Taiteen perusopetus aikuisille
Opintokokonaisuus 1 – Havainto ja havainnoiminen,
visuaalinen hahmotus, piirustus
opettaja: Riikka Wesamaa
Ryhmä A2 Maanantai 14.00–17.00
Ryhmä B1 Maanantai 17:45-20:45

Syyslukukauden aikataulu: lukukausi alkaa 12.9.2022 ja päättyy 5.12.2022.
Opintokokonaisuus 1 alkaa 12.9.2022 ja päättyy 7.11.2022 (8 kertaa).
Opetusta ei ole: syyslomaviikolla 42: 17.lokakuuta 2022.
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.
Lämpimästi tervetuloa taiteen pariin!
Julkiset kulkuyhteydet: Ruoholahden Metroasema, raitiovaunu nro 8, bussit 21
Kampista ja 22 Punavuoresta. Kaapelitehtaan alueella on rajoitetusti paikoitustilaa.
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Ensimmäisen periodin opetuskertojen teemat ja sisällöt lyhyesti:
1. Kolme (taikka monta!) tapaa piirtää, esinepiirustuksia ääriviivaa, viivaa, valööriä ja
niiden yhdistelmiä, sommittelua lyijykynä, A2 lehtiö.
2. Valo, varjo, muoto (ankaraa hiilenkäyttöä!) piirustus asetelmasta valöörit,
suhteet, mittaaminen piirustushiilet, säämiskä, hiilikumi, fiksatiivi, suuri paperi.
3. Materiaalintuntu, tyhjän muoto (villiä hiilenkäyttöä!) piirustus asetelmasta
aineenmukaisuus, tila asetelmassa, rajaus luonnostelua tussilla ja piirtimellä,
piirustushiilet, säämiskä, hiilikumi, fiksatiivi, suuri paperi.
4. Piirustusjälki, ilmaisu, tarina (sinun!), piirustus melkein mistä vain ’asetelma’
tilassa, sommittelua, rajausta, viivan rytmiä, katseen suuntaa, intensiteettiä
piirustus hiilellä, lyijykynällä tai tussilla.
5. Tila-ja perspektiivi, koettu tila, piirustus tilanäkymästä Kaapelilla kaksisilmäinen
liikkuva ja tunteva (ja erittäinkin tietävä) otus arkkitehtonisessa tilassa
pikapiirustuksia lyijykynällä, suuri piirustus hiilellä.
6. Tila-ja perspektiivi, kuviteltu tila, piirretään aiempi tila fantastiseksi
perspektiivioppien mieleenpalautusta piirustus lyijykynällä tai hiilellä.
7. Ihminen, piirustuksia elävästä mallista mittasuhteita, anatomiaa, liikettä
croquis’-piirustuksia lyijykynällä ja tussilla ja pitempi asento hiilellä.
8. Ilmaisu, moniaistisuus ja mielikuvat (sisäinen piirtäjä?) irrottelua piirtäen ilman
ulkoista havaintokohdetta lyijykynä, hiili, tussi.
Ota mukaan 1. kerralle lyijykyniä n. 3 kpl, esim. H, 2 B ja 5 B. Muutkin käyvät ja
vähintään pitää olla yksi kynä (2B). Lisäksi A2 kokoinen luonnoslehtiö. Myöhemmin
tarvittavista materiaaleista puhumme ensimmäisellä kurssikerralla.
Kurssikertojen lisäksi periodiin kuuluu itsenäistä työskentelyä. Varaudu siis
kotitehtäviin ja piirustuspäiväkirjan pitämiseen!! Näistä lisää ensimmäisellä kerralla.
Ystävällisin terveisin
Riikka Wesamaa
opettaja,

taidemaalari, TaM

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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