Kesäkurssi nro 004s

Kuvataidekoulu ja Kurssikeskus
Tallberginkatu 1 A, 3 kerros
00180 Helsinki
kurssit@helsingintaiteilijaseura.fi
09-6931322

Suomenlinna B 20 F, Susisaari

Tervetuloa kesäkurssille Suomenlinnaan!
Kurssin nimi: Piirustus
Opettaja: Pirjetta Brander
Ajankohta: 3.7.–7.7.2017 klo 10:00-16:45
.
Kesäkurssin sisätilat sijaitsevat Suomenlinnan Susisaaressa, Taidekoulu Maan tiloissa
(Suomenlinna B 20 F). Liitteenä on Suomenlinnan kartta, johon on merkitty kulkureitti
lauttalaiturilta Taidekoulu Maahan. Samassa rakennuksessa on Tullimuseo, jonka viittoja
seuraamalla löytää perille.
Pukeutumisessa kannattaa ottaa huomioon, että saarella on tuulen vuoksi viileämpää kuin
mantereella, auringolta suojaava päähine on hyvä ottaa mukaan. Vaatteiden mahdollinen
sotkeutuminen taidetta tehdessä kannattaa ottaa huomioon vaatteita valitessa.
Sopivin HKL:n lautta Kauppatorilta lähtee klo 9.20, matkan voi maksaa HKL:n matkakortilla
tai käteisellä: edestakainen matka 5,00 euroa (voimassa 12 tuntia). Opettajan
puhelinnumero kannattaa ottaa ylös.
Jos et pääse osallistumaan kurssille suunnitelmien mukaan tai sinun on peruttava
osallistumisesi, ota yhteyttä toimistoon, kurssit@helsingintaiteilijaseura.fi tai puh
(09)6931322.

Mukavaa kurssikesää!
Terveisin,
Matti Uusikylä, rehtori
Tom Sjöberg, kurssisihteeri, (09) 693 1322 (arkisin klo 10-16), kurssit@helsingintaiteilijaseura.fi.

Kurssi toteutetaan yhteistyössä Kansan Sivistystyön Liiton kanssa.

Piirustus, ma–pe 3.7.–7.7.2017, klo 10:00-16:45 opettaja: Pirjetta Brander.

Kurssin tiedot:
Kuljemme saarta ristiin rastiin kohteina saaren vaihtelevat ja kiehtovat suuret ja pienet näkymät.
Arvioi, että sinulla on kutakin päivää varten luonnospaperia ja lyijykyniä, teroitin ja kumi. A3 tai
A4-piirustuslehtiön lisäksi on hyvä olla 1-2 arkkia parempaa paperia, esim. Cansonia tai
akvarellipaperia.
Tarvikkeet:
Kurssilla työskennellään pääasiassa lyijykynällä. Kurssin aikana voi kokeilla myös tussia sekä
hiilipiirustusta.
Lyijykynä: Lajitelma kovempia ja pehmeämpiä kyniä, esim. 2H, HB, 3B, 6B. . Jos haluat pärjätä
yhdellä kynällä, ota HB. Ota mukaasi myös teroitin. Paksujen lyijyjen täytekynät ovat myös
käteviä.
Hiili: Joidenkin mielestä Schmincken hiili on parasta. Hiilen lisäksi tarvitset säämiskän. Isosta
säämiskästä riittää vaikka kahdelle. Vanhan likaantuneen säämiskän voi pestä haalealla vedellä ja
saippualla (älä kuivaa kuumassa). Kuiva ja koppurainen säämiskä notkistetaan uudelleen käsin.
Tussi: Mustaa tussia, esim. kiinalaista tai Lefranc & Bourgeois ja piirrin eli puinen mustekynän varsi
tussiterällä ja sivellin sekä kuppi. Talens-tussi on erityisen hyvä ohuella hiusterällä piirtäessä.
Hyvän piirtimen saa myös esim. kuivasta kaislasta tai linnun sulasta vuolemalla.
Keskustan taidetarvikeliikkeitä: Tempera ja Diverse Uudenmaankadulla, Tuubi Lönnrotinkadulla,
Snow-White Hämeentiellä, Taidemaalariliiton tarvikevälitys Erottajankatu 9 B sisäpihalla, Farbe
Kaapelitehtaalla.

ANTOISAA KURSSIKESÄÄ!
Ystävällisin terveisin:
Pirjetta Brander
kurssin opettaja, TaM
Pirjetta Brander
+358 40 7311211
pirjetta.brander@pirjettabrander.com
www.pirjettabrander.com

