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Већ више од 20 година се ба-
вим иконописањем, а мој први 
сусрет са старим техникама 

фрескописања био је још у студент-
ским данима, када сам у Цркви 
Светог преображења Господњег у 
Милтону имао прилику да радим са 
покојним Драганом Марунићем и 
Николом Лубардићем. Тада сам на-
правио своју прву самосталну фреску 

Вазнесење пресвете Богородице, с 
благословом владике Георгија, која 
се налази у холу већ поменуте цркве 
- каже, на почетку разговора за СЛО-
ВО, иконописац Зоран Рњак. Велику 
заслугу мом учењу имао је отац Нек-
тарије, српски монах из Русије, који 
ме је упутио у технологију, теологију 
и остала питања важна и битна за 
иконографију која сам, наравно, у 
годинама које долазе обогатио путо-
вањима и истраживањима, а и раз-
личитим приступима и техникама 
рада. Многе формуле и стилови рада 
се могу наћи у књигама, али када је 
у питању иконографија, то је знање 
које се преноси и учи годинама.

Фрескопис је стари начин рада 
наношења боја на сухи или свјежи 
малтер, који се изводи у више ета-
па. То је начин рада који се и данас 
примјењује. На овим просторима се 
због другачијег стила градње углав-
ном слика на самој површини зида 
(drywall) или се слика на платну 
које се касније постави на зид. Ин-
сталација икона на платну је много 
једноставнија у смислу неометаног 
коришћења простора цркве и по-
стављања скеле за кратки времен-
ски период, гдје инсталирање често 
траје само неколико сати, за разлику 
од осликавања на лицу мјеста, гдје је 
скела постављена све вријеме и сав 
материјал и боје се ту налазе.

- Кажите нам нешто више о пројек-
тима које тренутно радите?

Кичинер, 28. децембар 2019.

Осликао многе цркве у Канади - 
Зоран Рњак  

Пише: 
Гордана ЛАКОВИЋ

ЗОРАН РЊАК, СЛИКАР ИЗ ОКВИЛА ОСЛИКАО ЈЕ МНОГЕ ЦРКВЕ У КАНАДИ

ИКОНОГРАФИЈА СЕ 
УЧИ ГОДИНАМА

- Моја највећа радост је када видим своју дјецу како 
показују интересовање и љубав према сликању, не само 
када су иконе у питању, већ и друге слике и цртежи - каже, 
за СЛОВО, Зоран Рњак

ЦРТА ОД РАНЕ МЛАДОСТИ
Зоран Рњак је рођен 1976. у Бенковцу. Године 1988. читава породица се из Дал-
мације сели у Канаду, гдје Зоран наставља своје школовање и 1995. године уписује 
Ликовну академију у Торонту. За вријеме студија, које завршава 1999. године, по 
први пут сусреће се са иконографијом.
Љубав према цртању родила се још у дјетињству, гдје је као мали дјечак цртао све 
што га је окруживало, а склоност ка умјетности и таленат за цртање је наследио 
од свог оца. 
Опус сликара Зорана Рњака чине многобројне осликане цркве по Канади, славске 
иконе у многим домовима као и многе слике на платну, графике, мурали и цртежи, 
гдје истраживајући често користи различите медије. 
Зоран Рњак живи у Оквилу са супругом и двоје дјеце.
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- Тренутно живопишем главни dio-
naos у румунској Цркви Светих 40 
мученика Севастијских у Аурори. 
Иконостас и осликавање олтарског 
простора је приведено крају. Овдје 
примјењујем технику сликања на 
платну, које се касније лијепи на 
зид. Оваква техника рада се зове 
marouflage и примјењује се одавно, 
а омогућава другачије сагледавање 
простора и рад у студију који је по 
много чему лакши него рад на скели 
у цркви, гдје се некада ради на јако 
великим висинама и на плохама које 
су искривљене и неправилног обли-
ка. Платно се припреми у студију, уз 
претходно мјерење самог простора 
у цркви и онда се ради цртеж као 
основни елемент осликавања, пос-
лије чега се платно попуњава бојом. 
За разлику од самих икона које се 
раде на дрвету, гдје се често корис-
те пигменти боја уз употребу јајча-
не емулзије, сликање на платну се 
ради само са бојама које се наносе на 

подлогу која је претходно премазана 
неколико пута са грундом. Онда на 
припремљеном плaтну, исто као кад 
би радио директно на зиду у цркви, 
почиње се са пажљиво направље-
ним цртежом. Свака икона, по завр-
шетку је премазана са лаком, па тек 
онда пребачена до цркве за истала-
цију. 

- Шта за Вас представља сликар-
ство и уопште стваралаштво на том 
нивоу?

- Моја највећа радост је када видим 
своју дјецу како показују интересо-
вање и љубав према сликању, не 
само када су иконе у питању, већ и 
друге слике и цртежи. Често се они 
придруже мени и сликамо заједно, 
што је јако важно за развој њиховог 
менталног здравља, посебно у ово 
доба развоја технологије, која сужава 
и ограничава креативност која је јако 
важна и есенцијалана, посебно код 
дјеце - каже Зоран Рњак.   СЛОВО

Кичинер, 28. децембар 2019.

Иконописац Зоран Рњак

ПРАВИЛА НИСУ  
ПРОПИСАНА
- У православној цркви постоје 
одређени канони иконописања којих 
се треба придржавати, правила нису 
прописана, већ се преносе генерација-
ма, док код Римокатолика нису де-
таљно прецизирани начини сликања 
икона - каже Зоран Рњак.
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