
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
Hiljaisuuden kuvia 

17.-20.8.2018 

 
 

 

 
 

Hiljaisuuden kuvia 

16.-20.8.2018 

 
Opettajana taiteilija ja kuvailmaisun opettaja Kirsi Ryynänen 

 
Hiljaisuuden kuvia maalauskurssi tarjoaa vaihtoehtoisen, innostavan ja 
kannustavan tavan lähestyä luovuutta ja maalaamista. Tekeminen on 

kokeilevaa ja henkilökohtaista kädenjälkeä tukevaa ja keskeinen teema on – 
jokainen osaa.   

 
Kurssilla maalataan omista lähtökohdista käsin eri tekniikoilla. Teemme kuvia 

piirtäen, väreillä maalaten ja yhdistäen eri materiaaleja. Maalaaminen on 
luova prosessi, jota opettaja ohjaa ohjeistuksellaan läpi eri harjoitusten. 

 
Kurssille osallistuminen ei edellytä taitovaatimusta. Kokeneemmat 
maalauksen harrastajat voivat puolestaan saada uusia näkökulmia. 

Tavoitteena on välittää osallistujille onnistumisen kokemus ja ilmaisun 
tuottama ilo.  

 
Teemme harjoituksia myös ulkona Valamon miljöön hiljaisuudessa. 

Annamme sen johdattaa omaan sisäiseen hiljaisuuteen, mistä kuvien aiheita 
nousee.  

 
Jokainen työskentelee omilla väreillä ja välineillä. Kurssilla käytettäväksi 

soveltuvat hyvin akryylivärit sekä kaikki muut värit paitsi öljyvärit. 

 

Ilmoittautumiset 2.8.2018 kurssit@valamo.fi tai p. 017-5701401 

mailto:kurssit@valamo.fi


 
 
Maanantai 20.8. 
6.00                                               Aamupalvelus                                                                                  
7.30-                                            Aamupala                                                                
 9.00                                           Työskentelyä                                                            
                                                     Töiden viimeistelyä, haluttaessa 
                                                     lyhyet henkilökohtaiset keskustelut, 
                                                     pienen taidenäyttelyn pystytys 
12.00                                           Lounas                                                                                              
13.-13.45                                      Kurssin päätös                                                         

                                                      Loppuyhteenveto ja 
                                                      kokemusten jakaminen 

Huoneiden luovutus klo 12.00 mennessä! 

Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi luostarin 
jumalanpalveluksiin. 

 
Kurssin hinta määräytyy majoittumisvaihtoehdon mukaan 
seuraavasti: 

1 hh Opistohotellissa 317 € 
2 hh Opistohotellissa 283 €/henkilö 

Kurssihintaan sisältyy opetus, majoitus ja ohjelman mukaiset ateriat. 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja 2.8.2018 mennessä 

kurssit@valamo.fi tai 017- 570 1401 

www.valamo.fi/opisto 

Perjantai 17.8. 
16.00                        Lounas                                                                                              
17.00                        Kurssin avaus ja tavoitteet                                     
18.00                         Ehtoopalvelus                                                          
19.00                        Kuvan peruselementit; viiva                                           
20.00                        Iltapala Trapesa 
 
Lauantai 18.8. 
6.00        Aamupalvelus ja liturgia                                         
7.30 -                       Aamupala                                                                
9.00                        Työskentelyä                                                            
                                 Kuvan peruselementit;  muoto ja väri                                 
12.00                       Lounas                                                                                                 
13.00                       Työskentelyä                                                           

Kuvanrajaus ja Hiljainen oma tila,  
Työskentely ulkona (säävaraus) 

                                  Yhteinen tilateos, 
                                  Kuvan valo (luokassa) 
16.00   Päiväkahvi                                                               
18.00   Vigilia                                                                                               
 20.00                       Iltapala Trapesa                                                                                               

 

Sunnuntai 19.8. 
9.00   Liturgia                                          
8.00 -   Aamupala                                                                
11.00  Työskentelyä                                                            

Kuvan peruselementit: muoto ja väri                                 
13.00                       Lounas                                                                                                 
14.00                       Työskentelyä                                                            
                                  Kuvanrajaus ja Hiljainen oma tila,                                                   
                                 Työskentely ulkona (säävaraus)  
                                  Yhteinen tilateos, 
                                  Kuvan valo (luokassa) 
16.00                       Päiväkahvi                                                       
18.00                       Ehtoopalvelus                                                                                  
20:00  Iltapala Trapesa 
                                                                                  
 

  Tervetuloa kurssille! 

mailto:kurssit@valamo.fi

