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Suomenlinna B 20 F, Susisaari

Tervetuloa kesäkurssille Suomenlinnaan!
Kurssin nimi: Runomaisema
Opettaja:Nagashila
Ajankohta: 17.–21.7.2017 klo 10:00-16:45
.
Tässä kirjeessä on kurssin yleistiedot, tarvikelista ja opaskartta kurssipaikalle sekä lauttaaikataulu. Jos et pääse osallistumaan kurssille, ilmoita asiasta toimistolle.
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 17.00, matkan voi maksaa HKL:n matkakortilla tai käteisellä: edestakainen matka 5,00 euroa (voimassa 12 tuntia). Opettajan
puhelinnumero kannattaa ottaa ylös.
.

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.

Runomaisema, ma–pe 17.–21.7.2017, klo 17:30-20:30 opettaja: Nagashila.

Kurssin sisältö
Sanojen luoma mielen liike . . . valittu runo ja tietty läsnäolon paikka, ajaton hetki joka viipyy
maiseman pinnassa. Haiku. Katsomme sinulle tärkeän runon ja sen herättämän olotilan läpi
maisemaa – maalaamme tuon kohtaamisen – tuon kosketuksen synnyttämät muodot, kuvat,
uudet sanat.
Vuoren rinteeltä
alas kotiini asti
saattaa minua
kuu ja käy yhtä jalkaa
portista puutarhaani.
Kurssin perusidea on, että olemme henkilökohtaisen tunnesisältömme kanssa läsnä havainto- ja
maalaustapahtumassa. Maalaus kohteemme on henkilökohtainen maiseman kohtaaminen,
maiseman tuntu. Niin kuin tuo Kotomichin runo yllä muuntaa täydenkuun luontotapahtuman
ihmisluonnon kokemukseksi, samoin mekin nyt, henkilökohtaisen runoyhteyden tai valittujen
runojen kautta herätämme ihmistajumme kokeman maiseman ”tunnot” kuvapinnalla.
Valitse sinua tai oikeammin sydäntäsi ja elämääsi juuri tällä hetkellä koskettava runo tai runot. Tuo
ne mukanasi, luemme ne, ja etenemme siitä.
Tietoisen läsnäolon yksinkertaisuuteen (mindfulness) pohjaava kurssi. Tekniikka vapaa. Sopii
kaikille.
TARVIKKEET
Ensimmäiselle kerralle mukaan luonnoslehtiö koko vähintään A3, lyijykynät, hiilet, liidut, tai joku
muu haluamasi piirustusväline, sekä ainakin yksi näistä maalausvälineistä: öljypastelli,
kuivapastelli, akvarelli, guassi, akryyli tai öljyvärit. Paperia voit ostaa myös kurssipaikalta.
Puhumme välineistä lisää ensimmäisellä opetuskerralla.

Kesä terveisin
Taidemaalari Nagashila

Keskustan taidetarvikeliikkeitä: Tempera Uudenmaankadulla,Tuubi
Lönnrotinkadulla, Snow-White Hämeentie 2, Taidemaalariliiton
tarvikevälitys Erottajankatu 9 B sisäpihalla, Farbe Kaapelitehtaalla.

