Kesäkurssi nro 019s

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

Tervetuloa kesäkurssille Kaapelitehtaalle!
Maalauksellinen puupiirros
Opettaja: Heli Kurunsaari
Ajankohta: 17.–21.7.2017 klo 17–21

Helsingin Taiteilijaseuran kurssikeskus
Kaapelitehdas (Ruoholahti)
Tallberginkatu 1 A, 3.kerros (Postiosoite: Tallberginkatu 1 A lokero 7)
00180 Helsinki
Kurssilla syntyneitä töitä voi säilyttää niille tarkoitetuissa hyllyissä, kunnes ne ovat
valmiit ja kuivuneet. Myös tarvikkeita ja työvaatteita voi säilyttää ”tarvikenarikassa”.
Julkiset kulkuyhteydet:
Ruoholahden Metroasema, raitiovaunu nro 8, bussit 20 Erottajalta, 20X ja 21BX
Kampista ja 21V Postikadulta.

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.

Maalauksellinen puupiirros, ma–pe 17.–21.7.2017, klo 17–21, opettaja: Heli Kurunsaari

Tervetuloa puupiirroskurssille! Viikon mittaisella kurssilla ehtii tekemään 1-3
työtä omasta työskentelytahdista tai luonteesta riippuen. Tekemisen ideaan
pääse hyvin kiinni vaikka ei olisi aikaisempaa kokemusta tekniikasta.
Luonnoksia kannattaa kuitenkin tehdä etukäteen, että työskentely saadaan
alkuun jo ensimmäisellä kerralla. Ota kurssille mukaan alla mainitut tarvikkeet.
Jos jotain puuttuu, niin asia järjestyy kyllä paikan päälläkin.
Luonnoksia, luonnosteluvälineet. Valokuvat, lehtikuvat yms. materiaali käy
myös. Käydään läpi jokaisen oppilaan kanssa henkilökohtaisesti miten soveltaa
valittua aihetta puupiirrostekniikkaan.
Kaivertimia. Kurssilla on jonkin verran kaivertimia mutta omat välineet olisi
toivottavat. Hyvin pääsee alkuun esim Sakura –kaiverrinsarjalla jossa on viisi
erilaista kaiverrinta (Tempera, Uudenmaankatu, noin 27 euroa). Kyseinen setti
näyttää muoviselta, mutta on hyväksi havaittu. Jos kaipaa järeämpiä V- tai Utalttoja, niin niitä on myynnissä Swiss Made-merkkisinä Temperassa.
Paperit. Wenzhou –merkkinen kuvioituun pahviputkeen pakattu rullapaperi
soveltuu hyvin kurssityöskentelyyn. Rullapaperia on saatavissa kolmena eri
leveytenä. Kätevin olisi 45 cm leveä paperirulla jossa on paperia 25 metriä.
Essu, tai muut työvaatteet. Kertakäyttöhanskoja on hyvä varata myös
mukaan. Kurssilla on hanskoja jonkin verran. Tarvitsemme melko paljon
rättimateriaalia laattojen ja välineiden puhdistamiseen. Vanhat t-paidat ja
lakanat käyvät hyvin.
Kurssin hintaan ja paikan päällä kerättävään materiaalimaksuun (20 e)
kuuluvat: yksi koivuvanerilaatta (kooltaan noin 35 x 40 cm, myös pienempiä
saatavilla), painovärit, laatan pohjustamiseen ja puhdistukseen tarvittavat
aineet ja tarvikkeet yms . Vanerilaattoja voi ostaa lisää kurssilta.

Kesäisin terveisin!
Heli Kurunsaari
p.040-52169 53
heli.kurunsaari@suomi24.fi, www.helikurunsaari.net

