Limingan Taidekoulun kesälukukausi:
hyvinvointitaide - 8 viikkoa 6.6.-29.7.2022
Lukukausi alkaa ma 6.6.2022 ja päättyy pe 29.7.2022, yhteensä 8 viikkoa (mahdollisuus opintotukeen).
Opetus on kokopäiväistä klo 10-15. Työtila on opiskelijoiden käytössä myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Kurssin kesto on 200 tuntia (5 t/pvä). Kurssi toteutuu mikäli saadaan min. 10 opiskelijaa, maks. 12
opiskelijaa.

Opettajana Marianne Lukkarinen.
Kesälukukausi on jatkumoa opiston syys- ja kevätlukukaudelle ja jo kuudetta kesää toimivalle
Hyvinvointitaiteen kesäkurssille. Pääset syventymään hyvinvointia vahvistavan taiteen ja taidetyöskentelyn
tapoihin, asenteisiin ja tekniikoihin. Jokainen saa opettajan kanssa oman henkilökohtaisen
opintosuunnitelman, jonka mukaan etenee.
Mitä kesälukukaudella tehdään ja opiskellaan?
Lukukaudella toimitaan pääsääntöisesti maalaamisen ja piirtämisen sekä kirjoittamisen maailmassa.
Tarkastelemme omia hyvinvoinnin kulmakiviä, avaamme luovuuttamme ja vahvistamme tekijyyttämme.
Opimme itsellemme sopivimmista taidevälineistä ja tekniikoista. Opiskeluun kuuluu alustuksia, luentoja,
demonstraatioita, ryhmä- ja yksilöohjausta sekä itsenäistä työskentelyä. Etenemme viikoittaisten
teemojen mukaan ja materiaali-/tekniikkaopetus rakennetaan palvelemaan ryhmän tarpeita.
Kenelle lukukausi on?
Lukukausi sopii sinulle joka haluat kesän levon, rentoutumisen ja voimaantumisen äärellä taiteen kanssa.
Ehkäpä haluat löytää luovuutesi virran tai avaimia työn aloittamiseen tai luovuuden arkikäyttöön. Jos teet
työtä, johon kaipaat ihmistä vahvistavan taidetyöskentelyn välineitä tai olet hakeutumassa alalle, tämä linja
on myös sinulle. Pitkän linjan tekijänä saatat kaivata luovuuden lähteesi elvyttämistä, kuivuneen kaivon
täyttämistä tai uuden ilmaisun löytämistä. Saatat kaivata ehkäpä toimivia puitteita ja ohjausta käynnistää
pysähdyksissä ollut luomisprojekti. Vaikka et tietäisi mitä haluat, mutta taide ja itsestä huolenpitäminen
kutsuu, linja on sinulle.

Millainen osaamistausta vaaditaan:
Mukaan voi tulla niin pitkän linjan tekijät kuin sellaisetkin, jotka vasta tutustuvat maalaamisen ja taiteen
tekemisen maailmaan. Luovuus on jokaisella oma ja tekijyys omanlainen. Jokainen on ryhmän aloittaessa
omassa parhaassa kohdassaan.
Opettaja:
Marianne Lukkarinen on taideopettaja ja taiteilija, joka on jo pitkään ohjannut opiskelijoita hyvinvointia
vahvistavaan tekijyyteen. Hän opettaa Oulun lähialueiden taidekouluilla sekä toimii Osuuskunta Lilithissä.
Marianne on taustaltaan kasvatuspsykologi (KM) ja kuvataiteen, draaman ja teatterin opettaja. Koulutus
täydentyy pian taiteiden maisterin tutkinnolla kuvataidekasvatuksesta. Mariannen työ on kohdistunut jo 20
vuoden ajan ihmistä vahvistavaan taidetyöhön. Hänen opetusotteensa on läsnäoleva ja kuunteleva
erityisosaamisenaan värien käytön, elämäntarinallisuuden ja intuitiivisen maalauksen työtavat. Tärkeintä on
kullekin parhaiten toimivien taidetyökalujen löytäminen sekä turvallisessa hyväksyvässä ilmapiirissä
työskenteleminen. Kun Marianne ei tee opetustyötä, hän kulkee merenrannoilla, maalaa omaksi ilokseen tai
ihmisten vierellä heitä vahvistavia elämäntarinallisia maalauksia.
Paikka: Limingan Taidekoulu, Arvolankuja 1, 91900 Liminka.
Palautteita ja kokemuksia Mariannen ryhmistä:
"Sinun ohjauksessasi kurssi on kokonaisvaltainen elämys. Iloinen matka luovuuteen ja nautinto, jota voi
jakaa muiden kurssilaisten kanssa." -Outi
"Marianne, sinun luoksesi tulin tyhjän teekuppini kanssa. Tyhjän paperin, tyhjän mieleni kanssa. Kaikki ne
täytit. Suosittelen seuraasi.” - Seija
"Marianne, olet ohjaajana sydämellinen ja lempeä. Kannustat kurssilaisia tulemaan omaksi itsekseen ja
löytämään omat vahvuutensa. Kurssilla saa tuntea tulleensa nähdyksi ja kuuluksi." -Kaisu
Mitä kesälukukausi maksaa?
Hinnat:
1. opetus: 800 €
2. opetus+asuminen 2hh: 1050 €
3. opetus+asuminen 1hh: 1250 €
Mahdollisuus omatoimiseen ruoanlaittoon.
Ilmoittautuminen/hakemus:
Ilmoittaudu Limingan taidekoulun verkkosivulla www.limingantaidekoulu.fi
Liitä mukaan lomakkeeseen avoin hakemusteksti, jossa kerro itsestäsi ja
kiinnostuksestasi hakeutua linjalle. Kerro myös mikäli sinulla on erityisiä tarpeita opiskeluun liittyen.
Liitä mukaan myös toiveitasi tai kysymyksiä. Opettaja on yhteydessä sinuun
sähköpostitse tarvittaessa.
Sitova ilmoittautuminen pe 13.5.2022 mennessä. Ilmoittautumisen päätyttyä saat viikon sisällä tervetulokirjeen ja tarkempaa tietoa aloituksesta ja käytännöistä.
Jos et aloita opiskelua niin ilmoittautuminen tulee perua ennen ilmoittautumisajan 13.5.2022
päättymistä. Ilmoittautumisajan jälkeen peruvilta perimme koko kurssimaksun. Työskentely
tapahtuu omilla välineillä. Taidetarvikehankinnat voi tehdä koulun taidetarvikemyymälästä.
Lisätietoja: marianne.lukkarinen@gmail.com
Marianne Lukkarinen Art Instagram, Facebook ja LinkedIn.

