Kesäkurssi nro 021s

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

Kaapelitehdas

Tervetuloa kesäkurssille Kaapelitehtaalle!
Kurssin nimi: Elavän mallin klassinen piirtäminen
Opettaja: Ninni Heldt
Ajankohta: 7.8.–11.8.2017 klo 18:00-21:00
Kurssipaikka
Helsingin Taiteilijaseuran kurssikeskus
Kaapelitehdas (Ruoholahti)
Tallberginkatu 1 A, 3.kerros (Postiosoite: Tallberginkatu 1 A / 7)
00180 Helsinki
Kurssilla syntyneitä töitä voi säilyttää kurssin ajan 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.

Elavän mallin klassinen piirtäminen,
ma–pe 7.8.–11.8.2017 klo 18:00-21:00 opettaja: Ninni Heldt
Hyvä kurssilainen

Tervetuloa Elävän mallin klassinen piirtäminen kurssille!
Kurssilla tarvitaan ainakin seuraavia materiaaleja:
lyijykynä HB
hiilikumi (siniharmaa paras)
musta lanka n.60cm + paino (esim. iso mutteri) = luotilanka
A3 piirustuslehtiö, sileä paperi (luonnoslehtiö tyyppinen käy hyvin, niin sopii myös croqui
piirustukseen)
hiili (ja hiilikynä, jos haluaa)
fiksatiivi (hiili piirustuksen kiinnittämiseen)
Ingres ja /tai Pariisin paperi 1-2 valkoista tai luonnonvalkoinen (isoin mahdollinen koko)
maalarinteippi
(viivotin)
Croquis-piirustusta voit piirtää useilla eri välineillä myös lyijykynällä.
Halutessaan voi kokeilla myös bambukynällä musteella piirtämistä. Kiva tekniikka.
Bambusta vuoltu ”mustekynä” maksaa vain n. 3 euroa Temperassa.
Muste värinä esim. musta tai seepia
pieni lasipurkki kannella musteen laimentamiseen
bambukynä tai kaisla, koiranputki voi vuolla
Materiaalien kuten paperin kulutus riippuu tekijästä, joten lista on suuntaa antava.
Halutessaan voi tehdä yhtä piirustusta koko kurssin ajan croqui piirustusten lisäksi.
Klassisessa piirtämisessä nimenomaan keskitytään havainto piirtämisen avulla mallin
mittasuhteiden ja anatomisen muodon tarkkaan ilmaisuun ja tutkimiseen.
Paperia voi myös ostaa tarvittaessa Taiteilijaseurasta.
Tervetuloa!
Ystävällisin terveisin:
Ninni Heldt

Puhumme lisää materiaaleista kurssin alussa.
Keskustan taidetarvikeliikkeitä: Tempera ja Diverse Uudenmaankadulla,Tuubi
Lönnrotinkadulla, Snow-White Hämentiellä, Taidemaalariliiton tarvikevälitys Erottajankatu
9 B sisäpihalla, Farbe Kaapelitehtaalla.

