1

Jäsentiedote 5/2019
25.8.2019
Hyvä jäsen,
Aktiivinen syksy on jälleen edessämme lämpimän kesän jälkeen ja uudet haasteet odottavat.
Kuukausitapahtumat
• Jäsentapahtuma – Lokakuu; Paljas -näyttelyn avajaiset Vuotalossa tiistaina 1.10. klo 18-20.
• Jäsentapahtuma – Lokakuu; Syyskokous Sasekalla lauantaina 19.10. klo 14-16.
• Jäsentapahtuma – Joulukuu; Montun siivous
Syksyn 2019 näyttely
• 40. vuosinäyttelymme järjestetään 30.9.-26.10.2019 Vuotalossa, juryttäjänä taiteilija Vesa Hjort.
Näyttelyn nimi on Paljas. Ilmoittautuminen tapahtuu joko linkin kautta (avautuu 1.9.2019 ja päättyy 22.9.2019)
tai sähköpostilla osoitteeseen ihts.nayttelyt@gmail.com.
Osallistumismaksu on 40 €, jonka pitää näkyä seuran tilillä 30.9. mennessä, tai maksukuitin pitää olla mukana
töitä tuodessa. Vain hätätilassa maksun voi maksaa taloudenhoitajalle paikan päällä käteisellä. Seuran tili on
FI08 1388 3000 3018 08 ja viitenumero 112118. Jurytys ja ripustus ovat maanantaina 30.9.
Näyttelyn rakentaminen on maanantaina 30.9. seuraavasti: teosten jättö klo 9-11 ja pystytys alkaa klo 16,
jolloin ripustajia tarvitaan paikalle, ripustusaika 16-20. Näyttelystä pois karsitut työt noudetaan klo 19 jälkeen.
Avajaiset ovat tiistaina 1.10. klo 18-20. Näyttelyn purku on maanantaina 28.10. klo 9-10.
Perinteinen kritiikki-ilta on 3.10. klo 18-20. Näyttelyyn voi tutustua Vuotalon aukioloaikoina.
Näyttelyyn osallistumiskaavakkeet, sähköiset kutsukortit ja muu materiaali lähetetään syyskuussa.
Näyttelyyn aikana taideseura järjestää Vuotalossa kahtena päivänä, 16. ja 17.10., taidepajat lapsille. Kumpikin
paja on kestoltaan n. 3 tuntia, kellonajat tarketuvat myöhemmin. Molempina päivinä tarvitsemme pajoihin
jäseniä lasten kanssa taiteilemaan, osallistumispyyntö linkkeineen tulee myöhemmin.
Tarkista, että jäsenmaksusi ei ole unohtunut. Näyttelyyn osallistuminen edellyttää, että jäsenmaksu
kahdelta viime vuodelta 2018-19 on maksettu.
Hallitus on myös kannustanut taideseuralaisia omaan aktiivisuuteen ja pienimuotoisempien näyttelyiden
järjestämiseen. Niitä onkin toteutettu kiitettävästi. Omien näyttelyiden kutsukortit ja tiedot kannattaa edelleen
laittaa minulle maila.niskanenkopio@saunalahti.fi, jotta voin postittaa ne edelleen jäsenistöllemme niin
haluttaessa. Omista näyttelyistä ilmoitetaan myös seuran nettisivuilla ihts.fi

SYKSYN 2019 viikkokurssit
Viikoittaiset kurssit alkavat viikolla 37, kurssiohjelma alla.
ma 9.9. alkaen: Öljy- ja akryylikurssi kokoontuu maanantaisin klo 15 - 21.
Työskentelyä perinteisellä öljyvärillä, vesiliukoisella öljyvärillä tai akryylivärillä oman valinnan mukaan. Kurssilla
maalataan sekä annettuihin tehtäviin että omiin aiheisiin pohjautuen. Materiaali- ja värioppia ja ohjausta
annetaan kunkin yksilöllisten tarpeiden mukaan.
Kurssi on tarkoitettu sekä vasta maalausta aloittaville että jo pidempään harrastaneille, mikä otetaan kurssin
ohjelmassa huomioon.
Opettaja Mari Pihlajakoski on paikalla klo 16 - 19 ja hänen johdollaan maalataan 8 kertaa. Lisäksi on 4 itsenäistä
maalauskertaa. Ryhmä jakautuu liukuvasti iltapäivä- ja iltaryhmiin. Opettaja ohjaa molempia ryhmiä ja välissä
on teoriaosuus.
Kurssin hinta on 80 €, viite 94715.
ti 10.9. alkaen: Tiistaipaja kokoontuu tiistaisin klo 10 - 14.
Kurssi on tarkoitettu itsenäiseen työskentelyyn tottuneille maalareille, jotka haluavat saada sekä kritiikkiä että
ohjausta kehittyäkseen ja uudistuakseen. Kurssilla maalataan annettuja tehtäviä tai oman aiheen mukaan.
Syyskaudella on 12 maalauskertaa. Opettaja Katariina Salmijärvi antaa maalausohjelman ja on paikalla
yksilöllistä opastusta varten 4 kertaa kauden aikana klo 10 – 13.
Kurssin hinta on 75 €, viite 5733.
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ti 10.9. alkaen: Elävän mallin piirustus kokoontuu tiistai-iltaisin klo 18 – 20.
Tällä kurssilla piirretään elävää mallia ja croquis-piirustusta. Kurssikertoja on syyskaudella 12, opettaja Pertti
Summa on ohjaamassa 5 kertaa. Malli on paikalla joka kerta.
Kurssin hinta on 85 €, viite 5720.
ke 11.9. alkaen: Taidetta monipuolisesti tussilla keskiviikkoisin klo 18 – 20.30.
Kurssilla tutustutaan syys- ja kevätkaudella monipuolisesti nestemäisen tussin käyttöön piirtäen, maalaten,
roiskien ja raaputtaen. Tussia yhdistetään myös muihin kuvataidemateriaaleihin, kuten akvarelleihin,
akryyliväreihin, pastelleihin, suolaan, sokeriin ja rasterikalvoihin. Työskentelyssä hyödynnetään eri piirustus- ja
maalausvälineitä, kuten siveltimiä, tussiteriä, omatekoisia ruokokyniä ja hammasharjaa. Tutuiksi tulevat mm.
tussin monipuolinen viiva, voimakkaat ja herkät harmaan sävyt, mustavalkoinen ja värikäs
raapekartonkityöskentely, pen & wash, roiske- ja pesutekniikka sekä monet muut mielenkiintoiset sisällöt.
Kurssi koostuu pääasiassa lyhyistä tehtävänannoista, mikä mahdollistaa monipuolisen sisällön, mutta samalla
tarjotaan mahdollisuus myös syventyä itseään kiinnostaviin tussitekniikoihin. Osallistuminen ei vaadi tussin
tuntemista taidevälineenä etukäteen. Tule mukaan tutustumaan tussityöskentelyn mielenkiintoiseen
maailmaan! Kurssi kokoontuu opettaja Janne Torisevan johdolla 10 kertaa ja 2 kertaa itsenäisesti.
Kurssin hinta on 85 €, viite 5746.
Lisätietoa materiaaleista voi kysyä janne.toriseva@gmail.com
to 12.9. alkaen: Torstaipaja kokoontuu torstaisin klo 10 – 14.
Käsivarapiirustusta vaihtuvin välinein, eri materiaaleilla, erilaisissa ympäristöissä taiteilija Tero Annanollin
johdolla: "Löydä oma kädenjälki ja etsi uusia kuvaamisen aiheita mm. linnuista ja eläimistä. Teemme
luonnosteluretkiä mm. Luonnontieteelliseen museoon". Opettaja on paikalla neljä kertaa, muina kertoina
itsenäistä työskentelyä vaihtuvien teemojen pohjalta. Kurssi on suunnattu hajuttomia menetelmiä käyttäville.
Kurssi kokoontuu 12 kertaa, opettaja on paikalla 4 kertaa klo 10-13.
Kurssin hinta on 75 €, viite 5762. (Mahdolliset museokäynnit omakustanteisia).
to 12.9. alkaen: Grafiikkaryhmä kokoontuu torstaisin klo18 – 21.
Kurssilla työskennellään itsenäisesti ilman opettajaa. Osallistuminen edellyttää aiempaa kokemusta grafiikan
teosta tai grafiikkakurssin käymistä.
Kurssin hinta on 30 €, viite 5759.
la 14.9. alkaen: Akvarellimaalauskurssi kokoontuu lauantaisin klo 10 – 13.
Kurssi soveltuu jo jonkin aikaa vesivärimaalausta harrastaneille, mutta myös aloittelijat ovat tervetulleita, mikäli
on tilaa. Kurssilla työskennellään opettaja Elina Tammiranta-Summan kurssisuunnitelman mukaisesti. Omaa
oppimista tuetaan teorian avulla. Kurssi kokoontuu syyskaudella seuran kurssitiloissa tai muualla yhteensä 12
kertaa – 10 kertaa opettajan johdolla ja 2 kertaa itsenäisesti. Opettaja on paikalla klo 10 - 12.30. Kurssin hinta
on 85 €, viite 94566.
ILMOITTAUTUMINEN kaikille viikkokursseille 1.9. mennessä ja vapaiden kurssipaikkojen tiedustelut:
Alina Arkonkoski ihts.kurssit@gmail.com
tai puh. 040 129 1737, mieluiten tekstiviestillä.
KURSSIEN MAKSUTIEDOT
Maksa viikkokurssit eräpäivään 1.9. mennessä seuran tilille FI08 1388 3000 3018 08

Syksyn 2019 lyhytkurssit
•

Videotaidetta kännykällä 12. - 13.10.

Kurssi kokoontuu lauantaina klo 14–19 ja sunnuntaina klo 12–17, yhteensä 10 tuntia.
Videotaiteen kurssi tarjoaa katsaukseen videoon ilmaisuvälineenä. Kurssilla opetellaan lyhyesti
videokuvauksen ja editoinnin yleisiä perusteita. Käydään läpi teknisiä mahdollisuuksia, joilla videoiden
tekemisessä pääsee alkuun, alkaen mobiililaitteiden suomista mahdollisuuksista. Kurssilla valmistetaan lyhyt
videoteos. Kurssin osallistumisen videointivälineenä voi toimia oma kännykkä, videokamera tai tabletti. Mikäli
sinulla on kannettava tietokone, voit ottaa sen mukaan, mutta se ei ole välttämätön kurssille osallistumiseen.
Opettajana toimii kuvataiteilija ja valokuvaaja Vera Arjoma.
Kurssin hinta on 70 €.
Ilmoittautuminen ja kurssimaksu 1.10. mennessä tilille FI08 1388 3000 3018 08, viite 12292.
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•

Opi grafiikkaa 16. - 17.11.

Kurssi kokoontuu lauantaina klo 14–19 ja sunnuntaina klo 12–17, yhteensä 10 tuntia.
Kurssilla tutustutaan syväpainon eli metalligrafiikan saloihin. Tehdään viivasyövytys ja opitaan vedostamaan
syväpainoa. Kurssi sopii erityisesti vasta-alkajille, mutta edistyneemmätkin ovat tervetulleita.
Opettajana toimii KuM Aino Jääskeläinen.
Kurssin hinta on 70 € + materiaalimaksu.
Ilmoittautuminen ja kurssimaksu 1.11. mennessä tilille FI08 1388 3000 3018 08, viite 12305.
ILMOITTAUTUMINEN lyhytkursseille ja vapaiden kurssipaikkojen tiedustelut
sähköpostitse ihts.kurssit@gmail.com tai puhelimitse Alina Arkonkoski, 040 129 1737, mieluiten
tekstiviestillä.
Hallitus on laatinut todistuksen kurssille osallistumisesta. Jäsenet, jotka kokevat siitä olevan hyötyä, voivat
sellaista pyytää erikseen (ei jaeta automaattisesti).
Jäsenmaksut ja jäsenkortit
Taideseuran jäsenmaksu vuonna 2019 on 40 €/vuosi, nuorisojäsenet (13–18 v) 20 €/vuosi. Lisäksi uusilta
jäseniltä velotetaan 3 € kirjaamismaksu. Uudet jäsentiedustelut osoitetaan Riitta Astikaiselle,
ihts.talous@gmail.com tai puh. 040 820 2877, mieluummin tekstiviestillä.
Ilmoita myös sähköpostiosoitteesi tai mahdolliset muutokset yhteystiedoissasi Riitta Astikaiselle,
ihts.talous@gmail.com tai puh. 040 820 2877, mieluummin tekstiviestillä. Sähköpostitse pystymme
tiedottamaan nopeasti esim. kurssiasioista.
Kotisivumme ihts.fi päivitetään viimeisten tietojen mukaisesti, joten myös niitä kannattaa seurata. Myös
jäsentiedotteet tullaan julkaisemaan sivuilla.
Maalaustarvikeliikkeiden edullisia tarjouksia ja seuran jäsenalennuksia kannattaa hyödyntää. Näitä liikkeitä
ovat ainakin Farbe Oy, Tempera, Giotto ja Snow White, kehystykseen Ars Longa ja Life Art Oy. Varsinkin
akvarellisteille on usein laadukkaita tarjouksia Uudenmaankadun Diversessä.
Luovuutta ja iloista mieltä lähestyvän aktiivisen syksyn myötä!
Toivottaa hallituksen puolesta Maila Niskanen-Kopio
Liite: Keskiviikon kurssiesite ’Taidetta monipuolisesti tussilla’.

Seura Somessa:
Taideseuran kotisivut on uusittu ja uudet sivut löytyvät osoitteesta www.ihts.fi.
Seura on myös Instagramissa, johon pääset myös kotisivun linkistä.
Facebook-osoite on edelleen Itä-Helsingin Taideseura ry, jossa voit käydä
peukuttamassa.

