Vesiliukoiset tekniikat – akryyli, akvarelli, 301H04,
opettaja: Siiri Pohjolainen
Tiistai 10.00–13.00
Syyslukukauden aikataulu: lukukausi alkaa 6.9.2022 ja päättyy 29.11.2022.
Opetusta ei ole: syyslomaviikolla 42: 18 lokakuuta 2022.
Helsingin Taiteilijaseuran Kuvataidekoulun kurssikeskus sijaitsee Kaapelitehtaalla
Ruoholahdessa; osoite: Tallberginkatu 1, A-porras, kolmas kerros.
Opetus on FIRENZE ateljeeluokassa.
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
Lämpimästi tervetuloa maalaustaiteen pariin!
Käytämme kurssilla vapaavalintaisia vesiliukoisia tekniikoita.
Kurssilla tutustumme erilaisiin maalaustaiteen aiheisiin ja materiaaleihin.
Lähestymme tekemistä rennosti oman ilmaisun avulla. Tutustumme myös
taidehistoriaan ja nykymaalaukseen ja peilaamme sitä kautta omaa tekemistämme.
Jokainen voi valita tai kokeilla eri tekniikoita. Niitä voi halutessaan myös yhdistää.
Maalatessa opettelemme värien käyttöä, sommittelua ja sisällön ja muotokielen
yhteensopivuutta. Eri materiaalien kokeilu inspiroi meitä ja löydämme oman tavan
tehdä taidetta ja nauttia siitä!
Kurssilla tarvitset vapaavalintaisesti seuraavia välineitä:
Luonnosteluvälineet (kynä/hiili ja luonnoslehtiö) ja jotkin värit esim. akvarellit tai akryylit.
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Eri välineistä :
Akvarelli: Akvarellipaperia väh. A3, mutta mieluummin isompia arkkeja 190 - 300
gr. hyvä akvarellipaperi ( Saunders, Arches, Fabbriano ym.) Paperia voi ostaa myös
koululta tai Farbesta Kaapelitehtaalla (avoinna arkisin 11-16). Valmis akvarellilehtiö ja
pienempi koko myös ok.
Värit:
Pääväreistä (eli punainen, sininen, keltainen) kylmä ja lämmin sävy,
lisäksi maapigmentit eli okra, poltettu sienna, umbra ja musta , valkoinen,
(perusakvarellisetti yleensä riittää) akvarellisiveltimiä 1-2 kpl keskikokoa, iso sivellin
sekä lattasivellin laveeraukseen (luonnokarvaiset parhaita) vesikuppeja (voi lainata
kurssilta), työvaatteet tai essu (voi lainata kurssikeskuksesta)
Akryyli:
akryylivärit joista päävärit (kylmä ja lämmin katso.värilista yllä) ja maapigmentit sekä
valkoinen ja musta akryylisiveltimiä; keinokuitu tai siankarva
Maalauspohja: Valmiita pinkopohjia, tai omatekemiä. Kurssilla näytetään myös
kiilakehyksen pingotus. Jos haluat itse tehdä kiilakehyksen, tarvitset kiilakehykset,
pellava- tai puuvillakangasta. Gessoa ja Erikeeperiä tai puuliimaa. Käymme
materiaalit kurssilla läpi.
Niittipistooli (voi lainata myös kurssikeskuksesta) Gessoa varten leveä aalarinsivellin.
Akryylipohjina voi käyttää myös gessottua pahvia tai paksua paperia.
Tussilaveeraus:
Nestemäistä tussia (kiinalainen muste)
Terä tai ruokokynä/bambukynä/ sivellin (kurssilta voi lainata)
Maalauspohja paperi. Tussilla voi maalata myös pinkopohjille.
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.
Julkiset kulkuyhteydet: Ruoholahden Metroasema, raitiovaunu nro 8, bussit 21
Kampista ja 22 Punavuoresta. Kaapelitehtaan alueella on rajoitetusti paikoitustilaa.

Ystävällisin terveisin
Siiri Pohjolainen
opettaja,
kuvataiteilija, KuM

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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