Tervetuloa kesäkurssille Suomenlinnaan!

Maalaamisen jälki (301S07)

Maanantai-perjantai 11.–15.7.2022 klo 10:00-15:45,
opettaja: Mika Hytti, puh. 044-983 36 47.
Tässä kirjeessä tietoa kurssipaikasta ja liikenneyhteyksistä, terveysturvallisuustietoa ja tietoa kurssin sisällöstä, kurssilla käytettävistä tarvikkeista sekä liitteenä
Suomenlinnan kartta ja lautta-aikataulu.
Kurssipaikka ja liikenneyhteydet. Kesäkurssin sisätilat sijaitsevat Suomenlinnan
Susisaaressa, Taidekoulu Maan tiloissa (Suomenlinna B 20 F). Liitteenä on
Suomenlinnan kartta, johon on merkitty reitti lauttalaiturilta Taidekoulu Maahan
(noin 1 km.) Samassa rakennuksessa on Tullimuseo, jonka viittoja seuraamalla
löytää perille.
Sopivin HKL:n lautta Kauppatorilta lähtee klo 09.20, matkan voi maksaa HSL:n
matkakortilla, sovelluksella tai käteisellä: Suomenlinna sijaitsee A-vyöhykkeellä,
joten sinne voi matkustaa kaikilla HSL:n lipuilla, joissa on mukana A-kirjain eli AB-,
ABC- ja ABCD-lipuilla. Lautalla kelpaavat kerta-, vuorokausi- ja kausiliput.
Terveys–turvallisuus. Pukeutumisessa kannattaa ottaa huomioon, että saarella on
tuulen vuoksi viileämpää kuin mantereella, auringolta suojaava päähine on hyvä
ottaa mukaan. Vaatteiden mahdollinen sotkeutuminen taidetta tehdessä
kannattaa ottaa huomioon vaatteita valitessa.
Harrastusryhmän koko on mitoitettu niin, että osallistujat voivat säilyttää
turvavälin ja huolehdimme turvaetäisyyksien pitämisestä harrastamisen aikana.
Lähetämme edes lieviä flunssan oireita osoittavat henkilöt kotiin harrastuksesta
muun ryhmän suojaamiseksi. Harrastajille on tarjolla käsien desinfiointiainetta
ja/tai käsienpesumahdollisuus.

Kurssin tiedot. Kurssilla tutkimme uusia tapoja ja keinoja maalauksen
toteuttamiseen. Etsimme värien käyttöön sekä materiaalien hallintaan uutta ja
kokeilevaa näkökulmaa.
Maisemaan liittyvien aiheiden tai teemojen pohjalta yksilöllistä ohjausta
uudenlaiseen kuvan löytämiseen.
Tekemistä, jossa lopputulos on materiaalien ja maisemien kollaasi.
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Tarvikkeet.
Akryylit sekä öljyvärit, kannattaa tuoda molemmat, jos on.
liima tai mediumit ja väripigmentit myös mahdollista käyttää.
Värimateriaalia kannattaa tuoda mieluummin runsaasti kuin liian vähän.
-maalauspohjiksi erilaisia levyjä, jäykkiä pahveja, tms. Mitä ikinä keksii. Tietysti
myös perinteisiä kiilapohjia.
-noin 50cm x 60cm puu-, vaneri- tai kovalevy sekä Erikeeperiä tai muuta yleisliimaa
-rättejä
Maalausnesteet (hajuton tärpätti, pellavaöljy ja dammarliuos) tulevat koululta, niitä
ei tarvitse hankkia.
Keskustan taidetarvikeliikkeitä: Tempera ja Diverse Uudenmaankadulla, Tuubi
Lönnrotinkadulla, Taidemaalariliiton tarvikevälitys Erottajankatu 9 B sisäpihalla,
Farbe Kaapelitehtaalla.

ANTOISAA KURSSIKESÄÄ!
Ystävällisin terveisin:
Mika Hytti
kurssin opettaja, kuvataiteilija
044-983 36 47

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulun ja kurssikeskuksen toimisto:
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 A 3.kerros, kurssit@helsingintaiteilijaseura.fi
avoinna ma–pe 12:00–16.00. Toimisto suljettu 18.–29.7.2022. puh 040-470 52 83.
Rehtori Sari Tenni: sari.tenni@helsingintaiteilijaseura.fi
Kurssisihteeri Tom Sjöberg: tom.sjoberg@helsingintaiteilijaseura.fi
Koordinaattori Katariina Kinkki: katariina.kinkki@helsingintaiteilijaseura.fi
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