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KÄRSIMYKSEN KIRJAILIJAT

- Kärsimyksen arkkitehtuuri ja sisältö - 

26. – 28.1.2018

Kärsimys on kokemus, joka kohtaa jatkuvasti niin yksilöitä,
kansoja kuin kansakuntia. Unkarin juutalainen, Nobel-
palkittu kirjailija Imre Kertész (1929-2016), saksalainen

kirjailija W.G. Sebald (1944-2001) ja portugalilainen
kirjailija Fernando Pessoa (1888-1935) ovat

tuotannoissaan kuvanneet kärsimystä eri näkökulmista.

 Millainen on kärsimyksen identiteetti tarkasteltuna
heidän teostensa kautta? Kurssilla avataan ikkunoita myös

laajemmin ihmisen sielunelämän ja laatukirjallisuuden
lukemisen suhteen elokuvien ja keskustelujen muodossa. 

Johdattajina aiheeseen toimivat näyttelijä, kirjailija Hannu-
Pekka Björkman ja elokuvaohjaaja, kirjailija Rax

Rinnekangas

Hinta 199 €/ opistohotellin 1hh



Kärsimyksen kirjailijat 
Perjantai 26.1.2017

16.00 Tulolounas Trapesassa

17.00 Seminaarin avaus

17.15 Kärsimyksen kirjallisuus ja sen pyhät, unohdetut aakkoset
ja Maailman viimeinen kirjakauppa-elokuva (90 min). Rax
Rinnekangas ja keskustelu. 

19.30 Iltapala Trapesassa

Lauantai 27.1.

6.00 Aamupalvelus ja liturgia kirkossa

7.00 – 9.30 Aamiainen 

9.30 Imre Kertész ja Holokaustin ikuiset värit. Miksi 
kaikkivaltias Jumala ei ole läsnä siellä, missä häntä eniten
tarvitaan? Vai onko Hän? Hannu-Pekka Björkman ja 
keskustelu.

11.30 Lounas

12.00 Moleben

13.00 Fernando Pessoa ja kärsivän vaikein valinta: Elääkö 
elämänsä muiden ehdoilla vai ajatella yksin vailla rajoja? 
Rax Rinnekangas ja keskustelu.

15.00 Päiväkahvi

15.30 -17.45  Ympyrät & Kivet -elokuva (90 min). Kun kärsimys on niin 
arkista ja niin jokapäiväistä, että sen suurta kiveä 
muistuttava paino sisimmän ympyrällä on vain pakko 
kestää. Hannu-Pekka Björkman ja keskustelu.

18.00 Vigilia kirkossa

20.00 Iltapala

Sunnuntai 28.1.

8.00 Aamiainen

9.00 III hetki ja liturgia kirkossa

11.00 Lounas

12.00 W.G.Sebald ja historiamme jähmettyneet kasvot: Miksi 
minut, ihmisen, on päivänvalon lailla täyttänyt usko, että 
itse asiassa en ole edes olemassa tässä muiden 
omistamassa ajassa? Rax Rinnekangas + Hannu-Pekka 
Björkman ja keskustelu.

14.15 Kärsimyksen terapeuttinen merkitys. Hannu-Pekka 
Björkman + Rax Rinnekangasja päätöskeskustelu

15.00 Päätöskahvit

Lähtöpäivänä huoneet tulee luovuttaa kello 12.00 mennessä.
Avain palautetaan luostarin vastaanottoon.

Luostarin veljestö toivottaa kurssilaiset lämpimästi tervetulleiksi
luostarin jumalanpalveluksiin.

Seminaarin hinta määräytyy majoittumisvaihtoehdon mukaan 
seuraavasti:

1 hh Opistohotellissa 199 €
2 hh Opistohotellissa 173 €/henkilö

Osallistumismaksu (sisältäen majoituksen, aamupalat ja luennot) 
laskutetaan ennen tilaisuutta. Opiskelijoilla on lisäksi mahdollisuus 
ostaa normaalihintoja edullisempi ateriapaketti ravintola Trapesasta 
hintaan 52 €. Ateriapaketti sisältää ohjelmaan merkityt ruokailut.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja 7.1.2018 mennessä

opisto@valamo.f tai 017- 570 140

mailto:opisto@valamo.fi

