijoimenujemotudi»totapulchra«–vsa
lepa.
Marijinamilina,materinskičut,nežnost indovrše

nostsekažejotudivdelihAlbineNastran.Njeneiko
nesoprefinjene,dodelaneinsofisticirane.Čepravso
kanonizirane,siupamtrditi,daimajoposeben,ženski
karakter,sajsovanjevtkanezgodbenjenegačutenja,
doživljanjainverovanja.Razmišljanjemevodišena
prej, pa vendarnaj tone zveni kotmojapot v femi
nističnosmer. Ikonesovečinomapisalimenihi.Tudi
sicerjebilolikovnoustvarjanjedolgopokliczamoške
inzaženskovsvetuumetnostiskorajnibiloprostora,
pa čeprav sobile prav ženske v samostanih likovno
precejizobražene.Danesjepovsemdrugače,intako
jetudiNastranovavstopilavtaposvečeniustvarjalni
svet.Čepravženski inmoškisvetpredstavljatacelo
to,bi lahkosvetumetnostiševednorazdelilinadve
polobli, in sicer na žensko inmoško.Marni ženska
poloblaprostor,kjerprebivaženskiduh,drugačenod
moškega?Svetovastasipodobna,invendarsevsvo
ji podobnosti razlikujeta. Zapovedi, vgrajene v njune
temelje,sorazlične.Soposledicarazličnihgledanjin
doživljanj, torej tudi različnih interpretiranj. Ženske
umetnice so drugačne. Nežnejše in subtilnejše so.
Spregovorijo »po žensko«. Ustvarjajo izrazito žensko
umetnost, zavestno inhotenoprav takšno,nežno in
čutno,karpomeni,daženskadelujetudina»moških«

Marija z detetom

Pasijon
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področjihnasvoj,poudarjenoženskinačin.Invendar
sevsinebistrinjalistomojotrditvijo.Nekaterimenijo,
daoženskiumetnostilahkogovorimo(le)takrat,kose

taukvarjasfeminističnotematiko.Pustimopolemike
otem,alilahkolikovnodeloopredelimokotženskoali
moško,alilahkooženskeminmoškemkarakterjugo
vorimotudipri ikonah.Verjetno jenajboljmerodajen
odgovorskritvsenzibilitetiposameznika,izkaterese
rojevaspecifikavsakepoetike.Vsakodelojenamreč
predvsemotroksvojegastvaritelja.Jenjegovoseben,
enkrateninneponovljivdel.Jeizzivinodziv,kivključu
ještevilnedejavnike,številnevplivezunanjegasveta.
Tipaimajosvojovlogošeleobdejstvu,kakogloboko
sežejovposameznika,kakointimnosegadotaknejo,
kakšna doživljanja, čutenja in likovnovizualna ovre
dnotenjasprožijo.IkonesoseAlbineNastranizjemno
globokodotaknile,takogloboko,dajesvojaustvarjal
nahotenjasširšegalikovnegapodročjausmerilaprav
naikonopisje,kijidajeodgovorenanjenopercepcijo
dojemanjaživljenjainduhovnosti.
VopusuAlbineNastransopogostiangeliinnizajo

seštevilnesvetniške figure: sv. JanezKrstnik, Janez
evangelist,sv.Lukaevangelist,sv.Ciril inMetod,sv.
Andrej,sv.Marko,sv.Matej,sv.Frančišek,sv.Nikolaj,
sv. Jurij,sv.Neža,sv. Joahim inAna,sv.Družina,sv.
Trojica,križsv.Damijana,sv.PaterPijterdrugilikiin
motivi.Figuresopredstavljenedoprsnoalipacelopo
stavno,enasamaalipadveoziromavečnaenisami
deščici,ki imanajpogostejepravokotnoobliko,lahko
pa jeoblikovana tudiv različne tipekrižaalikakšno
drugačno,zaposebnenamenezahtevanoobliko(an
gela–varuhatabernaklja).
Upodobitvene formule so izbrušene, a svojstveno

stiliziraneinceloformalnotoge.Mestomaučinkujejo
nerealistično,sajvnjihševednobivajomodelibizan

Sv. Ciril in Metod Sv.Frančišek

Sv. Janez Krstnik
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tinskegaslikarstvainneomajnosledenjenajvišjiideji.
Obrisnalinijajejasna,eksaktnaintekoča.Prehodiin
kontrastisoostri,barvneploskveboljalimanjhomo
gene.Obrazisoizraznomočni,najpogostejezaznamo
vanizmandljastooblikovanimiočmiodprtihpogledov.
Prav takososporočilnedrže teles, roke figur,kibla
goslavljajo, učijo, opozarjajo, sprejemajo ... Veliko je
spremljajočihsimbolnopomenljivihpredmetov.
Čeprav v ikonahnajbolj sveti in je najbolj opazna

zlatabarva,sobarvetiste,vkaterihjeglobljipomen
in je zakodiranosimbolnosporočilo.Bela, rdečkasta
inmodra so nepogrešljive. Govorijo o Božji in člove
škinaravi,ovlogah inposlanstvihposameznih likov.
V barvah oblačil se preko simbolnih vrednosti zrcali
posameznikovo življenje. Zlata pa je še posebej po
membna.Tojebarva,kisimboliziranebesainodseva
žarečoBožjoluč.Zlatoniuporabljenolezaavreoleoz.
svetniškesije,ampakvštevilnihrešitvahzajemakar
celotnoozadje.

Pomembendelikonsotudiletrizmi,
kiosebedefinirajo,razlagajo

SlikanjeoziromapisanjeikonzaAlbinoNastranni
samolikovnoustvarjanje,ampakjenekaj,karbogati
njenodušo,karpoglabljanjenovezskrščanstvom,jo
vodivmeditacijoinjonotranjeumiri.Vsetojepreko
likovnovizualnegaprocesavtkanov ikone in»sije« iz
njih ter z duhovnimi občutji nagovori in obogati tudi
gledalca.
Ikone, ta svojstven dosežek bizantinskega slikar

stvavsebujejoizjemenduhovnikoncentrat,kisvetitu

divdanašnjemčasuinvnašemprostoru.Nedvomno
jepravvtemodgovor,zakajsoikonevdrugipolovici
20.stoletjaponovnovstopilevsrediščezanimanj,ta
kogledalcevkottudinovihikonopiscev,sajsešoleiko
nopisjapojavljajoodRusijedozahodneEvrope.Objem
njihove duhovnosti namreč pomirja človeka našega
časainmupredstavljaodmikodponorelegasvetavto
»sveto«zatočišče.Žarčenjeduhovneideje,kijezorela
skozistoletjainnadgrajujeumetniškipotencial,začuti
vsakdo,tuditisti,kinanjenegledaskrščanskegasta
lišča.Tojepresežnost,kikaže,dasejeumetnostikon
navdihovalavglobinah,prilepemindobremtertako
preživelapreizkusečasainohraniladuhzanimanjaza
njevsedodanes.Verjamem,dabodoostalesvetloba
tudi zaprihodnost.Zavernegaoziromavduhovnost
zazrtegagledalcapajeikonašeglobjerazodetje,saj
ima v sebi zakodirana bogata teološka, simbolna in
bogoslužnasporočila.
AlbinaNastranspisanjemikonostajavslužbidaru,

kigajeprejelaingazosebnimštudijskimpoglablja
njeminduhovnimplemenitenjempripeljaladopiede
stalaumetnosti.
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