Kesäkurssi nro 007s

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: Öljyvärimaalaus
Opettaja: Mika Hytti
Ajankohta: 10.7.–14.7.2017 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.

Öljyvärimaalaus, 10.–14.7.2017 klo 10:00-16:45 opettaja: Mika Hytti.
Kurssin sisältö
Kurssilla perehdytään maalauksen teknisiin perusteisiin, kuten värien käyttöön, värien
sekoittamiseen ja maalinesteiden käyttöön maalaamisessa, sivellin työskentelyyn, maalauspohjien
laatuun, jne. Tekniikkaan perehdytään demonstraatioiden ja pienten luentojen avulla. Varsinainen
maalaaminen tapahtuu ympäröivässä luonnossa havainnoiden ja tarkkaillen värejä ja valoa.
Kurssin teemat ja tehtävät ohjaavat kokeilemaan värien toimintaa käytännössä. Ensimmäisinä
päivinä tehdään yksinkertaisempia tutkielmia värin ja valon vaihtelusta luonnossa, loppupäivinä
toteutetaan pitkäkestoisempi maalaus. Pyritään löytämään elämyksellinen, iloa tuottava ja
persoonallinen suhde maalaamiseen. (Kurssilla voi myös maalata myös akryyliväreillä, jolloin
maalausnesteenä toimii pelkkä vesi ja akryylimedium. Muutoin luettelo on samanlainen kuin alla.)
Tarvikkeet
Tarvikkeita hankkiessa kannattaa ottaa huomioon, että maalaamme ulkona luonnossa eli
tarvikkeiden olisi hyvä olla sellaisia, että ne on helppo pitää mukana liikkuessa. Välineitä voi
säilyttää kurssin ajan Suomenlinnassa.
- Paletti, eli värien sekoitusalusta, esim. levylle kiinnitetty voipaperi tai auki leikattuja
maitotölkkejä
-Maalauspurkkeja 2 kpl, esim. pieniä lasipurkkeja
- Sianharjassiveltimiä n. 5 kpl eri leveyksiä: 1 pieni, 1 iso ja muutamia siltä väliltä (voit kokeilla
myös pehmeämpiä nailonsiveltimiä)
- Ainakin seuraavat värit: jokaisesta pääväristä (punainen, sininen ja keltainen) kylmä ja
lämmin sävy; esim. alitsariinin punainen, kirkas kadmiumin punainen, preussin sininen,
ultramariinin sininen, sitruunan keltainen ja kadmiumin keltainen. Lisäksi titaanin valkoinen.
Kätevää on ostaa valmis värisetti, joissa on useimmiten mukana kyseiset värit.
- Luonnosteluvälineet: lehtiö, kyniä tai hiiliä ja säämiskä
- Maalauspohjia: alkupäiviksi pienempiä pohjia 2-4 kpl. Myöhemmäksi isompi kangas- tai
pahvipohja. Ensimmäisenä päivänä mukaan luonnosvälineet ja ja 1-2 pienempää
maalauspohjaa ja maalausvälineet
- Puuvillarättejä pyyhkimiseen
- Jos omistat kokoontaitettavan maalaustelineen voit ottaa sen mukaan. Muuten kurssitiloista
voi lainata maalaustelinettä.
Öljyvärimaalaukseen lisäksi:
Hajutonta tärpättiä, esim. Beckers Odourless)
Pellavaöljyä (taiteilijatarvikemyymälöistä)
Keskustan taidetarvikeliikkeitä: Tempera ja Tuubi Uudenmaankadulla, Snow-White Hämeentiellä,
Taidemaalariliiton tarvikevälitys Erottajankatu 9 B sisäpihalla, Farbe Kaapelitehtaalla.

ANTOISAA KURSSIKESÄÄ!
Ystävällisin terveisin:
Mika Hytti
kurssin opettaja, kuvataiteilija
050 357 4597

