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Kuvataidekoulun kurssit keväällä 2018

kevätlukukausi alkaa ma 8.1.2018

Maanantai
1 10.00–21.00

Ateljeetyöskentely taiteen perusopetusryhmille

Tiistai
2 15.30–17.15
3 16.00–17.45
4 17.15–20.15

7–9 vuotiaat		
		
9-12 vuotiaat, opetuskieli suomi ja venäjä
13–18 vuotiaat, piirustus-maalaus -työpaja

Eeva Pesonen
Irina Schuvaloff
Eeva Pesonen

Keskiviikko
5 15.45–17.30

7–10 vuotiaat				

Riikka Wesamaa

Torstai
6 16.00–17.30
7 15.45–17.30

4–6 vuotiaat				
9–12 vuotiaat				

Heli Kuparinen
Matti Uusikylä

Lauantai
8 10.00–11.45
9 10.00–11.30
10 10.00–11.45
11 12.00–13.30
12 11.45–13.30
13 11.45–13.30
14 13.45–16.45
15 13.45–16.45

7–9 vuotiaat				
4–6 vuotiaat				
9–10 vuotiaat				
4–6 vuotiaat				
7–11 vuotiaat				
10–13 vuotiaat				
12–17 v. piirustus-maalaus-keramiikka työpaja
13–18 vuotiaat, laaja kuvataiteen työpaja

Jukka Lappalainen
Kirsi Tiittanen
Sirkku Ala-Harja
Jukka Lappalainen
Kirsi Tiittanen
Sirkku Ala-Harja
Kirsi Tiittanen
Sirkku Ala-Harja

Sunnuntai
16 11.00–12.45
17 11.15–12.45
18 13.00–14.45
19 13.00–14.30
20 14.45–16.15
21 15.00–16.45

7–9 vuotiaat				
4–6 vuotiaat				
7–9 vuotiaat				
4–6 vuotiaat				
5–7 vuotiaiden lyhytkurssi *			
10–13 vuotiaat				

Anna-Maija Mattila-Selin
Heidi Göransson
Heidi Göransson
Anna-Maija Mattila-Selin
Anna-Maija Mattila-Selin
Heidi Göransson

Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu

antaa taiteen perusopetusta 4–18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti kuvataiteen eri tekniikoita, kuten piirtämistä, maalaamista,
grafiikkaa, keramiikkaa ja rakentelua. Opetuksessa tuetaan oppilaan persoonallisen
kuvailmaisun kehitystä kannustaen samalla kokeiluun ja leikkiin. Opetus on tavoitteellista, vuodesta toiseen etenevää ja perustuu taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan. Opintojen loppuvaiheessa opiskelijoilla on mahdollisuus toteuttaa
kuvataiteen päättötyö. Lukukausi kestää 15 opetuskertaa.

Kuvataiteen perusopetus aikuisille

Satu Kalliokuusi

Kurssit tiistaisin Tapanilan ala-asteella
23 14.15–15.45 7–9 vuotiaat				
24 15.45–17.15 10–14 vuotiaat				

Kirsi Tiittanen
Kirsi Tiittanen

tarjoaa laaja-alaista kurssimuotoista kuvataideopetusta.
Peruskursseilla voi aloittaa taideharrastuksen tai kerrata aiemmin opittuja taitoja.
Jatko- ja erikoiskursseilla syvennetään henkilökohtaista ilmaisua pitkäjänteisesti.
Lukukausi kestää 12 opetuskertaa.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:

puh. 09 693 1322 • kurssit@helsingintaiteilijaseura.fi
www.helsingintaiteilijaseura.fi

C

Hämeentie 2, Hakaniemi
www.taiteilijatarvike.fi
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Hinnat sisältävät kaikki käytettävät materiaalit.
Hinnat: 4–6-vuotiaat 200€ (30t), 7-12-vuotiaat Tapanilan ala-aste ja Steinerkoulu 200€ (30t),
7–12-vuotiaat 225€ (35t), työpajat 255€ (60t) ja 5–7-vuotiaiden lyhytkurssit 80€. (8t)
Sisaralennus kaikista kursseista 10% *) Lyhytkurssien tarkemmat tiedot kääntöpuolella.

Torstai
11 10.30–14.15
12 12.30–15.30
13 17.30–20.30
14 18.00–21.00
15 18.00–21.00
		
Perjantai
16 10.00–13.00

Helsingin Taiteilijaseuran kurssikeskus

Helsingin Taiteilijaseuran
kuvataidekurssit
järjestetään yhteistyössä
Kansan Sivistystyön Liiton
opintokeskuksen
22.2.2007
13:58:42kanssa.
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Maanantai
1 10.00–13.00
2a) 11.00–17.00
3 14.00–17.00
4 18.00–21.00
Tiistai
5 10.00–13.00
6 18.00–21.00
7 18.00–21.00
		
Keskiviikko
8 18.00–21.00
		
9 18.00–21.00
		
10 18.00–21.00

kuvataidekoulu tarjoaa aikuisille taideharrastajille suunnattua kuvataiteen perusopetusta.
Koulutus kestää 4 lukuvuotta ja noudattaa vuodesta toiseen etenevää opetussuunnitelmaa. Opinnot koostuvat 10 opintokokonaisuudesta ja niitä täydentävistä kursseista.
Neljäntenä opintovuotena toteutetaan itsenäisesti kuvataiteen päätöstyö. Koulutus
noudattaa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista opetussuunnitelmaa.
Lukukausi kestää 12 opetuskertaa.

Kuvataidekoulu.pdf

Kurssit tiistaisin Rudolf Steinerkoulun C-koululla
22 14.15–16.00. 7-12- vuotiaat				

Kuvataidekurssit
Kuvataidekurssit
kevät
kevät 2018
2018

Aikuisten kurssit keväällä 2018

17 13.15–16.15

Kuvataidekurssit
kevät 2018
w w w.helsing in tai t e i l i jas e ura . f i
Helsingin Taiteilijaseuran kuvataidekoulu ja kurssikeskus
Tallberginkatu 1 A/7 (3. kerros) • 00180 Helsinki • puh. 09 693 1322
s-posti: kurssit@helsingintaiteilijaseura.fi

Kevätlukukausi alkaa ma 22.1.2018

Akvarelli, mestarikurssi, opettaja: Nagashila 245€ / 48t
Avoin ateljee -työpaja, opettaja: Eija Keskinen 125–145€ / 13 viikkoa
Piirustuksen ja maalauksen alkeiskurssi, opettaja: Matti Uusikylä 245€ / 48t
Öljyvärimaalaus, opettaja: Leonora Fredriksson 245€ / 48t
Akryyli ja akvarellimaalaus, opettaja: Sirkku Ala-Harja 245€ / 48t
Käsitteistä vapaa maalaaminen, opettaja: Nagashila 245€ / 48t
Japanilainen vesiväripuupiirros, opettaja: Tuula Moilanen
245€ / 48t + materiaalimaksu 20€
Tehokurssi taidekouluihin pyrkiville, opettaja: Riikka Wesamaa
245€ / 48t + materiaalimaksu 20€
Kuvanveiston mestarikurssi, opettaja: Ville Mäkikoskela
245€ / 48t + malli- ja materiaalimaksu 35€
Mallipiirustus- ja maalaus, opettaja: Bambu Hellstedt 245€ / 48t
Muuttuva maalaus – öljy- ja akryylivärikurssi, opettaja: Päivi Eskelinen 265€ / 60t
Sekatekniikat, opettaja: Heli Kuparinen 245€ / 48t
Ilta-ateljee, opettaja: Riikka Mäkikoskela 245€ / 48t
Maalauksen maailma - jatkokurssi, opettaja: Anne Sunila 245€ / 48t
Metalligrafiikan työpaja, opettaja: Anna-Maija Mattila-Selin
245€ / 48t + materiaalimaksu 20€
Öljyvärimaalauksen jatkokurssi, opettaja: Riikka Wesamaa 245€ / 48t
Luonnoksesta teokseen, opettaja: Riikka Wesamaa 245€ / 48t

Lauantai
18 14.15–18.00

Öljyvärimaalauksen mestarikurssi, opettaja: Mikko Kirjavainen 265€ / 60t

Sunnuntai
19 17.15–20.15
20 17.15–20.15
21 14.00–17.00

Öljyvärimaalauksen alkeiskurssi, opettaja: Päivi Eskelinen 245€ / 48t
Taideseikkailu, opettaja: Heidi Göransson 245€ / 48t
Ihmisen kuva, opettaja: Mika Hytti 245€ / 48t + mallimaksu 20€

1

Lyhytkurssit & muut kurssit ( Tarkemmat tiedot sisäpuolella. )
22
23
24
25
26

Värioppi, opettaja: Ninni Heldt
Metalligrafiikan studio, opettaja: Anna-Maija Mattila-Selin
Maalaa isosti, opettaja: Mikko Kirjavainen
Klassinen piirustus, opettaja: Ninni Heldt
Ulkoilmamaalausta siirtolapuutarhassa, opettaja: Dan Palmgren
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Helsingin Taiteilijaseuran kurssikeskuksen opetus on tarkoitettu yli 16-vuotiaille
taiteen harrastajille ja aloittelijoille. Peruskursseilla voi aloittaa taideharrastuksen
tai kerrata aiemmin opittuja taitoja. Jatko- ja erikoiskursseilla syvennetään henkilökohtaista ilmaisua pitkäjänteisesti. Opettajina toimivat kokeneet ja pedagogisesti
suuntautuneet ammattitaiteilijat.
1. Akvarelli, mestarikurssi,
opettaja: Nagashila

Ma. klo. 10–13

Syvennämme ja avaamme akvarellimaalarin taitoa. Jokaisella kaudella on tekniikkaan
liittyvä teema, jota harjoitellaan. Maalauksen
sisällöllisiä asioita herätellään elämää pohtivan
ja filosofisenkin keskustelun kautta – on tärkeä
ymmärtää, että ihminen maalaa aina ihmistä
itsessään. Ja sitten tärkein, itse taidetyöskentely, henkilökohtainen ilmaisu teemoineen – se
oman akvarellin maalaaminen. 245€ / 48t
2a) Avoin ateljee -työpaja,
opettaja: Eija Keskinen

Ma klo 10–17

Työpaja on tarkoitettu itsenäiseen taiteelliseen
työskentelyyn. Ohjaus ja arviointi klo 14–17
kolme kertaa lukukauden aikana. 125€–145€ /
13 viikkoa. Kurssi 2b). Ke klo 11.30–17.30.
3. Piirustuksen ja maalauksen
alkeiskurssi, opettaja: Matti Uusikylä

Ma klo 14–17

Käsitellään kaksiulotteisen pinnan rakentamisen peruskysymyksiä; harjoitellaan sommittelua, perspektiiviä ja värioppia, kokeillaan
piirtämisen ja maalauksen tapoja sekä keskustellaan niiden traditiosta. Käytetään mustavalkoisia ja värillisiä piirtimiä sekä vesiliukoisia
värejä Kurssi sopii vasta-alkajille. 245€ / 48t
4. Öljyvärimaalaus,
opettaja: Leonora Fredriksson

Ma klo 18–21

Perehdytään öljyväritekniikan sekä kuvailmaisun perusteisiin. Maalausten aiheet ovat
yhteisiä, mutta työskentely itsenäistä ja yksilöllisesti ohjattua. 245 € / 48t

5. Akryyli ja akvarellimaalaus,
opettaja: Sirkku Ala-Harja

Ti klo 10–13

Kurssilla perehdytään akryyli- ja akvarellimaalaukseen perustekniikoihin. Opiskellaan värien käyttöä, sivellintekniikkaa, sommittelua,
materiaali- ja värioppia. Sopii vasta-alkajille
tai jonkin aikaa maalanneille. 245€ / 48t
6. Käsitteistä vapaa maalaaminen,
opettaja: Nagashila

Ti klo 18–21

Runo on herättäjä. Esine on silmän kohde,
joka löytää henkilökohtaisen sisällön maalaamisen kautta. “Ceci n’est pas une pipe”,
sanoo Magritte. Objektin häivyttäminen
-esineettömyys - on puhtaan maalauksen
ulottuvuus. Kevään teema: ELÄINSIELU
Vesiliukoiset maalaustekniikat. 245€ / 48t
7. Japanilainen vesiväripuupiirros,
opettaja: Tuula Moilanen

Ti klo 18–21

Japanilainen vesiväripuupiirros on myrkytön
painomenetelmä, joka mahdollistaa monipuolisen työskentelyn niin viivoilla kuin pinnoillakin.
Kurssin työvälineet ja materiaalit tulevat suoraan
Japanista. Vedostamisessa ei tarvita prässiä.
Kurssi sopii myös ammattitaiteilijoille ja kuvataiteen opettajille 245€ / 48t + materiaalimaksu 20€
8. Tehokurssi taidekouluihin pyrkiville,
opettaja: Riikka Wesamaa

Ke klo 18–21

Havaintokykyä ja käden hallintaa harjaannuttavia piirustus-, maalaus- ja muovailutehtäviä.
Tavoitteena on kehittää pääsykokeissa tarvittavien visuaalisten perustekniikoiden hallintaa. 245€ / 48t + materiaalimaksu 20€

Helsingin Taiteilijaseuran kurssit keväällä 2018
Kevätkausi alkaa 22.1.2018 Talviloma 19.2- 25.2.2018 (viikko 8)
9. Kuvanveiston mestarikurssi,
opettaja: Ville Mäkikoskela

Ke klo 18–21

Kuvanveistoa savella, kipsillä ja muilla perusmateriaaleilla vähintään kolme vuotta harrastaneille. Kurssilla käytetään elävää mallia ja
kehitetään omaa ilmaisua annettujen ja omien
aiheiden pohjalta. Uudet opiskelijat valitaan
näytetöiden perusteella. 245€ / 48t + malli- ja
materiaalimaksu 35€
10. Mallipiirustus- ja maalaus,
opettaja: Bambu Hellstedt

Ke klo 18–21

Piirretään ja maalataan alastonmallia ja tutkitaan liikettä, rytmiä, suhteita sekä kuvan sommittelua. Vahvistetaan opiskelijan omaa viivaa
sekä muodon ja värin tajua. Kurssilla voi käyttää eri piirtimiä .tai vaihtoehtoisesti maalata
vesiliukoisilla tekniikoilla tai pastelleilla.
245€ / 48t + mallimaksu 20€
11. Muuttuva maalaus – öljy- ja
akryylivärikurssi, opettaja: Päivi Eskelinen

To klo 10.30–14.15

Tutustutaan maalaustaiteen peruskysymyksiin: erilaisiin maalaustapoihin ja maalauksen
kehittelyyn. Pohditaan maalauksen tyylejä, sisältöjä ja omaa lähtökohtaa. Sopii aloittelijalle
ja pidemmällekin ehtineelle. Mukaan liittyy
hieman taidehistoriaa. Maalausmateriaalit:
öljy, akryyli, tempera. 260€ / 60t
12. Sekatekniikat, opettaja: Heli Kuparinen

To klo 12.30–15.30

Kurssilla kokeillaan perinteisten materiaalien
lisäksi myös uusia tekniikoita. Miten paperimassasta voidaan valmistaa venetsialainen
naamio tai veistos ja miten tehdään taiteilijakirja? Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat
tutustua erilaisiin materiaaleihin taidetta
tehdessään. 245€ / 48t

13. Ilta-ateljee: Riikka Mäkikoskela

To klo 17.30–20.30

Ohjattua ateljeetyöskentelyä jo pitkään
harrastaneille. Käytämme sekä yhteisiä teemoja, että kunkin opiskelijan itse valitsemia
aiheita. Tavoitteena on tukea jokaisen henkilökohtaista kuvailmaisua, johon haetaan
lisämausteita taideteorioista ja -historiasta
sekä nykytaiteesta. Opetussisällöt tarkentuvat osallistujien mukaan. Tekniikat ja materiaalit ovat vapaavalintaisia. Osan tehtävistä
voi tehdä myös kolmiulotteisin tekniikoin.
245€ / 48t
14. Maalauksen maailma - jatkokurssi,
opettaja: Anne Sunila

To klo 18–21

Maalauksella on monet kasvot, aiheet ja
lähestymistavat muuttuvat eri aikakausina.
Kurssilla työstetään visuaalisuuden käsitteitä, tutustutaan havaintotyöskentelyyn (käytetään mallia) ja etsitään omaa näkemystä
maalaamiseen. Taustoitetaan taiteilijaesittelyillä. Kaikki maalausmateriaalit. 245€ / 48t
15. Metalligrafiikan työpaja,
opettaja: Anna-Maija Mattila-Selin

To klo 18–21

Kurssilla tutustutaan perinteisten syväpainomenetelmien lisäksi mm. kartonkigrafiikkaan ja garborundumiin. Samalla
perehdytään erilaisiin vedostustapoihin.
Kurssi toteutetaan työpajamaisena työskentelynä. Soveltuu sekä aloittelijoille, että
tietojaan syventäville opiskelijoille.
245€ / 48t+ materiaalimaksu 20€.

16. Öljyvärimaalauksen jatkokurssi,
opettaja: Riikka Wesamaa

Pe klo 10–13

Itsenäistä maalaamista tukeva kurssi, jonka
tavoitteena on laajentaa omaa kuvakäsitystä
öljymaalauksen keinoin. Yhteisiä tehtäviä,
yksilöllistä ohjausta ja tulosten arviointia.
245€ / 48t
17. Luonnoksesta teokseen,
opettaja: Riikka Wesamaa

Pe klo 13.15–16.15

Kurssilla kokeillaan monipuolisesti erilaisia
tapoja maalata tavoitteena oman yksilöllisen
maalausilmaisun löytäminen. Tekniikkana
öljyväri-, akryyli- tai temperamaalaus ja
näiden yhdistelmät. Kurssi rakentuu rajatun
kuva-aiheen ympärille, jota varioidaan tutkivalla otteella maalaustapaa, kuvakulmaa,
sommittelua ja värejä muunnellen. Sopii
kaikille palavasti maalauksesta kiinnostuneille.
245€ / 48t
18.Öljyvärimaalauksen mestarikurssi,
opettaja: Mikko Kirjavainen

La klo 14.15–18.00

Kurssi opiskelijoille, joilla on takana useamman vuoden öljyvärimaalauksen jatkoopinnot. Uusia opiskelijoita otetaan sisään
näytetöiden perusteella. 260€ / 60t
19. Öljyvärimaalauksen alkeiskurssi,
opettaja: Päivi Eskelinen

Su klo 17.15–20.15

Kurssilla perehdytään öljyväritekniikan ja
kuvailmaisun perusteisiin. Kurssin alussa
painotetaan materiaalien tuntemusta, sommittelua ja värioppia. Maalausten aiheet
ovat yhteisiä, mutta työskentely on itsenäistä ja yksilöllisesti ohjattua. Kurssi sopii myös jo aiemmin maalausharrastuksen
aloittaneille perustaitojen syventämiseen.
245€ / 48t

20. Taideseikkailu, opettaja: Heidi Göransson

Su klo 17.15–20.15

Kurssi, jonka aikana kokeillaan erilaisia välineitä. Tutkitaan erilaisia kuvataiteen tekniikoita mm. hiiltä, tussia, pastelleja, vesi- ja akryylivärejä. 245€ / 48t
21. Ihmisen kuva, opettaja: Mika Hytti

Su klo 14–17

Lähtökohtana ”elävä muotokuva”, kasvojen
kuvaamista, ihmisen anatomiaa, valon käyttöä, värejä ja viivalla ilmaisemista. Perehdytään maalauksen keinoin ihmisen kuvaamisen
traditioihin ja esitystapoihin. Työpajamaista
työskentelyä, jossa painotuksena oman ilmaisun etsiminen. 245€ / 48t + mallimaksu 20€

Lyhytkurssit & muut kurssit
22. Värioppi, opettaja: Ninni Heldt

24. Maalaa isosti,
opettaja: Mikko Kirjavainen

25. Klassinen piirustus,
opettaja: Ninni Heldt

Kurssilla maalataan suurikokoinen maalaus,
noin 110 x 120cm. Suuri koko lisää visuaalista
voimaa ja tuo mukanaan enemmän kehollisuutta. Käydään läpi suurikokoisuuden haasteet ja edut ja saadaan haltuun maalauksen
suuri koko luonnostelulla ja hyvällä suunnittelulla. Kurssi on tarkoitettu maalausta aiemmin
harrastaneille. Suuri on kaunista! 180€ /20t
(sisältää 1 maalauspohjan ja pohjusteet.)

Kurssilla tutustutaan Sight- size metodin historiaan ja sen käyttöön havaintopiirustuksen kautta. Opetus koostuu
akateemisen tradition mukaisesti asteittain vaikeutuvista havaintoon pohjautuvista piirustusharjoituksista. Kurssilla
piirretään myös jonkin verran elävää
mallia. 170€ / 28t

pe 23.2. klo 17.30–20.30,
la-su 24.-25.2. klo 10–16

ma 5.3.-23.4. klo 17.30–20.30
(7 opetuskertaa)

26. Ulkoilmamaalausta siirtolapuutarhassa, opettaja: Dan Palmgren

la-su 5.-6.5. klo 10.00-16.45

Maalauskurssi Ruskeasuon siirtolapuutarhassa. Väline on vapaa. Kurssi soveltuu kaikille
tasoille. Käytössä on lämmitetty opettajan mökki, missä voimme pitää taukoja ja maalata,
jos sataa.130€ / 18t

ma-to 19.-22.2. klo 10–15 (4 opetuskertaa)

Mitä väri on? Miksi näemme värejä? Mitä tarkoitetaan käsitteillä värin valööri, kulööri ja
kylläisyys? Miten sekoittaa täsmälleen haluttu
värisävy? Onko väri absoluuttista? Miten valo
vaikuttaa väriin? Aloitamme Johannes Ittenin
12-osaisesta väriympyrästä, teemme useita
värien sekoitusharjoituksia, tutkimme erilaisia
värijärjestelmiä. Kurssi sopii sekä aloittelijoille
että niille jotka haluavat syventää tuntemustaan väreihin. 160€ / 26t
23. Metalligrafiikan studio,
opettaja: Anna-Maija Mattila-Selin

to-pe 22.-23.2. klo 18-21 ja
la-su 24.-25.2. klo 10-15

Kurssilla perehdytään metalligrafiikan perustekniikoihin.Tarkoitettu vasta-alkajille sekä
pidempään grafiikkaa harrastaneille. Kurssi
toteutetaan työpajamaisena työskentelynä.
150€ / 20t + materiaalimaksu 20€
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Kuvataidekoulun lyhytkurssit
Kurssi 20, 5–7-vuotiaiden lyhytkurssi, opettaja Anna-Maija Mattila-Selin
21.1.– 11.2. su klo 14.45–16.15, neljä opetuskertaa 80€
Kurssilla tutustutaan kuvailmaisun perusasioihin kuten värit, viiva ja siveltimenveto.
Lisäksi harjoitellaan muovailua ja erilaisten materiaalien yhdistelyä. Oppiminen tapahtuu kokeilun ja leikin avulla. On suositeltavaa, että vanhemmat pysyttelisivät kuvataidekoulun tiloissa oppitunnin ajan.

Ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti kotisivujen kautta:
http://helsingintaiteilijaseura.fi/kuvataidekurssit/
Mikäli sinulla ei ole verkkoyhteyttä voit ilmoittautua myös suoraan
2 antaa tarvittavat tiedot puhelimitse.
koulun toimistossa tai
Opiskelijoita otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, joten huomioithan että kurssipaikkasi
varmistuu vasta sitten kun olet saanut siitä tiedon sähköpostitse tai puhelimitse.
Kurssipaikan peruuttaminen on tehtävä 14 vrk ennen kurssin alkua.
Lisätietoja voi kysyä toimistostamme p.09 6931322. (avoinna ma-pe. klo.10.15-16.00)
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