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Jäsentiedote 2/2018
25.1.1018
Hyvä jäsen,
Jäsentiedote 2 lähetetään näin pian, koska avoinna olleet asiat ovat selkiytyneet. Tässä kerrotaan lisää
suunnitelluista kevään kursseista.

KEVÄÄN 2018 KURSSIT
Osallistuminen kursseille edellyttää seuran jäsenyyttä. Taideseuraan liittymisestä löytyy ohje seuran
nettisivuilta www.itahelsingintaideseura.fi, kohdassa ’Jäseneksi?’
KURSSIPAIKKA on taideseuran tiloissa osoitteessa Kalkkihiekankuja 6, kerhotalo Sasekan kellarikerroksessa,
ellei toisin ilmoiteta.
LYHYTKURSSIT
1. Tähtäimenä työ näyttelyyn 9.2. ja 9.3.
Seura järjestää Tähtäimenä työ näyttelyyn -ohjausiltoja, ’klinikoita’. Näiden aikana ei työskennellä, vaan
taiteilija Tero Annanollin kanssa tutkitaan nähtäväksi tuotuja töitä näyttelyjen vaatimuksia silmällä pitäen.
Ajankohdat ovat 9.2. ja 9.3. klo 17 – 18.30. Osallistuminen maksaa 10 €/kerta, viitenumerolla 12195.
Osallistumisesta ilmoitetaan Hanna-Mari Kanervolle, kurssisihteeri.ihts@gmail.com tai puhelimitse 040 730
4511 viimeistään viikkoa ennen kutakin ’klinikkaa’. Kulloinenkin minimiosallistujamäärä on 6 henkilöä.
Kurssista on liitteenä erillinen esite tarkempine ohjeineen.
9.2. klo 17-18.30 - Pienryhmissä keskustelua: ideointi - uusia näkökulmia työskentelyyn
9.3. klo 17-18.30 - Pienryhmissä keskustelua: Teos viimeistelyvaiheessa - milloin valmis entä kehystys ja
ripustus? Taiteilijan työhuoneella, Ars Longa Taidekehystäjä, Linnanherrankuja 4, 00950 Helsinki
Tero Annanolli oli juryttäjämme viime vuosinäyttelyssä ja tämän kaltaisen ohjauksen tarve heräsi näyttelyä
pystyttäessämme. ’Klinikalta’ saavat eväitä myös omiin tai seuran ulkopuolisiin ryhmänäyttelyihin
valmistautuvat jäsenemme. Eihän vuosinäyttelyyn tarjottavat työt ole monella meistä edes tehtyinä vielä!
2. Muotokuvakurssi 17.-18.3.
Sasekalla järjestetään muotokuvapiirustuksen ja -maalauksen viikonloppukurssi 17.-18.3., lauantaina
klo 14-19 ja sunnuntaina klo 12-17, yhteensä 10 tuntia. Kurssin sisältönä on muotokuvaamaalauksen
perusteita ja käytännön työskentelyä mallista piirtäen ja maalaten, opettajana Pertti Summa.
Välineinä piirustusvälineet ja kurssilaisen valinnan mukaan lyijykynä, liidut, vesiliukoiset värit kuten
vesivärit, akryyli, guassi tms. Tarkemmat tiedot kurssista tullaan kertomaan kotisivulla ja seuraavassa
tiedotteessa.
3. Akvarellikurssi sekatekniikkaa hyödyntäen 7.-8.4.
Kurssin aiheena on lauantaina 7.4. klo 14-19 asetelma ja sunnuntaina 8.4. klo 12-17 piirretään ja
maalataan maisema valokuvien pohjalta. Kurssilla käydään läpi työn sommittelu, piirroksen valmistaminen
ja tutkitaan sekatekniikan käyttöä maalauksissa. Lopuksi sunnuntaina on yhteinen kurssipalaute, johon
kaikkien toivotaan osallistuvan.
Opettajana kurssilla on taiteilija Olga Veselovskaya, info: https://taidestudio.vixsite.com/taidestudio
Kurssin hinta on 70 €, joka maksetaan 23.3. mennessä seuran tilille FI08 1388 3000 3018 08
viitenumerolla 12205.
Kurssista on liitteenä erillinen esite tarkempine ohjeineen.
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4. Seuran kesäkurssi Sasekalla järjestetään perinteisesti viitenä päivänä 30.7.-3.8.2018, yhteensä 20
tuntia.
Opettajana on Elina Tammiranta-Summa.
ILMOITTAUTUMINEN lyhytkursseille ja vapaiden kurssipaikkojen tiedustelut sähköpostiltse
Hanna-Mari Kanervo, kurssisihteeri.ihts@gmail.com tai puhelimitse 040 730 4511, mieluiten tekstiviestillä.
Sekä viikko- että lyhytkurssit löydät myös kotisivuilta osoitteesta www.itahelsingintaideseura.fi > Kevään 2018
kurssiohjelma.
Huomioita, havaintoja ja ehdotuksia eli palautetta kursseilta voitte halutessanne lähettää sähköpostiin
kurssisihteeri.ihts@gmail.com
Kuten aiemmin kerrottiin, seura ei järjestä omaa ulkomaankurssia kesällä. Suosittelemme kesäkursseiksi
Taidematkaa Toscanaan 9.-17.6.,
Maalausmatkasta Galleria VIILEÄ PUNAISEN mukana Italian Elballe ja Toscanaan 9.-17.6. kerrottiin
tiedotteessa 1/2018, sähköinen esite vielä liitteenä.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen Päivi Uljas viileapunainen@gmail.com.
sekä
Tero Annanollin johtama maalausmatka Andalusian Mijakseen 1.-7.4.2018
lisätietoa ja ilmoittautuminen Tero Annanolli tannanolli@gmail.com. Tarkemmat tiedot kurssista liitteenä.
Taidematkoihin sisältyy opetusta, retkiä ja paikallisiin kohteisiin tutustumista.
Molempiin ulkomaankursseihin ilmoittaudutaan suoraan niiden järjestäjille. Ulkomaankursseista lisätietoa
Anja Meri anjariittam@gmail.com
KEVÄTKOKOUS
Seuran kevätkokous on 21.4.2018 klo 13.30 Sasekalla. Varsinainen kokouskutsu lähetetään keväällä.

HUOM: Jos maalatut paperit tai repäistävät maalauspohjat tarvitsevat tukea, niin varastoon vietäessä vanhat
piirustusalustat ovat siihen tarkoitukseen aivan hyvät, akryylilevyjä ei siihen tule käyttää.
Taiteen tekemisen välineet voivat olla tahraavia, joten muistathan Montussa edelleen suojata
työskentelypöytäsi ja siistiä sen seuraavia kurssilaisia varten.
Ilmoita sähköpostiosoitteesi
Jos sinulla on sähköpostiosoite, joka ei vielä ole seuran tiedossa tai osoitetiedoissasi on muita muutoksia,
ilmoita ne ihts.talous@gmail.com tai 040 820 2877, Riitta Astikainen. Sähköpostitse pystymme tiedottamaan
nopeasti esim. kurssiasioista. Kotisivumme www.itahelsingintaideseura.fi tullaan päivittämään viimeisten
tietojen mukaisesti, joten myös niitä kannattaa seurata. Myös jäsentiedotteet tullaan julkaisemaan sivuilla.
Seura on myös Facebookissa; Itä-Helsingin Taideseura ry, käy seuraamassa ja tykkäämässä!
Nautitaan kovin vaihtelevaisesta talvesta!
Toivottaa hallituksen puolesta Maila Niskanen-Kopio

