Kesäkurssi nro 015s

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 ja maalaus – havainnosta
tulkinnaksi
Opettaja: Matti Uusikylä
Ajankohta: 7.–11.8.2017 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 09.20, 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.

Piirustus ja maalaus – havainnosta tulkinnaksi
ma–pe 7.–11.8.2017 klo 10:00-16:45
opettaja: Matti Uusikylä
Tervetuloa kurssilleni! Kesän kurssilla työskentelemme piirtäen ja maalaten.
Lähtökohtana kurssilla on Suomenlinnan ympäristön havainnointi ja sen pohjalta
pyrkimys oman visuaalisen kielen löytämiseen ja visuaalisen ilmaisun
vahvistamiseen. Vaihtelevilla piirustus- ja maalaustavoilla kehitämme omaa luovaa
ilmaisua ja kuvallista tulkintaa.

Tarvikkeet:
-A2-kokoinen akvarelli- tai piirustuslehtiö (esim. Canson)
-lyijykyniä (HB, 2B ja 6B pehmeydet
-piirustushiilet, n 6-8kpl.
(huom. ei puristettua liitumaista hiiltä)
-luonnon säämiskä
-fiksatiivispray
-mustaa nestemäistä tussia. (myydään pulloissa)
-vesivärisiveltimiä, esim. iso laveeraussivellin sekä pieni ja -keskikokoinen
teräväkärkinen sivellin (jos olet epävarma ota mukaasi ne siveltimet mitä sinulla on,
voit täydentää valikoimaasi tarpeen mukaan)
-kannellinen isohko lasipurkki ja imukykyisiä rättejä, sieni
-myöhemmin viikolla tullaan käyttämään, akryyli- tai öljyvärejä. Näihin tarvitset myös
asianmukaiset maalauspohjat, paperit ja muut tekniikkaan tarvittavat välineet. Näistä
puhumme enemmän kurssin aluksi.
Hiilipiirustus, -ja akvarellipapereita on myös myynnissä paikan päällä, joten voit
varata muutaman euron mukaasi, jos et ehdi ostaa papereita. Oma luonnoslehtiö
olisi kuitenkin hyvä olla mukana..

Taidetarvikeliikkeitä: Tempera ja Diverse Uudenmaankadulla,Tuubi Lönnrotinkadulla, Snow-White,
Hämeentiellä, Taidemaalariliiton tarvikevälitys Erottajankatu 9 B, Farbe Kaapelitehtaalla.

Antoisaa kurssikesää!
Ystävällisin terveisin:
Matti Uusikylä, kuvataiteilija

