Paratiisi – Värillinen piirustus 301H03,
opettaja: Eija Keskinen
Maanantai 17.30–20.30

Syyslukukauden aikataulu: lukukausi alkaa 5.9.2022 ja päättyy 28.11.2022.
Opetusta ei ole: syyslomaviikolla 42: 17 lokakuuta 2022.
Helsingin Taiteilijaseuran Kuvataidekoulun kurssikeskus sijaitsee
Kaapelitehtaalla Ruoholahdessa; osoite: Tallberginkatu 1, A-porras, kolmas kerros.
Opetus on PARIISI -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.
Kurssilla syntyneitä töitä voi säilyttää niille tarkoitetuissa hyllyissä, kunnes ne ovat
valmiit ja kuivuneet. Muistathan myös merkitä töihisi nimesi ja kurssiajan eli syksyn
2022. Kaikki työt ja tarvikkeet on vietävä kotiin viimeistään kurssin päättyessä. 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

Hei!
Tervetuloa Helsingin Taiteilijaseuran kurssikeskuksen järjestämälle Paratiisi! Värillinen piirustus -kurssille Kaapelitehtaalle!
Kurssilla työskennellään annetun virikemateriaalin perusteella omiin ideoihin ja
intresseihin syventyen. Lähtökohtana aiheissamme vuoropuhelevat luonto ja sen
kasvit sekä ihminen. Mietitään sitä, miltä näyttävät luonnon pienet yksityiskohdat,
vaikkapa voikukan lentävät siemenet, tai sitten sitä, miten voisi kuvata sisäisen
maailman avaraa taivasta kaksiulotteisella pinnalla. Viitaten kurssin nimeenkin,
tarkoitus on työskennellä iloa ja oivalluksia tuottavien aiheiden parissa valmistaen
töitä joilla on itselle henkilökohtainen ja positiivinen sisältö.
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Kurssin tarvikkeet:
Kurssin aikana työskentelemme erilaisilla piirtimillä (esim. puuväreillä, lyijykynällä,
tussilla, öljy- tai kuivapastelliliiduilla) sekä niiden apulaisina vesiliukoisilla väreillä
(esim. vesi-, akryyli- tai akvarelliväreillä).
Kurssilla työskentely on työpajaluonteista, eikä se edellytä valtavaa tarvikemäärää –
kaikilla ei tarvitse olla käytössään välttämättä samat välineet. Muutama hyvä
tarvike riittää. Ota kuitenkin jo ensimmäisellä kerralla mukaasi esimerkiksi
muutama lyijykynä (esim. 2H, HB, 2B), muutama värillinen piirrin, esimerkiksi
puuvärejä ja jonkinlaiset vesiliukoiset värit (muutama vesivärinappi riittää),
maalarinteippiä ja vähän paperia idea- ja luonnospiirtelyyn.
Myöhemmin saatat tarvita kaikenlaista muutakin, mutta näillä pääsee hyvin
alkuun. fiksatiivi tärkeitä välineitä, joita ei ole kurssipaikalla saatavilla.
Kurssipaikalla on myynnissä omakustannehintaan laadukkaita papereita, joten
varsinaisten tehtävien tekemiseen tarvittavia arkkipapereita sinun ei tarvitse tuoda
mukanasi.
Kurssilla syntyneitä töitä voi säilyttää niille tarkoitetuissa hyllyissä, kunnes ne ovat
valmiit ja kuivuneet. Muistathan myös merkitä töihisi nimesi ja kurssiajan eli syksyn
2022. Kaikki työt ja tarvikkeet on vietävä kotiin viimeistään kurssin päättyessä.
Syksyn 2022 Paratiisi-kurssin opetuksesta vastaavat KuM Johanna Kiivaskoski,
jonka kanssa kurssi aloitetaan, ja KuM Eija Keskinen, joka opettaa kurssin
jälkimmäisen osuuden.

Olet lämpimästi tervetullut kurssille!
Eija Keskinen

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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