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Jäsentiedote 6/2018
27.8.2018
Hyvä jäsen,
Aktiivinen syksy on jälleen edessämme helteisen kesän jälkeen ja uudet haasteet odottavat.
Kuukausitapahtumat
• Jäsentapahtuma – Syyskuu; Syksyn ensimmäinen jäsentapahtuma on perinteinen Alkupamaus
Montussa torstaina 6.9.2018 klo 18. Illan aikana käydään vapaata keskustelua syksyn kursseista.
Tarjolla on myös pientä purtavaa.
• Jäsentapahtuma – Lokakuu; Mystiikkaa -näyttelyn avajaiset Stoassa tiistaina 9.10. klo 18-20.
• Jäsentapahtuma – Marraskuu; Syyskokous Sasekalla, päivämäärä tarkentuu myöhemmin.
• Jäsentapahtuma – Joulukuu; Montun siivous
Vuoden 2018 näyttelyt
• 39. vuosinäyttelymme järjestetään 8.-28.10.2018 Stoassa, juryttäjänä taiteilija Tuija Lindfors.
Näyttelyn nimi on Mystiikkaa. Osallistumismaksu on 40 €, joka maksetaan etukäteen 1.10. mennessä seuran
tilille FI08 1388 3000 3018 08 viitenumerolla 112082. Jurytys ja ripustus ovat maanantaina 8.10.
Näyttelyn rakentaminen on maanantaina 8.10. seuraavasti: teosten jättö klo 12-13 ja pystytys alkaa klo 17,
jolloin ripustajia tarvitaan paikalle. Näyttelystä pois karsitut työt noudetaan klo 19 jälkeen. Avajaiset ovat
tiistaina 9.10. klo 18-20. Perinteisen kritiikki-illan aika suunniteltu torstaiksi 11.10. Näyttelyn purku on
maanantaina 29.10. klo 9-12.
Näyttelyyn osallistumiskaavakkeet, sähköiset kutsukortit ja muu materiaali lähetetään syyskuussa.
Vuoden 2019 näyttelyt
• 40-vuotisjuhlanäyttely on 18.-31.3.2019 Kaapelitehtaan Puristamossa.
Juhlanäyttelyn nimi on Muistikuvia ja illuusioita ja sen kolmeksi teemaksi Ihmisenä, Rakenteiden runous ja
Luonnon kosketus. Näyttelyn sääntöinä edellytetään, että teokset ovat enintään viisi vuotta vanhoja ja
tarjottavien teosten määrä 2 - 5 kpl, joista vähintään yksi valitaan mukaan. Näyttely on valvottu myyntinäyttely.
Näyttelyn juryttää taiteilija Antero Kare. Näyttelystä tiedotetaan tarkemmin myös tulevissa tiedotteissa.
VERKKOKIRJA
Näyttelyn yhteydessä ja juhlan kunniaksi julkaistavaan verkkokirjaan liittyvää aineistoa pyydetään edelleen
lähettämään liitteenä olevan kirjeen mukaisesti. Erityisesti pyydämme noudattamaan seuraavia ohjeita:
1. lähetä kaikki materiaalit SÄHKÖPOSTIN LIITTEINÄ
2. lähetä MAKSIMISSAAN 3 TEOSKUVAA
3. MERKITSE KUVAT, joko teoksen nimellä tai esim. numeroimalla
4. merkitse samalla tavoin (kirjoittamalla sähköpostissa) KUVIIN LIITTYVÄ TIETO (teoksen nimi, tekniikka ja
valmistumisvuosi), JOTTA TIEDETÄÄN, MIKÄ TIETO KUULUU MIHINKIN KUVAAN
5. lähetä OMAKUVA NIMELLÄSI VARUSTETTUNA
6. lähetä ESITTELYTEKSTI ITSESTÄSI (kirjoita suoraan sähköpostiin tai liitä erillinen liite).
• Teitä jäseniä, jotka ette käytä sähköpostia, mutta haluatte osallistua verkkokirjaan, pyytäisimme
ensisijaisesti turvautumaan jonkun läheisen apuun. Verkkokirjan valmistamiseen voimme käyttää vain
sähköistä materiaalia.
Syksyn aikana valmistetaan myös opettajamme Janne Torisevan johdolla yhteisteos, joka ripustetaan
Puristamoon.
•

Perinteinen vuosinäyttely järjestetään syksyllä 2019 Vuotalossa.

Tarkista, että jäsenmaksusi ei ole unohtunut. Näyttelyihin osallistuminen edellyttää, että jäsenmaksu
kahdelta viimeiseltä vuodelta on maksettu, Stoan osalta 2017-18, Kaapelitehtaan ja Vuotalon osalta 2018-19.
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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.

SYKSYN 2018 viikkokurssit
Viikoittaiset kurssit alkavat viikolla 37, kurssiohjelma alla.
ma 10.9. alkaen: Öljy- ja akryylikurssi kokoontuu maanantaisin klo 15 - 21.
Kurssi sopii aloittelijoille ja pidempään harrastaneille. Opettaja Mari Pihlajakoski on paikalla klo 16 - 19 ja hänen
johdollaan maalataan 8 kertaa. Lisäksi on 3 itsenäistä maalauskertaa. Ryhmä jakautuu liukuvasti iltapäivä- ja
iltaryhmiin. Opettaja ohjaa molempia ryhmiä ja välissä on teoriaosuus. Kurssin hinta on 80 €, viite 94715.
ti 11.9. alkaen: Tiistaipaja kokoontuu tiistaisin klo 10 - 14.
Paja tarkoitettu itsenäiseen työskentelyyn tottuneille maalareille. Syyskaudella on 11 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.
ti 11.9. alkaen: Elävänmallin piirustus kokoontuu tiistai-iltaisin klo 18 – 20.
Kurssilla toteutetaan mallipiirustusta ja/tai croquispiirustusta. Kurssikertoja on syksyllä 11, opettaja Pertti
Summa on ohjaamassa 5 kertaa. Kurssin hinta on 85 €, viite 5720.
ke 12.9. alkaen: Kokeileva tussikurssi kokoontuu keskiviikkoisin klo 18 – 20.30.
Kurssi sopii aloittelijoille ja pidempään harrastaneille. Kurssilla tutustutaan monipuolisesti erilaisiin
tussitekniikoihin ja etsitään omaa ilmaisua kokeilevassa hengessä opettaja Janne Torisevan johdolla 10 kertaa
ja kerran itsenäisesti. Kurssin hinta on 85 €, viite 5746.
to 13.9. alkaen: Torstaipaja kokoontuu torstaisin klo 10 – 14. Kurssi on suunnattu hajuttomia menetelmiä
käyttäville. Opettaja Päivi Sirén on paikalla ohjaamassa 4 kertaa kauden aikana klo 10 – 13. Opettajan antaman
maalausohjelman parissa työskennellään lisäksi 7 kertaa itsenäisesti. Kurssin hinta on 75 €, viite 5762.
to 13.9. alkaen: Grafiikkaryhmä kokoontuu torstaisin klo18 – 21.
Kurssi työskentelee itsenäisesti ilman opettajaa. Osallistuminen edellyttää aiempaa kokemusta grafiikan
teosta. Hinta 30 €, viite 5759.
la 15.9. alkaen: Akvarellimaalauskurssi kokoontuu lauantaisin klo 10 – 13.
Kurssilla maalataan opettaja Elina Tammiranta-Summan johdolla 10 kertaa ja kerran itsenäisesti. Opettaja on
paikalla klo 10 – 12.30. Kurssilla työskennellään opettajan kurssisuunnitelman puitteissa keskittyen omaan
oppimiseen teoriaa unohtamatta. Kurssin hinta on 85 €, viite 94566.
Ilmoittautumiset viikkokursseille Hanna-Mari Kanervolle, kurssisihteeri.ihts@gmail.com tai puhelimitse 040
730 4511.
HUOM! Viikkokursseille ilmoittaudutaan kausittain. Jatkoilmoittautuminen Montun seinällä oleviin
listoihin on poistunut käytännöistä.
KURSSIEN MAKSUTIEDOT
Maksa viikkokurssit eräpäivään 4.9. mennessä seuran tilille FI08 1388 3000 3018 08
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Syksyn 2018 lyhytkurssit
• Akvarellimonotypian lyhytkurssi 13. - 14.10.
Kurssi kokoontuu lauantaina klo 14–19 ja sunnuntaina klo 12–17.
Akvarellimonotypia eli vesivärimonotypia on maalauksellinen, kiinnostava ja monipuolinen
taidegrafiikan tekniikka. Kuultavia pintoja, herkullisia struktuureja, kokeilun ja tekemisen iloa!
Akvarellimonotypia on akvarellinkaltainen myrkytön grafiikan menetelmä, jossa kuva maalataan arabikumilla
pohjustetulle laatalle vesiväreillä. Myös akvarelliliitujen ja värillisten musteiden käyttö on mahdollista. Värin
kuivuttua kuva vedostetaan kostutetulle syväpainopaperille. Tuloksena on heleä ja kuulas, uniikki vedos.
Mukaan omat akvarellivärit, mieluisia akvarellisiveltimiä ja taidegrafiikan syväpainopaperia
(suositus: sileä taidegrafiikan syväpainopaperi. Ihanteellinen tähän tekniikkaan on esim.
Fabriano syväpainopaperi, paksuus 280g/m2). Paperia voi ostaa myös opettajalta.
Laattamateriaalista ja pohjusteesta kerätään 15€ materiaalimaksu.
Opettajana toimii taidegraafikko Hanna Holma.
Kurssin hinta on 70 € + materiaalimaksu 15€.
Kurssimaksu 1.10. mennessä tilille FI08 1388 3000 3018 08, viite 12247.
• Anatomisen muotoilun savikurssi elokuussa valitettavasti peruuntui hankalan ajankohdan takia.
Uutta ajankohtaa suunnitellaan mahdollisesti marraskuulle.
ILMOITTAUTUMINEN lyhytkursseille ja vapaiden kurssipaikkojen tiedustelut sähköpostitse
Hanna-Mari Kanervo, kurssisihteeri.ihts@gmail.com tai puhelimitse 040 730 4511, 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 2018 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 www.itahelsingintaideseura.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 Columbuksen Suomalainen Kirjakauppa, Farbe Oy, Tempera ja Giotto, 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

Syksyn ALKUPAMAUS SASEKALLA
torstaina 6.9.2018 klo 18
Tule mukaan!

