Илиян Илиев Таекуондист – Зограф
Всички познаваме Илиян Илиев от "Мишън" като способен
таекуондист и състезател, като прилежен ученик и стар член на
клуба. Но Илиян продължава да открива в себе си още таланти.
Малко хора знаят например, че той обича и да рисува. От есента
насам Илиян е открил ново хоби - иконопис (рисуване на икони).
Всяка събота той посещава детската школа по иконопис "Захари
Зограф" към Енорийския център при храм "Покров Богородичен" в
София. Освен рисуването, към уроците се включва и изучаване на
основите на православната вяра, житията на светците, както и
дълбокият смисъл и значение на църковните празници и
богослужение. Курсът на обучение е четиригодишен, като през
първата и втората година се изучава иконопис, през третата миниатюра, а през четвъртата - витраж. Миниатюрата е рисунка,
която се отличава по своите малки размери, както и с тънкостта
и вещината на изработката, а витражът представлява рисуване
върху стъкло (стъклопис). Всяка учебна година започва на първи
октомври, когато се чества и празникът Покров Богородичен. За
Илиян това бе неговата първа година.
Учебният ден стартира в девет и тридесет в съботната сутрин с
час по вероучение, след което следват два часа и половина
рисуване. Рисува се върху дъска с темперни бои. Тънкост при
този вид рисуване е, че в боята се слага жълтък, за да не
потъмнява с времето.
Освен върху дърво, понякога учениците рисуват и върху плат,
като изработват хоругви (вид църковни знамена). В групата за
деца, която Илиян посещава, има около 10 души на възраст от 7
до 18 години. Освен нея има и група за възрастни. След
завършване на курса изучилите получават сертификат, който им послужва при кандидатстване с рисуване.
Илиян научил за тези уроци случайно чрез обява на улицата и решил да отиде да види дали ще му харесат.
Резултат от опита са много, все красиви икони, нарисувани лично от него, четири от които са спечелили място на
две изложби. Първата се е провела в сградата на
Информационния център на Европейския Съюз през май.
Втората стартира на втори юли, но този път тя се състои в
криптата на храма "Покров Богородичен" (където се провеждат
самите уроци). Входът е свободен. Всеки желаещ може да я
посети.
Илиян споделя, че най-много обича да рисува природни
пейзажи или хора. Той е вярващ, но посещава курса не толкова
от духовна гледна точка, колкото заради удоволствието от
самото рисуване. До година ще е седми клас в училище и му
предстои да избере с какво да се занимава. Решил е да учи в
испанската гимназия и за сега няма намерение да кандидатства
с рисуване. Планира иконописта да му остане само като хоби,
но е категоричен, че ще продължи да се занимава с това.
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