Japanilaisen vesiväripuupiirroksen peruskurssi,
syyslomakurssi, 301H20,
opettaja: Tuula Moilanen
Torstai–sunnuntai, 20.–23.10.2022
klo 18.00–21.00 (to-pe) klo 10.00-15.00 (la-su)

Tervetuloa Helsingin Taiteilijaseuran kurssikeskukseen lyhytkurssille!
Helsingin Taiteilijaseuran Kuvataidekoulun kurssikeskus sijaitsee Kaapelitehtaalla
Ruoholahdessa; osoite: Tallberginkatu 1, A-porras, kolmas kerros.
Opetus on NEW YORK -luokassa.
Kaapelitehtaan lasipihalta (Kaapelinaukio 3) on suora yhteys A-rappuun, josta
pääsee kuvataidekouluun. Esteetön pääsy kuvataidekouluun on sisäpihan ja Brapun hissin kautta. Lasipihalla kävijöitä palvelee infopiste.
Ohje koronaviiruspandemian aikana
Toimimme Helsingin kaupungin korona-ohjeistuksen mukaan.
•
Muistathan edelleen huolehtia hyvästä käsihygieniasta!
•
Harrastustoimintaan ei osallistuta flunssaoireisena.
•
Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat tai yski
tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.
Jos et pääsekään osallistumaan syksyllä 2022, tulee ilmoittautuminen peruuttaa
viimeistään 10 päivää ennen ensimmäistä opetuskertaa. Peruuttamatta jääneestä
käyttämättömästä kurssipaikasta ei palauteta lukukausimaksua paitsi
lääkärintodistusta vastaan.
Kurssi toteutetaan yhteistyössä Kansan Sivistystyön Liiton kanssa
Japanilainen vesiväripuupiirros on myrkytön painomenetelmä, joka mahdollistaa
monipuolisen työskentelyn niin viivoilla kuin pinnoillakin. Kurssilla käydään läpi
puupiirroksen valmistuksen eri vaiheet aina kuvan suunnittelusta laattojen
kaiverrukseen ja lopulta moniväripainantaan. Työskentely alkaa värierottelun
tekemisellä ja kento-kohdistusmerkin leikkausharjoituksilla. Vedostuksessa ei
käytetä prässiä. Kurssilla valmistettavan teoksen kuvakoko on n. 12 x 19 cm. Viikon
alussa oppilaille jaetaan opetusmoniste ja opettajalta saat myös ideoita kuvan
suunnitteluun.
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Kurssilaisia pyydetään tuomaan mukanaan seuraavat tarvikkeet:
• Luonnoslehtiö, lyijykynä, kuulakärkikynä ja musta ohut tussikynä
• Suora viivoitin ja kulmaviivoitin
• Nappivesivärit ja tuubivesivärejä, myös guassit käy
• Vesivärisiveltimiä, useita eri kokoja
• Vanha hammasharja laatan puhdistukseen
Kurssin materiaalimaksu 15 € sisältää japanilaisen shina-puulaatan, japaninpaperit
vedostukseen, kalkeeri- ja kuultopaperit, sekä nori-liiman. Pieni erä vedostuksen
vesivärejä on myös varattu kurssilaisten käyttöön, siltä varalta, että mukana
tuoduista ei löydy oikeaa sävyä. Kaikki kurssilla tarvittavat japanilaiset työvälineet
ovat lainattavissa opettajalta. Jos sinulla on omia puupiirroskaivertimia ja barenhierrin, voit halutessasi käyttää niitä. Väriteloja ei tarvita. Materiaalimaksu kerätään
kurssilla. Opettajalta voit myös ostaa lisää japaninpaperia ja laattoja erilliseen
hintaan.
Tarvikkeita ja keskeneräisiä töitä voi säilyttää koululla niille tarkoitetuissa
kaapissa ja laatikossa. Valmistuneet työt ja omat välineet on vietävä kotiin
viimeistään kurssin päättyessä.
Kurssipaikalla on jääkaappi ja mikro, jos tuot omia eväitä. Kahvia ja teetä saa keittää
vapaasti.
Tervetuloa kurssille!

Tuula Moilanen, p.044-3303340
tuulamoilanen.woodcuts@gmail.com

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun toimisto: avoinna ma–pe 12–16.
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 A 3.kerros, 00180 Helsinki, puh 040-470 52 83.
Rehtori Sari Tenni: sari.tenni@helsingintaiteilijaseura.fi
Kurssisihteeri Tom Sjöberg: kurssit@helsingintaiteilijaseura.fi
Koordinaattori Katariina Kinkki: katariina.kinkki@helsingintaiteilijaseura.fi
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