Kesäkurssi nro 008s

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: Öljypastellikurssi
Opettaja: Nagashila
Ajankohta: 10.7.–14.7.2017 klo 10:00-16:00
.
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.

Öljypastellikurssi, 10.–14.7.2017 klo 10:00-16:00 opettaja: Nagashila.

Kesäpäivä Suomenlinnan rantakalliolla, meri, taivas, muurit, rakennukset, puiston
kukat, puut ja varjot ruohikolla.
Öljypastelli on rikas, hyvin yksinkertainen ja välitön tekniikka. Vain liitu sormien
välissä ja paperi. Kaikki tapahtuu hetki hetkeltä, askel askeleelta paperilla, ja myös
värisävyt sekoitetaan paperilla. Öljypastelliliiduilla työskentely on yhtä aikaa
piirtämistä ja maalaamista. Liidulla kykenee ilmaisemaan voimaa, tuskaa, iloa –
niiden jälki on hyvin ekspressiivinen, rehevä. Mutta se voi olla myös herkkä – hento
ja kuulas. Öljyliitu ja käsi koskettavat sisimmän tunnot paperille.
Kurssi sisältää johdatuksen tekniikkaan.

TARVIKKEET:
- Öljypastelliliidut:
TARVITSET RIITTÄVÄN LAAJAN VÄRISÄVYJEN VALIKOIMAN
Suosittelen! Caran d’Ache 24 kpl liidun Neopastel laatikko on hyvä perussarja
(edullisinta ostaa netin kautta) – näitä liituja voi ostaa myös yksitellen, ja jos haluat
laajentaa sävyjen määrää, sävyvalikoima on laaja. Liidut ovat riittävän pehmeitä,
joka helpottaa kerroksellista työskentelyä. (Sennellier –liidut ovat myös hyviä, itse
asiassa kaikkein parhaat.) Teille luultavasti tarjotaan kaupassa halvempia
öljypastellipaketteja, mutta ne ovat usein hyvin kovia liituja ja vaikeuttavat
öljypastellityöskentelyä.
- SIIS ÖLJYPASTELLIT !!! Ei sakuroita, (kuiva)pastelleja tai muita väriliituja
- Valkoinen paperi, esimerkiksi Cansonin A3 piirustuslehtiö (Huom! tasainen pinta)
- Maalarinteippirulla (paperin alustaan kiinnittämistä varten)
- osta myös mustaa paperia, esim. pariisinpaperi 2 kpl
Kesä terveisin,
Taidemaalari Nagashila

Keskustan taidetarvikeliikkeitä: Tempera Uudenmaankadulla ja Tuubi
Lönnrotinkadulla, Taidemaalariliiton tarvikevälitys Erottajankatu 9 B sisäpihalla,
Farbe Kaapelitehtaalla.

