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Taiteen perusopetus aikuisille 
Opintokokonaisuus 1 – Havainto ja 

havainnoiminen, visuaalinen hahmotus, piirustus 
opettaja: Dmitri Zudov 

Ryhmä A1 Maanantai 14.00–17.00 
Ryhmä B2 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 NEW YORK luokassa.  
Kaapelitehtaan lasipihalta (Kaapelinaukio 3) on suora yhteys A-rappuun, josta 
pääsee kuvataidekouluun. Esteetön pääsy kuvataidekouluun on sisäpihan ja B-
rapun 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 tapaa piirtää, esinepiirustus- ja mittaustekniikat, lyijykynä, A2 lehtiö 

2. Valöörit&varjostaminen, hiilityö, piirustushiilet, säämiskä, hiilikumi, fiksatiivi 

3. Sommittelu, luonnosteluharjoitukset & asetelma, lyijykynä, hiili 

4. Aineenmukaisuus ja piirustusjälki, piirustusjäljen harjaannuttaminen, hiili, tussi 

5. Tila-ja perspektiivi, perspektiiviharjoitukset & tilapiirros, lyijykynä, hiili 

6. Ihmisen kuvaaminen ja tulkinta, luonnostelu, lyijykynät, tussit & liidut, 
luonnoslehtiö 

7. Ihmisen kuvaaminen, mallipiirustus, anatomia, hiili, tussi 

8. Ilmaisu, moniaistisuus ja mielikuvat, ilmaisu- ja mielikuvitusharjoituksia, hiilet, 
tussi 

 

Tekniikat: Ota mukaan 1. kerralle lyijykyniä n. 4kpl. 2B-8B, Lisäksi A2 kokoinen 
luonnoslehtiö. Myöhemmin tarvittavista materiaaleista puhumme ensimmäisellä 
kurssikerralla. 

 
 
Ystävällisin terveisin  
Dmitri Zudov 
opettaja, 
taidemaalari, 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  


