KULLATUT KÄSIKIRJOITUKSET PERGAMENTILLE
Oletko koskaan ihastellut vanhoja ja keskiaikaisia Raamatun
kullattuja käsikirjoituksia ja ihmetellyt miten ne on tehty?
Oletko koskaan maalannut pergamentille? Entä korkokullannut
lehtikullalla ja kirjoittanut vanhanaikaisella täytekynällä tai
sulkakynällä kaunokirjoitusta?
Nyt sinulla on mahdollisuus tehdä kaikki tämä ja maalata oma
kaunis koristeellinen kirjain, psalmi tai keskiaikainen Isä Meidän
-rukous pergamentille tai silopaperille.
Kurssilla opimme ymmätämään perineisten materiaalien
käyttöä: tutustumme eri pergamentti lajeihin ja paperi
materiaaleihin, kuten silopaperiin ja veliiniin. Harjoittelemme
lehtikullan ja assist-kullan käyttöä paperille ja pergamentille, ja
maalaamme luonnon pigmenteillä ja omatekoisilla vesiväreillä.
Lopuksi sommittelemme tekstin ja harjoittelemme tekstausta
vanhanaikaisella mustekynällä tai sulkakynällä ensin paperilla ja
sitten siirrämme valmiin tekstin ja kirjoitamme sen huolellisesti
pergamentille.
Tämä kurssi vaatii huolellista käden taitoa ja tarkkaa silmää ja
sopii kokeneemmille taiteilijoille ja ikonimaalareille.
Kurssin opettajana toimii perinteisen taiteen maisteri
ikonografi Hanna-Leena Äärimaa-Ward Englannista.

KULLATUT KÄSIKIRJOITUKSET PERGAMENTILLE

27.8.-2.9.2018

MAANANTAI 27.8.

PERJANTAI 31.8.

15.0016.00 -

06.0007.3009.00-

18.0019.30-

Päivällinen
Kurssin avaus ja esittely
- vanhat käsikirjoitukset, evankeliumkirjojen värit ja tekstit
- eri pergamenttilajit ja muut materiaalit
Harjoitustöiden aloitus
Ehtoopalvelus
Sakraali Geometrian luento

TIISTAI 28.8.
06.0007.3009.0010.3013.0014.3016.0016.3018.00-

Aamupalvelus ja liturgia
Aamiainen
Harjoitustöiden jatkoa
Kullan käyttöharjoituksia
Lounas
Harjoitustöitä
tauko
Kultaus
Vigilia

13.0014.3016.0016.3018.00LAUANTAI 1.9.
06.0007.3009.0013.0014.3016.0016.3018.00-

Aamupalvelus
Aamiainen
Ohjattua työskentelyä
Lounas
Ohjattua työskentelyä
tauko
Ohjattua työskentelyä
Ehtoopalvelus

KESKIVIIKKO 29.8.

SUNNUNTAI 2.9.

07.3009.0010.0011.3013.0016.0016.3018.00-

Aamiainen
III hetki ja pyhän Johannes Krysostomoksen liturgia
Varsinaisen työn aloitus
Lounas
Maalauksen aloitus ja tutustuminen väreihin
tauko
Ohjattua työskentelyä
Suuri ehtoopalvelus, pravilo

06.0007.3009.0011.0011.30-

TORSTAI 30.8.

Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen muistopäivä

06.0007.3009.0013.0014.30-

Aamupalvelus ja liturgia
Aamiainen
Ohjattua työskentelyä
Lounas
Maalaus jatkuu
Tutustuminen eri tekstityyppeihin
Tekstin suunnittelua ja harjoittelua
tauko
Työskentely jatkuu
Ehtoopalvelus

16.0016.3018.00-

Aamupalvelus
Aamiainen
Valmiin psalmin tai Isä meidän -rukouksen
kirjoitusharjoituksia ja kopiointia
Lounas
Tekstin kirjoitusta lopputyöhön
tauko
Käytännön työskentelyä
Ehtoopalvelus

Aamupalvelus ja liturgia
Aamiainen
Töiden viimeistelyä
Loppuarvio ja kurssin palaute.
Kurssin päätöslounas

Tervetuloa kurssille!
Kurssin hinta on majoitusvaihtoehdosta riippuen:





457 € – 1 hh opiston majoitusrakennuksessa
401 € – 2 hh opiston majoitusrakennuksessa
430 € – 1 hh vierasmajassa
382 € – 2 hh vierasmajassa

Hintaan sisältyy opetus, majoitus sekä aamiainen sekä 1 lämmin ateria/kurssipäivä.
Lisätiedot ja ilmoittautumiset 6.8.2018 mennessä puhelimitse 017 5701 401 tai
kurssit@valamo.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään

