Taideseikkailu, 301H17,
opettaja: Heidi Göransson
Sunnuntai 17.15–20.15

Syyslukukauden aikataulu: lukukausi alkaa 4.9.2022 ja päättyy 27.11.2022.
Opetusta ei ole: syyslomaviikolla 42: 23 lokakuuta 2022.
Helsingin Taiteilijaseuran järjestämiä lyhytkursseja pidetään syyslomalla.

Helsingin Taiteilijaseuran Kuvataidekoulun kurssikeskus sijaitsee Kaapelitehtaalla
Ruoholahdessa; osoite: Tallberginkatu 1, A-porras, kolmas kerros.
Opetus on TOKIO -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

Kurssin sisältö: Kurssin aikana kokeillaan erilaisia välineitä. Tutkitaan
erilaisia kuvataiteen tekniikoita mm. hiiltä, tussia, pastelleja, vesi-, ja
akryylivärejä. Aloitamme tussitehtävällä.
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Tarvikkeet:
- Ensi kerralle mukaan erilaista paperia, akvarelli-, piirustus-, silkki-, makulatuuri-,
riisi-, tai japaninpaperia.
Ei kaikkia paperilaatuja vaan muutama, koulusta saa ostaa edullista piirustus-,
akvarelli- ja litoposteripaperia.
- Indian Ink (eli tussia joka ei ole kuivuttuaan vesiliukoista) tussia voi ostaa koululta.
- Halpa tussisivellin tai kaksi, tai muu huonohko sivellin.
- Vesiastia, esim. tyhjä piltti-purkki.
Puhun lisää materiaaleista heti ensimmäisellä tunnilla.
Yhteishankinnoista ja materiaaleista peritään 20€ materiaalimaksu.
Koululla on uudet käytännöt kemikaalien (tärpätti, dammar, pellavaöljy yms.)
suhteen. Tästä lähin tärpätti (hajuton!!) ja maalausneste tulevat koululta, joten
oppilaiden ei tarvitse hankkia niitä.

ANTOISAA KURSSISYKSYÄ!
Heidi Göransson
kurssin opettaja, kuvataiteilija

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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