
HYVINVOINTITAIDE  ma-pe 3.-7.7.2023
Kurssin opettaja Marianne Lukkarinen; puh. 045-349 9978 
Marianne Lukkarinen Art Instagram ja Facebook

Tällä kurssilla tarkastellaan hyvin ja paremminvoinnin kysymyksiä taiteessa ja omassa tekijyydessä. 
Kurssin aikana perehdymme mm. piirustukseen ja maalaamiseen vesiliukoisilla tekniikoilla sekä 
värioppiin peilaten niitä hyvinvointiteemoihin. Kurssin tunnelmassa on mahdollisuus rentoutua, 
latautua ja viettää kesää. Kurssin työskentelyasetuksina perehdytään ja harjoitellaan mm. 
improvisaatiota, intuitiivista työskentelyä, ei-tietävää työotetta ja itseä hoitavaa taiteen tekemistä. 
Tehtävänannot ja teemat peilataan omien tunteiden ja elämäntarinan tarkastelun kautta. 
Maalausaiheita kukin toteuttaa vapaasti omien mieltymysten mukaisesti. Kurssilta saa käytännön 
työkaluja mm. luovuuden avaamiseen ja käyttämiseen sekä oman tekijyyden löytämiseen ja 
tekemisestä nauttimiseen. Työtilat ovat käytössä myös illalla opetusajan ulkopuolellakin. Yhtenä 
iltana järjestetään myös koko kesäkurssien yhteinen nuotioilta. Työskentelemme sään salliessa myös 
ulkona.

Päivärytmi: Ensin teemme virittävän harjoituksen (Esimerkiksi mielikuvamatka, kehollinen harjoite 
tai piirrustus/maalauslämmittely) ja saamme alustuksen ja tehtävänannon. Sitten työskentelyä 
vapaasti, opettaja kulkee ohjaamassa tai antaa pienryhmissä ohjausta sitä tarvitseville. Lopuksi päivä 
kootaan ja puretaan lyhyessä purkutyöskentelyssä. 

MA Mistä tulen ja mihin olen menossa?  Viivan vapauttaminen ja 
siveltimellä irrottelu. Improvisaatio taiteen tekemisessä. 

10 - 11.30 - kurssin aloitus: käytännön asiat, kurssin tavoite ja 
materiaalihankinnat.  
- Alustus ja tutustuminen kurssiviikkoon ja ryhmään: Kurssiteemat. 
Hyvin- tai paremminvoiminen taiteen tekemisessä. Improvisaatio 
työskentelyssä. 
- Oman kurssikysymyksen ja tavoitteen asettaminen.
- Virittäviä tehtäviä ja harjoituksia. 
- Päivän päätehtävänanto
- 11.30 - 13.15 Lounastauko

13.15 - 14.45 - Työskentelyiltapäivä ja ohjausta. 
15 - 15.45 Päivän koonti ja purkutyöskentelyä.

TI Luovuuden syklit ja rytmit.  

9.15 - 10.45 - Päivän alustus ja tehtävänannot. Miten tunnistan ja hyväksyn 
rytmini ja syklini ja löydän niihin sopivat taiteen tekemisen ja luovuuden toteuttamisen 
muodot. 



11 - 11.45 - Työskentelyä päivän tehtävän parissa
11.45 - 13.15 - Lounastauko
13.15- 14.45 - Käytännön sovelluksia ja ohjausta. 
15 - 15.45 - Päivän purkutyöskentely. 

KE Keskittyminen ja läsnäolo. Intuitio taidetyöskentelyssä. Oma 
vahvistava maalaustyö alkaa. 

9.15 - 10.45 - Piirtäminen ja sen sovellukset. Intuitioharjoitukset.
11 - 11.45 - Työskentelyä päivän tehtävän äärellä.
11.45 - 13.15 - lounastauko
13.15 - 14.45 - Työskentelyä ja ryhmäohjausta tarvittaessa. 
15 - 15.45 -Purkutyöskentely ja arvostavan katseen peilausta. 

TO Värit ja oma vahvistava maalaus jatkuu. Hoitava taide ja värioppia. 

9.15 - 10.45 - Värioppien ja värimerkitysten alustus ja lämmittelyharjoitukset. 
11 - 11.45 - Työskentelyä. 
11.45 - 13.15 - Lounastauko
13.15 - 14.45 - Taidetunteet ja työskentely ryhmän valitseman tarpeen mukaan. 
15-15.45 -.Purkutyöskentely

PE Mihin pääsin, minne jatkan? Omat galleriat- työskentelyt.
9.15 - 10.45  - Kootaan viikon aikana tehtyä työtä. 
11 - 11.45 - Taiteellisen prosessin sulkeminen ja kurssiviikon sulkeminen.
11.45 - 13 - Lounastauko
13 - 14.30 - Kurssin lopetus ja katselmus: ryhmän tuen ja vahvistavan katseen 

merkitys palautteenannossa ja omien töiden tarkastelussa. Omat 
galleriat työskentely. 

Kurssisisällöt päivittyvät ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan soveltaen. Jokainen ryhmäprosessi on 
erilainen ja näin ollen päivien teemat saattavat vaihtaa paikkaa tai muuttua säiden, tarpeiden tai luovien
yllätysten mukaan.  

MATERIAALIT: Vesiliukoiset värit. Esim. vesivärit, guassit, tussit, musteet, akryylivärit. 
Maalauspohjia, papereita. Piirustuspaperia. Luonnoskirja. Piirustusvälineitä. Lyijykynä. Itseä 
kiinnostavia välineitä ja materiaaleja. Opettajalla on myös materiaaleja mukana kokeiluja varten ja 
taidekoulun kanttiinista voi tehdä hankintoja. Kurssilla voi myös etsiä ja tutkia omaa mieluisaa tapaa, 
tekniikkaa ja välinettä maalata. Tai sinne voi tulla oman keskeneräisen projektin kanssa saattamaan 
loppuun tai saamaan uutta eloa sille. 



.
Opettaja: 
Marianne Lukkarinen on kasvatuspsykologi (KM) taustainen kuvataiteen ja draaman opettaja ja 
ohjaaja. Hän on erikoistunut terapeuttiseen ja vahvistavaan ohjaus- ja opetustyöhön. Hän on kehittänyt
eri hyvinvointikysymysten äärellä liikkuvia taideopetuksen sovelluksia ja menetelmiä. Taiteilijana 
hän maalaa livenä elämäntarinallisia maalauksia mm. perheille, toimitiloille sekä yksityishenkilöille. 
Hänen ohjauksessaan on helppo rentoutua tarkastelemaan omia luovuuden ja taiteen tekemisen 
olennaisia kysymyksiä. 

Lämpimästi tervetuloa kurssille!
Lisätietoja: marianne.lukkarinen@gmail.com


