Tervetuloa kesäkurssille Kaapelitehtaalle!
Vesiliukoiset tekniikat, (301S12)
maanantai-perjantai 27.6.–1.7.2022 klo 10.00–15.00
Opettaja: Siiri Pohjolainen, puh. 040-511 33 61

Helsingin Taiteilijaseuran Kuvataidekoulun kurssikeskus sijaitsee
Kaapelitehtaalla Ruoholahdessa; osoite: Tallberginkatu 1, A-porras, kolmas kerros.
Opetus on PARIISI ateljeeluokassa.
Uudelta Lasipihalta on suora yhteys A-rappuun josta pääsee kurssikeskukseen.
Esteetön pääsy kuvataidekoululle on porttikäytävän ja sisäpihan B-rapun kautta.
Terveys-turvallisuus
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.
Kurssilla syntyneitä töitä voi säilyttää niille tarkoitetuissa hyllyissä, kunnes ne ovat
valmiit ja kuivuneet. Myös tarvikkeita ja työvaatteita voi säilyttää ”tarvikenarikassa”.

Kurssin sisältö
Lämpimästi tervetuloa kesäiselle maalauskurssille!
Maalaamme vesiliukoisilla maaleilla viitenä päivänä. Jokaiselle aamupäivälle on
oma harjoitus, jossa tutustutaan rennosti yhteen maalaukseen liittyvään asiaan.
Klo 12 syömme koululla lounaan. (omat eväät, mikro käytössä)
Klo 12.30 siirrymme ulos luontomaalauksen pariin.
Tarvikkeet (osallistujat hankkivat itse):
Akryyli- tai guassivärit: Maaleista on hyvä olla useampi eri väri. Voit ostaa valmiin
värisarjan tai kaksi punaista (kylmä ja lämmin), kaksi keltaista, kaksi sinistä, musta
ja valkoinen. Maaleihin sopivia eri kokoisia ja mallisia siveltimiä. Pinkopohjia tai
tukevaa paperia. Maalausrätti on hyvä olla. Halutessaan mediumia, joka lisää
akryylimaaliin kiiltoa.
Akvarelli: Omat akvarellivärit (venäläiset vesivärit hyvät), akvarellipaperia, erilaisia
siveltimiä, sieni paperin kostuttamista varten, maalausrätti.
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Kaikille osallistujille: Iso vesipullo luontomaalausta ja juomista varten. Riittävästi
lämmintä vaatetta, jos ilma on pilvinen. Halutessaan luonnoslehtiö, lyijykynä ja
kumi. Kovalevy paperin kiinnitystä varten saa koululta. Koululla myös
maalarinteippiä ja paletteja lainaan. Muovipussi roskia ja märän teoksen
kuljettamista varten.

ANTOISAA KURSSIKESÄÄ!
Ystävällisin terveisin
Siiri Pohjolainen
kurssin opettaja, kuvataiteilija
puhelin: 040-511 33 61

Keskustan taidetarvikeliikkeitä: Tempera ja Diverse Uudenmaankadulla,
Tuubi Lönnrotinkadulla, Taidemaalariliiton tarvikevälitys Erottajankatu 9 B
sisäpihalla, Farbe Kaapelitehtaalla.
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
Julkiset kulkuyhteydet: Ruoholahden Metroasema, raitiovaunu nro 8, bussit 21
Kampista ja 22 Punavuoresta.
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