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Metalligrafiikan työpaja, 301V11 
opettaja: Anna-Maija Mattila-Selin 

torstai 18.00-21.00 
 

 

 
Kevätlukukauden aikataulu: lukukausi alkaa 26.1.2023 ja päättyy 20.4.2023.  
Opetusta ei ole: talvilomaviikolla 8: 23 helmikuuta 2023. 
 
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 B-rapun hissin 
kautta. Lasipihalla kävijöitä palvelee infopiste. 
 
Kurssilla syntyneitä töitä voi säilyttää niille tarkoitetuissa hyllyissä, kunnes ne ovat valmiit 
ja kuivuneet. Muistathan myös merkitä töihisi nimesi ja kurssiajan eli kevään 2023. Kaikki 
työt ja tarvikkeet on vietävä kotiin viimeistään kurssin päättyessä. Jos et pääsekään 
osallistumaan keväällä 2023, 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       

 
 
Sisältö: Kurssilla perehdymme metalligrafiikan perusteisiin: viivasyövytykseen, 
akvatintaan, kuivaneulaan ja pehmeäpohjaan. Kokeilemme myös carborundumia 
ja kartonkigrafiikkaa. 
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Käymme lävitse metalligrafiikan eri työvaiheita: laatan valmistamisen sekä pohjustuksen, 
laatalle piirtämisen, syövytyksen, vedostamisen sekä valmiiden vedosten käsittelyn ja 
vedosten merkitsemisen.  
 
Kurssi soveltuu sekä aloittelijalle että pidempään grafiikkaa harrastaneelle. Kurssi on 
työpajamainen, jossa kukin oppilas saa opiskella ja työskennellä  
oman rytminsä ja mielenkiintonsa mukaisesti ja työstää omaa kuvamaailmaansa. 
 
Tarvikkeet:  
Kurssikeskuksesta voi ostaa omakustannehintaan vedostuspaperia ja kuparilaattoja.  

 
Ota ensimmäiselle kurssikerralle muistiinpano- ja luonnostelutarvikkeet mukaan sekä 
suojavaatteet. Henkilökohtaiset suojalasit ja suojahansikkaat olisi hyvä hankkia, opettaja 
neuvoo ensimmäisellä kerralla. Muutaman euron halvat esim. Ruoholahden K-raudasta 
ovat riittävät. Kurssipaikalla on kertakäyttöhansikkaita ja lainattavia suojalaseja, joilla 
pääsee alkuun. Akvatintaa ruiskuttaessa Ffp2-maskit ovat hyviä suojaamaan eli niitä 
kannattaa muutama varata kurssia varten.  
 
Painoväreistä, pohjustusaineista ja liuottimista kerätään 20 € materiaalimaksu. 
 
Tule vain terveenä paikalle! Ei haittaa, vaikka tulisi poissaoloja, kurssille voi aina palata. 
Työskentelemme pajatyöskentelynä eikä tarvitse pelätä, että jäisi jälkeen. Neuvon ajan 
tasalle eli sairasta rauhassa kotona!  
 
Keskustan taidetarvikeliikkeitä: Tempera ja Diverse Uuudenmaankadulla, Tuubi 
Lönnrotinkadulla ja Farbe Kaapelitehtaalla (B- ja C-porras, 2. kerros). 
 
Iloisia hetkiä metalligrafiikan parissa! 
Kevätterveisin, 
Anna-Maija Mattila-Selin, kurssin opettaja 
Taidegraafikko, kuvataiteilija 
annamaijam@gmail.com 
Instagram @annamaijam 
 
 
 

Keskustan taidetarvikeliikkeitä: Tempera ja Diverse Uuudenmaankadulla, 
Tuubin liike Lönnrotinkadulla, Taidemaalariliiton tarvikevälitys Erottajankatu 9 B 
sisäpihalla ja Farbe Kaapelitehtaalla (B- ja C-porras, 2. kerros). 
 
 
 
 

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  


