
  KALLIGRAFIA
 Italicin perusmuotoja ja variaatioita  

19.-22.7.2018

Kalligrafia 19.-22.7.2018
Kurssilla tutustut kalligrafin perinteisiin työvälineisiin ja

materiaaleihin sekä kirjainanalyysin perusteisiin. Opit kirjainten
rakenteen, muodon ja mittasuhteiden merkityksen kirjoituksen

visuaaliseen harmoniaan sekä välistyksen ja käsialan rytmin
vaikutuksen tekstin kauneuteen. Voit kokeilla kalligrafista

ilmaisua kirjainmuotoja ja päätteitä muuntamalla ja
erityispiirteitä luomalla sekä tekstin ja värien sommittelulla. 

Kurssiharjoitteiden avulla käsi pyritään saamaan yhä
varmemmaksi ja vapaammaksi. Mallina käytetään kalligrafisia
Italic-kirjainmallistoja (perusitalic ja variaatioita), joita kukin

soveltaa oman käsialansa mukaan.

Materiaalit ja välineet: Kurssilla tarvitset lyijytäytekynän ja
kumin, pitkän viivoittimen (50 cm), hyvälaatuista paperia (esim.

Fabriano), kynänvarren ja eri levyisiä tasateriä (Mitchell tai
Brause), kalligrafiamustetta tai mustetangon ja hierrinkiven tai
guassiväriä ja sekoitussiveltimen. Perinteisten tasateräkynien
sijasta voi käyttää Pilot Parallel Pen -täytekyniä. Astemitta on

hyödyllinen myös. 
Opettajana kuvataiteilija ja kalligrafi Margit Nieminen. 

Ilmoittautuminen 5.7.2018 mennessä. 



Torstai 19.7.

klo 15.00 Päivällinen

klo 16-18.00         Kurssin avaus ja johdantoa kalligrafian maailmaan

klo 18.00               Vigilia

Perjantai 20.7.

klo 6.00 Aamupalvelus ja liturgia

klo 7.30-9.00       Aamiainen

klo 9.00       Työskentelyä: Italicin kirjainmuodot ja välistys

klo 12.00               Lounas/Moleben rukoushetki

klo 13.00-15.00   Työskentelyä: pienaakkoset ja numerot

klo 15.00               Tauko

klo 15.30-17.00   Työskentelyä: suuraakkoset

klo 18.00 Suuri ehtoopalvelus

Lauantai 21.7.

klo 06.00-             Aamupalvelus ja liturgia

klo 9.00-12.00     Työskentelyä: koristeellinen Italic ja kirjainmuunnelmia

klo 12.00      Lounas/Moleben rukoushetki

klo 15.30-15.00   Työskentelyä: koristeelliset suuraakkoset

klo 15.00     Tauko

klo 15.30-17.00 Työskentelyä:  tekstisommittelua

klo 18.00      Vigilia

Sunnuntai 22.7.

klo 7.30-9.00        Aamiainen

klo 9.00         III hetki ja liturgia

klo 10.00              Töiden viimeistelyä ja arviointi

Kurssinpäätös

klo 11.30 -12.00   Lounas

Huoneiden luovutus klo 12.00 mennessä
Avain palautetaan luostarin vastaanottoon.

Tervetuloa kurssille!

Saapuessasi luostariin ilmoittaudu vastaanotossa, josta saat huoneesi avaimen
ja nimikortin. 

Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia esillä erityisesti kahvila-ravintola 
Trapesassa asioidessaan. Ilmoittautumisen yhteydessä on hyvä mainita 
mahdolliset ruoka-ainerajoitukset.

Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi
jumalanpalveluksiin.

 
 Kurssihintaan sisältyy opetus, majoitus, aamiaiset ja yksi lämmin ateria/pvä. 

• Opistohotelli 1hh/295€ 
• Opistohotelli 2hh/ 261€
• Vierasmaja 1hh/ 280€

Materiaalit ja välineet: 

Kurssilla tarvitset lyijytäytekynän ja kumin, pitkän viivoittimen (50 cm), 
hyvälaatuista paperia (esim. Fabriano), kynänvarren ja 
erilevyisiä tasateriä (Mitchell tai Brause), kalligrafiamustetta tai mustetangon 
ja hierrinkiven tai guassiväriä ja sekoitussiveltimen; voit myös kokeilla 
sivellintekniikkaa (kärkisivellin, lattasivellin). 

Kurssilla on mahdollisuus ostaa perustarvikkeita (kynänvarsi, terät, värit).

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
opisto, puhelimitse (017) 5701 401 
kurssit@valamo.fi

Vapaita paikkoja kannattaa tiedustella vielä ilmoittautumisajan jälkeenkin.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

mailto:kurssit@valamo.fi

