Väri ja valo maisemassa
Kurssilla maalataan maisemaa havainnon pohjalta keskittyen
tutkimaan väriä ja valoa hieman impressionistiseen tapaan.
Opettelemme näkemään värin ja valon eri sävyjä ja luomaan
perspektiiviä värillä, muotokielen ollessa vapaa.
Maalaamme mahdollisuuksien mukaan ulkona. Haastavan tai
epämukavan sään sattuessa voimme luonnostella ja
havainnoida ulkona ja sitten maalata sisällä.
Aloitamme märkää märälle akvarellitekniikalla, jonka jälkeen
on mahdollisuus siirtyä akryyli- tai öljyväreihin oman
mieltymyksen mukaan.
Kurssilla myös puhumme väreistä, niiden suhteista toisiinsa,
niiden luomasta vaikutelmasta sekä vaikutuksista
ympäristöön ja ihmiseen. Tärkeimpänä kuitenkin
maalauksellinen kokemus.
Kurssi sopii kaikille maalauksesta kiinnostuneille.
Mitään ennakkotietoja tai -taitoja ei tarvita. Tekniikka on siis
vapaa, omat materiaalit mukaan. Kurssilla tarvittavat märkäämärälle akvarellimateriaalit kuuluvat kurssin hintaan.
Opettajana taidemaalari Maria Kivistö

Väri ja valo maisemassa
22.-26.7.2018
www.mariakivisto.com

maria@mariakivisto.com

Ohjelma
Sunnuntai 22.7.
15.00 Päivällinen
16.00 Kurssin avaus
Tutustuminen märkää märälle-akvarellitekniikkaan
18.00 Ehtoopalvelus

Torstai 26.7.
6.00 Aamupalvelus ja liturgia
7.30- Aamiainen
9.00 Maalausten yhteinen katselmus ja henkilökohtainen palaute
Kurssin päätös
11.00 Päätöslounas
Huoneiden luovutus klo 12.00 mennessä.

Maanantai 23.7.
6.00 Aamupalvelus
8.00- Aamiainen
9.00 Akvarellimaalausta ja orientaatio maisemamaalaukseen
12.00 Lounas/Moleben rukouspalvelus
13.30 Maisemamaalaus
15.00 Tauko
16.00 Maisemamaalaus
18.00 IX hetki
Tiistai 24.7.
6.00 Aamupalvelus ja liturgia
7.30- Aamiainen
9.00 Maisemamaalaus
12.00 Lounas/Moleben rukouspalvelus
13.00 Maisemamaalaus
15.00 Tauko
15.30 Maisemamaalaus
18.00 IX hetki
Keskiviikko 25.7.
6.00 Aamupalvelus
7.30- Aamiainen
9.00 Maisemamaalaus
12.30 Lounas/Moleben rukouspalvelus
13.30 Maisemamaalaus
15.00 Tauko
16.00 Maisemamaalaus
18.00 IX hetki

Tervetuloa kurssille!
Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi
avaimen ja nimikortin. Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia esillä
erityisesti Trapesassa asioidessaan.
Ateriat ovat tarjolla ohjelmaan merkittyinä aikoina luostarin kahvilaravintola Trapesan noutopöydässä. Ilmoittautumisen yhteydessä on
hyvä mainita mahdolliset ruoka-ainerajoitukset.
Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi
jumalanpalveluksiin
Kurssihintaan sisältyy opetus, majoitus, aamiaiset ja yksi lämmin ateria per
kurssipäivä.
•

Opistohotelli 1 hh 376€

•

Opistohotelli 2 hh/hlö 335€
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 6.7.2018 mennessä:
ma-pe klo 9-15
puh. 017 570 1401
kurssit@valamo.f
www.valamo.f/opisto
Vapaita paikkoja kannattaa tiedustella vielä ilmoittautumisajan jälkeenkin.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

