
             

SITOUTUMINEN – seminaari

22.- 24.3.2019

Rax Rinnekangas

SITOUTUMINEN - seminaari
Ihmisen suurimpia haasteita on sitoutuminen oman

luonteensa näköiseen elämäntehtävään ja
maailmankatsomukseen. 

Mutta miten me tunnistamme oman sitoutumisemme
todellisen suunnan? Ja mitä sitoutuminen vaatii

toteuttajaltaan? Entä mikä on sitoutumisen hinta?
Elokuvaohjaaja, kirjailija Rax Rinnekangas lähestyy aihetta
kahden sitoutumisen mestarin filosofioiden ja tuotantojen

kautta: 1900-luvun kuvataiteen keskeinen tekijä,
sveitsiläisranskalainen kuvanveistäjä, taidemaalari Alberto

Giacometti (1901-66) oli riisutun muodon ja askeettisen
elämänasenteen sitoutunut toteuttaja ja

suomenruotsalainen runoilija, filosofi Gösta Ågren (s.
1936) on teoksissaan sitoutunut Vapahtajan ja

vapahdetun – kuolevaisen ihmisen – välisen ikuisen
mysteerion tutkimiseen. 

Kommenttipuheenvuoron seminaarissa pitää FM,
hyvinvointi- ja mentaalivalmentaja Heli Väisänen.

Seminaarissa aihepiiriä avataan ja laajennetaan myös Rax
Rinnekankaan elokuvien ja yhteisten keskustelujen kautta.

Opettajana: Rax Rinnekangas.  



 Perjantai 22.3.        

15.00 Tulopäivällinen Trapesassa
16.30 Seminaarin avaus ja orientaatio
17.00-18.15 Mitä  sitoutuminen  on?  Eikö  itse  kukin  sitoudu  omaan
elämäänsä täysillä jo saadessaan oikeuden ja velvollisuuden syntyä? Vai onko
elämä vain paikka, jossa käväistään sitoutumatta yhtään mihinkään? 
+ Keskustelu.
18.00 IX paastohetki
18.15-19.30 Sielun Värit (25 min): taidemaalari Rafael Wardi sitoutui 
omaan maailmankatsomukseensa ja työhönsä niin, että maalasi teoksiaan 
jopa sormillaan. +Keskustelu mahdollisuudestamme vaikuttaa omaan 
sitoutumiseemme joka päivä.
19.30 Iltapala Trapesassa

Lauantai 23.3.

6.00 Parastasis-aamupalvelus ja liturgia
7.30 Aamiainen 
9.15  Gösta Ågrenin  Runous ja Filosofia ja sitoutuminen ihmisenä
olemisen  perimmäiseen  kysymykseen:  Miksi  Ihmisen  Poika  on ja  miksi
Ihminen ei osaa olla? + Keskustelu.

12.00 Lounas

13.00 Alberto  Giacometti  ja  sitoutuneen  elämäntie.  Merkitseekö
sitoutuminen  filosofiaansa  ja  valintoihinsa  myös  sitoutumista  raskaisiin
tappioihin vai tapahtuvatko tappiot jollekulle toiselle meissä? + Keskustelu.

15.30 Kahvitauko

16.00 Sukupuolten väliset erot – onko naisen ja miehen ikuisena 
osana olla sitoutuneita aivan eri asioihin elämänsä aikana? Voisiko mikään 
auttaa osapuolia tässä vääjäämättömyydessä? Kommenttipuheenvuoro: FM, 
LCA Life Coach®, hyvinvointi- ja mentaalivalmentaja Heli Väisänen.

+ Keskustelu.

18.00 Vigilia, jonka lopussa ristin esiinkanto ja kumartaminen

19.30 Iltapala

Sunnuntai 24.3.

7.30 Aamiainen
9.00 III hetki ja liturgia
11.00 Lounas
12.00 – 15.00 Sielun Linna-elokuva (50 min): Espanjalainen puutaiteilija 
Nacho Angulo kuuntelee säveltäjä Kaija Saariahon laulusarjaa ja käyttää         
15 000  koivupuuvanerin palasta luodakseen tulkinnan sitoutumisen 
alkukodista; ihmisen sielusta. + Loppukeskustelu aiheesta: Voiko yhden oman 
merkittävän jäljen jättäminen elämään korvata kaiken muun toisten ehdoilla 
tapahtuneen? 
15.00 Päätöskahvit, omakustanteinen.

Lähtöpäivänä huoneet tulee luovuttaa kello 12.00 mennessä.

Opetustunteja kurssilla on 18.

Tervetuloa kurssille!

Saapuessasi  luostariin ilmoittaudu vastaanotossa,  josta saat huoneesi
avaimen ja nimikortin. Kurssilaisia pyydetään pitämään nimikorttia esillä
luostarialueella  asioidessaan.  Ateriat  ovat  tarjolla  ohjelmaan
merkittyinä aikoina kahvila-ravintola Trapesassa.

Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi
jumalanpalveluksiin. 

• 247€/OH1 
• 221€/hlö/OH2

Kurssimaksuun sisältyy: majoitus, opetus/luennot sekä ohjelmaan
merkityt ateriat.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 8.3.2019 mennessä
www.valamo.fi/opisto, 

puhelimitse 017 5701401 tai sähköpostilla kurssit@valamo.fi

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

http://www.valamo.fi/opisto

