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Tallinnan kesäretkeltä terveiset arttilaisille. Matka tehtiin reilu viikko sitten ja kahden päivän 
aikana nähtiin todella paljon. Kevät oli siellä jo vähän pitemmällä ja matka onnistui kaikin puolin 
loistavasti. Tallinna oli parhaimmillaan. Kiitos kaikille mukana olleille hauskasta matkasta. 
  
Kevätkausi kaikkineen on ollut vilkasta aikaa Mäkkylän taiteilijatalossa. Jäsenet ovat pitäneet 
runsaasti näyttelyitä ja niistä on ollut tietoja Facebook-sivuillamme. Kaikki eivät tätä kanavaa ole 
vielä kuitenkaan löytäneet. Tehostamme yhdistyksen Facebook sivujen käytäntöjä jatkossa. Web-
sivumme www.espooart.fi päivittyvät nyt uuden päivittäjän toimesta ja Veikko Kuhmonen hoitaa 
nämä hommat hienosti. 
 
Ainakin näin kesän kynnyksellä tuntuu, että voisi olla aikaa keskittyä ja hiljentyä  muuhunkin kuin 
taiteeseen ja yhdistyksen toimintaan. Kohta on edessä Sodankylän filmijuhlat, jonne suuntaan 
tutun filmihulluporukan kanssa jälleen. Elokuvatarjonta on siellä ainutlaatuista ja yöttömät yöt 
kruunaavat muun. Isojärven kansallispuistossa käyn katsomassa majavia ja ehkäpä jokunen 
luonnoskin tulee tehtyä samalla.  On myös aikaa tavata kaukaisempia sukulaisia ja ystäviä ja 
nähdä Suomen hienoa luontoa matkojen varrella. Lastenlasten riennoissa riittää ohjelmaa niin 
ikään - on rippijuhlat, Hesa-cup ja yhteinen lomamatka – ja toivottavasti muutenkin paljon tuota 
laatuaikaa!! 
 
Itsekukin meistä rakentaa oman kesänsä ja ohjelmansa. Kerätään taas energiaa syksyä ja talven 
tuiskuja vasten, mutta jätetään sattumillekin tilaa. 
  
Arttu nro 1/2019  on tietopankki syksyn tulevasta kurssitarjonnasta ja muusta ohjelmasta, jota 
olemme hallituksessa koonneet. Perinteiset kurssit jatkuvat ja Repin-instituutin kanssa jatketaan 
samoin yhteistyötä uusien kurssien voimin. Kannattaa merkitä jo nyt kalenteriin itseäsi 
kiinnostavat kurssit, kritiikit ja luennot. Syksyn aikana täydennetään tarjontaa. 
  
Syksyllä jatkuu Teemanäyttely Neljä Elementtiä ”VESI” ja Galleria 4Kuus on tällä kertaa näyttelyn 
järjestäjä. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät ko. jutun kohdalta ja nettisivulta 
www.espooart.fi Ajankohtaista. 
  
Espoo-päivää ”Avoimet Ovet – Öppet Hus” vietetään Mäkkylässä la 31.8. ja ohjelmaa on 
runsaasti kaikille ja kaiken ikäisille. Katso tarkemmin Artusta ja nettisivuilta. Ideana myös ”Pop-
Up”-taidemyynti tuon lauantain aikana. Samana iltana vietetään 
yhdistyksen syysjuhla ”Espoo-päivän JATKOT” . Toivottavasti pääset 
tulemaan! 
  
Vielä lopuksi haluan kertoa, että vuoden 2020 vuosinäyttely huhtikuussa 
on saanut nimekseen  ”Vuodenajat”. Toivottavasti tuo inspiroi teitä uusiin 
näyttelytöihin. 
  
Toivotan kaikille arttilaisille oikein riemullista, lämmintä ja rentouttavaa 
kesää. Viimeistään Espoo-päivänä, lauantaina 31.8. klo 12-17 ”Avoimet 
Ovet – Öppet Hus” – tapahtumassa nähdään ! 
  
                                                                                              Maritta 
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Espoo Art 

Mäkkylänkuja 3 

02650 ESPOO 

www.espooart.fi 

espooart@gmail.com 

Y-tunnus: 1708817-6 

Pankkiyhteydet: 

Nordea: FI71 1426 3000 1237 27 

Viitenro :1012

Päivitykset (näyttelykutsut ym): 

jenny.erasaari@gmail.com

Postaukset (kuvia, laittakaa teoskuvia!): 

Signhild.kempe@jarvensivu.com

MARITTA LAITINEN  
PUHEENJOHTAJA  
Talousasiat, jäsenrekisteri, Mäkkylän 
tilavaraukset, vuosinäyttelyt  
Tel. +358 40 527 3268  
mai.laitinen@kolumbus.fi 

LIISA KNUUTI  
Varapuh.joht. erilaiset projektit (mm Espoo-
päivä) 
Tel. +358 50 570 4265  
liisa.knuuti@gmail.com 

SIRKKA MOKKO  
SIHTEERI , projektit, jäsentilaisuudet  
Tel. +358 40 523 1918  
sirkka.mokko@gmail.com 
  
LIISA HEIKKINEN-ILLUKKA  
Viestintä, valokuvaus,  uudet jäsenet  
Tel. +358 40 585 0804  
liisa.illukka@wmail.fi   
  
RIITTA HURME  
Taideprojektit, Arttu-jäsenlehden 
avustaminen  
Tel. +358 50 566 6475  
riitta.hurme@gmail.com 
  
HELENA KÄÄRIÄINEN  
Kritiikki-illat, jäsentilaisuudet  
Tel. +358 40 830 9889  
helena.kaariainen@fimnet.fi   
  
VEIKKO KUHMONEN  
Taiteilijatalo/ työhuonek.pj, www.sivut, 
 mallipiirustus  
Tel. +358 40 524 0229  
veikko.kuhmonen@gmail.com   
MILLA PIIRAINEN  
Teemanäyttelyt, Mäkkylän näyttelyt, 
mallipiirustus   
Tel. +358 46 945 5299  
piirainenmilla@hotmail.com  
  
SIGNHILD KEMPE-JÄRVENSIVU  
Espoo Art  Instagram-sivut, erilaiset 
projektit   
Tel. +358 500 814 075  
signhild.kempe@jarvensivu.com  
INKERI KOTILAINEN 
Visuaali, Taidekahvittelijat 
Tel. +358 40 700 0580 
inkeri.kotilainen@luukku.com 
  

Hallituksen ulkopuolisten jäsenten 
hoidossa: 
JENNY ERÄSAARI 
Arttu-jäsenlehti 
Espoo Art Facebook-sivut 
Tel. +358 44 751 4589 
jenny.erasaari@gmail.com 
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 AVOIMET OVET  
- ÖPPET HUS   

MÄKKYLÄN 
TAITEILIJATALOSSA 

     La  31.8. klo 12-17 

      
Espoo-päivänä OHJELMASSA mm: 

• Taiteilijoiden työhuoneet avoinna 
vierailuille 

• Taidenäyttely kirjastossa ja aulassa 
• ”Pop Up” –taidemyyntiä  
• Harmonikkataiteilija Anna-Liisa Väkeväinen 

musisoi 
• Yhteismaalaus koko päivän ajan 

teemana: ”Olipa kerran Espoo”  
• Lasten maalaustapahtumia  
• Espoon Kansantanssijat tanssii iltapvllä  
• Kasvomaalausta 
• Taiji-ryhmä esiintyy ja taijin opetustuokioita 

 (ulkona sään salliessa, muuten sisätiloissa) 
• Ilmapalloja lapsille ja lapsenmielisille 
• Taidearpajaiset 
• Kahvi- ja mehubuffet  

                
      
       TERVETULOA ! 
   * 
  VÄLKOMNA ! 
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Espoo-päivän AVOIMET OVET – ÖPPET HUS lauantaina 31.8. klo 12-17 & POP-UP 
taidemyyntitapahtuma 

Päivän aikana on tarjolla erilaista ohjelmaa, mm. Yhteismaalaus teemalla ”Olipa kerran Espoo”, suurille 
maalausalustoille ja maalaukset syntyvät vierailijoiden tekeminä päivän aikana. Taiteilijoiden työhuoneet ovat 
avoinna vierailuja varten ja moni saattaa olla työn touhussakin. 
Talossa on samaan aikaan taidenäyttely ja pop up–taidemyyntiä, taidearpajaiset erinomaisin voitoin ja 
kasvomaalausta. Harmonikkataiteilija A-L Väkeväinen musisoi ja Espoon Kansantanssijat esiintyvät 
iltapäivällä. Taiji-ryhmä esiintyy ja voit tutustua tähän lajiin Hanna Westerlingin opissa.  Kahvi/tee ja virvoke 
buffet!  TERVETULOA. 
Huom. 20 ensimmäistä ilmoittautujaa otetaan mukaan Pop-Up –taidemyyntiin. Huolehdit itse omien 
tuotteittesi myynnistä ja tilojen rajallisuuden vuoksi suurikokoisia töitä ei kannata tuoda. Ilmoittautumiset ja 
lisätiedot: mai.laitinen@kolumbus.fi tai puh. 040-5273268/Maritta
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CARBORUNDUM –TYÖPAJA ti 12-16 
 Syksyn ensimmäinen carborundum-työpaja on ti 27.8. klo 12-16. Työpajat jatkuvat aina 
parittomien viikkojen tiistaisin klo 12-16 marraskuun loppuun saakka. Kertamaksu 10 euroa, 
joka sisältää tarvittavat paperit, värit, painolaatat ja opetuksen. Ota mukaan omat suojavaatteet ja 
keltaiset kumihanskat. Lisätietoja Hanne Rokkanen, 050-3771 453 tai 
hanne.rokkanen@gmail.com 
  
AVOIN ATELJEE –MAALAUSRYHMÄ ke 11-15 
Jatkaa kokoontumista syksyllä keskiviikkoisin klo 11-15. Aloitus ke 11.9. klo 11. 
Syyslomaviikolla (42) ei kokoonnuta ja syksyn viimeinen kerta on ke 27.11. Ryhmä on maalannut 
jo usean vuoden yhdessä. Ei opetusta. Mukaan mahtuu mahdollisesti 1-2 henkilöä. 
Ilmoittautuminen ja lisätiedot Seppo Lintunen, 045-1176050 tai seppo.lintunen2011@gmail.com 
  
ELÄVÄN MALLIN PIIRUSTUS syksyllä 2019 
 Elävän mallin piirustusillat jatkuvat Mäkkylän taiteilijatalossa syyskaudella 2019 keskiviikkoisin 
klo 18 - 20. Piirrämme ilman ohjausta, yleensä 1 - 3 minuutin asentoja (croquis), kukin tuo omat 
piirustusvälineet mukanaan. 
Ensimmäinen ilta on ke 16.10. ja viimeinen ke 27.11. Illan osallistumismaksu 7 € maksetaan 
käteisenä. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille halukkaille, 
yhdistyksen jäsenyyttä ei vaadita.  
Lisätietoja: Veikko Kuhmonen, puh 040-5240229 tai veikko.kuhmonen@gmail.com 
Kauden TAIDELUENTOSARJAN aloittaa Tuula Palmunen-Saari (AkvArt) keskiviikkona 
9.10.19 klo 18-20 Mäkkylän taiteilijatalossa. Saamme tutustua kahteen suomalaiseen 
naistaiteilijaan Beda Stjernschantziin ja Helene Schjerfbeckiin, joiden kohtalot muistuttavat 
jossain määrin toisiaan, mutta jotka taiteessaan olivat sen sijaan melko erilaisia. Oviraha 10 € 
maksetaan paikan päällä. Väliaikatarjoilu. Ilmoittautua voit ennakkoon: mai.laitinen@kolumbus.fi 
tai 040-5273268/Maritta, mutta tulla voit ilmoittautumattakin. Tervetuloa mielenkiintoiseen iltaan! 
  
SYKSYN KRITIIKKI-ILLAT  19.9. ja 11.11. 
Espoo Art järjestää syyslukukaudella kaksi kritiikki-iltaa. Ensimmäinen on 19.9.2019 klo 
18-20.30.  Mäkkylän Taiteilijatalossa. Entiseen tapaan kritiikkeihin pääsee mukaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä 15 taiteilijaa. Kritiikin hinta 10 euroa maksetaan paikan päällä. 
Arvioitavaksi saa tuoda 1-3 taideteosta. Ilmoittautua voi joko sähköpostilla 
helena.kaariainen@fimnet.fi tai puhelimitse/tekstarilla 040 8309889. Kritiikissä on hieno 
mahdollisuus kuulla ammattitaiteilijan neuvoja ja ohjeita oman työskentelyn kehittämiseksi. On 
myös kiinnostavaa nähdä muiden arttilaisten töitä ja siten hieman verkottua ja saada uusia ideoita. 
Kritiikki-iltaan voi myös tulla vain katsojaksi 5 euron hintaan. 
Syyskuun kritiikki-illan tulee pitämään kuvataiteilija Vappu Rossi. Hän on helsinkiläinen 
kuvataiteilija, mediataiteilija ja taidegraafikko. Hän on valmistunut taiteen kandidaatiksi 

!5

mailto:hanne.rokkanen@gmail.com
mailto:seppo.lintunen2011@gmail.com
mailto:veikko.kuhmonen@gmail.com%20%5Ct%20_blank
mailto:mai.laitinen@kolumbus.fi


ARTTU 2/2019 ESPOO ART RY

Taideteollisesta korkeakoulusta ja kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta. Hänen 
työskentelynsä pääaiheena on ihmisen kuva: inhimillinen tunne- ja aikaskaala, ruumiillisuuden ja 
läsnäolon kysymykset. Vappu Rossin tyyli on hiljaisen humoristinen, mietteliäs ja väriaskeettinen. 
Hänen töitään on ollut esillä maailmanlaajuisesti gallerioissa, museoissa ja festivaaleilla 1990-
luvun lopulta lähtien. Viime syksystä alkaen hän on toiminut Helsingin yliopiston perinteikkään 
Piirustuslaitoksen piirustusmestarina. 
Syksyn toinen kritiikki-ilta pidetään 11.11. ja illan kriitikoksi on lupautunut Pekka Hepoluhta. 
Tästä tapahtumasta kerrotaan tarkemmin myöhemmässä Artussa. 
  
TEEMANÄYTTELY NELJÄ ELEMENTTIÄ – VESI    
Näyttelyaika: 26.10-22.11.2019 Galleria 4-Kuus, Uudenmaankatu 4-6, 00120 Helsinki 
Avajaiset 26.10.19 klo 17-19 
Purku 22.11.19 klo 16-17 
Mukaan mahtuu 35hlö 
Ilmoittautuminen ja tiedustelut Milla Piiraiselle 16.09.2019 mennessä: 
piirainenmilla@hotmail.com, puh.046-9455299 
Osallistumismaksu 100 euroa maksetaan Espoo Artin tilille  
FI71 1426 3000 1237 27, eräpäivä 23.09.2019 
sis. A5 kutsukortien painatus, pressitiedotus, ikkunanimitarra, ripustus, näyttelyn päivystys ja 
myynti, avajaiscocktailpalat. 
Gallerian välityspalkkio 35% sis. alv 
  
Teoskuratointiin tuodaan max kolme teosta vaihtoehtoisesti kolme keramiikkateosta. 
Kuratointi sunnuntaina 20.10. klo 13-16 välillä. 
Teosten max koko 80 x 80 cm (työ voi olla siis esim. 70 x 80 tai vaikka 30 x 80 cm) 
Minimikokoa ei ole. 
Maalauksiin ei kehystystä. Akvarellien, grafiikan ym. kehystä vaativien töiden kehykset sävyiltään 
valkoisia alumiini- tai puukehyksiä (ei profilointia, eli yksinkertainen malli) tai matta- tai 
kirkashopeisia. 
Teoksen info kirjoitetaan maalauksessa kankaan taakse oikeaoppisesti. Sis. taiteilija, teosnimi, 
tekotapa, hinta.  
   
JORVIN SAIRAALAAN näyttely 2020 
Espoo Art organisoi pienryhmänäyttelyn Jorvin sairaalaan syksyllä 2020. 
Näyttelyaika  6.9.-3.10.2020. Tästä lisätietoja myöhemmin ensi vuoden alkupuolella. 
  
JÄSENTEN ESITTELYSIVUT 
Jäsenluettelosta pääset jäsenten “käyntikorttisivulle” klikkaamalla kyseisen henkilön nimeä. Jos 
haluat oman käyntikorttisivusi, ole aktiivinen. Talleta teoksistasi kuvat (koko noin 1MB). Kirjoita 
lyhyt taiteilijaesittely itsestäsi ja talleta. Lähetä tämä aineisto sähköpostitse: 
veikko.kuhmonen@gmail.com tai mai.laitinen@kolumbus.fi 
Teoksista tiedot: teoksen nimi, tekniikka, vuosi ja koko.  
Esittelysivujen perustamiskulut on 10 euroa, muita vuosittaisia maksuja ei ole. Lisätietoja 
yllämainituilta henkilöiltä. 
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FACEBOOK & INSTAGRAM – Espoo Art 
Fb-päivitykset (www.facebook.com) hoitaa Jenny Eräsaari. Tavoitteena on saada sivuille jäsenten 
näyttelykutsuja ja yhdistyksen tai jäsenten muita tapahtumia. 
Näyttelyinfot lähetetään: jenny.erasaari@gmail.com 

Instagram-päivityksiä (www.instagram.com) hoitaa Signhild Kempe-Järvensivu 
signhild.kempe@jarvensivu.com. Lähetä hänelle kuvia töistäsi, tietoja tapahtumista ja 
näyttelyistäsi. Teoskuviin tiedot: tekijä, teoksen nimi, tekniikka ja mielellään vuosi. Ole aktiivinen 
omalta osaltasi, niin sivuillamme on elämää! 
  
Taiji-ryhmä Mäkkylässä 
Hanna Westerilingin vetämä taiji-ryhmä jatkaa kesä- ja elokuussa keskiviikkoisin klo 18-21 
 Mäkkylän taiteilijatalossa. Syksyllä ryhmän harjoitukset jatkuvat maanantai-iltaisin klo 18-21. 
Tämä ei ole Espoo Artin kurssitoimintaa. 
Mikäli olet kiinnostunut tästä, ota yhteys Hanna Westerling, puh. 050-532 7873 tai 
hanna.westerling@gmail.com 
  
Visuaali – vertaisarviointiryhmä 
 Visuaali-tapaamisissa keskustellaan osallistujien mukanaan tuomista teoksista siten, että jokainen 
saa vuorollaan antaa niistä omanlaisensa palautteen. Kukin osallistuja voi tuoda arvioitavaksi 1-3 
teosta, ilman teoksiakin voi tulla mukaan katselemaan taiteilijatoverien aikaansaannoksia ja 
keskustelemaan niistä. 
Visuaali kokoontuu Mäkkylän taiteilijatalon kirjastotilassa kerran kuukaudessa. Tilaisuudet 
järjestetään perjantaisin klo 15-18, päivämääristä tiedotetaan syyskauden alussa. 
Ryhmään tuleminen ei edellytä ennakkoilmoittautumista, ei myöskään kokemusta taideteosten 
arvioinnista. Ryhmän vetäjänä toimii Inkeri Kotilainen (p. 040 7000580) 
   
Taidekahvittelijat 
 Tutustumme vuoden mittaan Emman, Ateneumin ja Kiasman tarjontaan. Tapaamisen jälkeen 
kokoonnumme vuorossa olevan museon kahvilaan juttelemaan näkemästämme taiteesta ja 
”parantamaan maailmaa”. Tarkoituksena on taidekokemusten ohella tutustua yhteisömme 
(EspooArt) jäseniin ja iloita yhdessäolosta. 
Oman näyttelykäyntinsä voi suunnitella itselleen sopivaksi, saleissa voi käyskennellä yksikseen tai 
kavereiden kera. Ajatuksena on, että kukin katsoisi ensin näyttelyn ja kahvilakokoontuminen olisi 
sen jälkeen ennalta sovittuna aikana. Ilmoitettu tapaamisaika on siis kahvilatapaamisen 
alkamisaika. 
Kokoonnumme kerran kuukaudessa, kokoontumispäivistä ja -paikoista tiedotetaan syyskauden 
alussa. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Ryhmän vetäjänä toimii Inkeri Kotilainen (p. 040 
7000580) 

Espoo Artin 44.:n vuosinäyttelyn teemana ”Vuodenajat” 

Vuoden 2020 vuosinäyttely on Helsingin Kaapelitehtaalla. Puristamon näyttelytila on varattu 
ajalle 6.4.-26.4.2020. Vuosinäyttelyyn oli toivottu teemaa tällä kertaa ja ehdotuksista valittiin 
”Vuodenajat”. Näyttelystä lisätietoja alkusyksystä. 
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Espoostakin saa taidetarvikkeita 

Clas Ohlssonien ja Suomalaisten Kirjakauppojen - joista molemmista taidetarvikkeita löytyy - 
lisäksi Espoossa toimii myös ihan oikeita, asiaan vihkiytyneitä taidetarvikeliikkeitä.  

Otaniemessä, Aalto-yliopiston kirjaston rakennuksessa, toimii Aaltopahvi. Jotkut meistä 
muistavat sen entisenä ”Kynä ja Paperi” -liikkeenä, joka toimi Arabiassa Taideteollisen 
Korkeakoulun yhteydessä. Hinnat liikkeessä ovat opiskelijaystävälliset, eli kyseessä on varsin 
edullinen taidetarvike- ja paperikauppa. Alla kuvia Aaltopahvin valikoimista.  

Osoite, aukioloajat ym:  https://aaltopahvi.business.site/ 

Espoon Kehys ja Lasi Viherlaaksossa myöntää Espoo Artin jäsenille 10%:n alennuksen. 
Taidetarvikkeiden määrä liikkeessä lisääntyy jatkuvasti, ja jos jotain puuttuu, se tilataan 
mielellään. Myös liikkeen yhteydessä olevan näyttelytilan Vihergallerian vuokrasta saa 
Arttilaisena alennusta.  

https://www.espoonkehysjalasi.fi/ 

Jos on tiedossa vielä muita espoolaisia paikkoja, mistä taidetarvikkeita voi hankkia, laittakaa 
tiedoksi jenny.erasaari@gmail.com niin ties vaikka listaisimme niitä Arttuun jatkossakin. 
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Repin-instituutin kuvataidekoulutus keskit-
tyy klassisen maalauksen ja piirustuksen 

sekä plastisen anatomian, taidehistorian, 
perspektiivin ja sommittelun opetukseen. 
Opetus toteutetaan samalla tavalla kuin 
Pietarin taideakatemiassa. Repin-instituutin 
kuvataidekoulutuksessa pyritään antamaan 
opiskelijoille koulutusta visuaalisten alojen 
ammatti laisen välttämättömistä taidoista.

Taideopetuksessa usein puhutaan valon 
voimasta mutta unohdetaan varjon merkitys 
kuvan muodostuksessa. Varjo, Valo, Valöörit 
-kurssilla keskitytään tutkimaan valon ja 
varjon suhdetta ja miten tämä auttaa kuvan 
rakentamisessa ja sommittelussa.  Sen l isäksi 

Repin-instituutin kuvataidekoulutus
 Keskuskatu 10,  48100 KOTKA

www.repininstituutti.fi

Va
rj

o

!
5.9.–12.12.2019

 torstaisin 
klo17:30–20:30

opetellaan ”varjostamista.” Kurssi soveltuu 
 visuaalisten alojen ammattilaisille ja opettajille 
sekä edistyneille taideopiskelijoille. Tervetuloa!

Paikka: Mäkkylän taiteilijatalo 
 Mäkkylänkuja 3, 02650 Espoo
Opettaja: Paul Laane
Hakuaika: Haku pe 16.8.2019 mennessä
Lisätiedot: www.repininstituutti.fi

Repin
Insituutti 

esittää

Yhteistyössä:
t� 3FQJO�JOTUJUVVUJO�

�LVWB�UBJEFLPVMVUVT

t� &TQPP�"SU�SZ

Valo,Valöörit
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Repin-instituutin kuvataidekoulutus keskit-
tyy klassisen maalauksen ja piirustuksen 

sekä plastisen anatomian, taidehistorian, 
perspektiivin ja sommittelun opetukseen. 
Opetus toteutetaan samalla tavalla kuin 
Pietarin taideakatemiassa. Repin-instituutin 
kuvataidekoulutuksessa pyritään antamaan 
opiskelijoille koulutusta visuaalisten alojen 
ammatti laisen välttämättömistä taidoista.

Espoossa järjestettävä Klassiset maalaukset 
-kurssi perustuu klassisiin opetusmenetelmiin 
esittävän kuvan rakentamisessa. Kurssilla 
keskitytään realististen öljyvärimaalausten 
tekemiseen klassisten aiheiden parissa, mm. 
patsaat, asetelmat, muotokuvat ja figuurit. 

Repin-instituutin kuvataidekoulutus
 Keskuskatu 10,  48100 KOTKA

www.repininstituutti.fi

Maalaukset!
6.9.–13.12.2019

 perjantaisin 
klo16:30–19:30

Kurssi soveltuu kaiken tasoisille opiskelijoille ja 
ammattilaisille. Tervetuloa!

Paikka: Mäkkylän taiteilijatalo 
 Mäkkylänkuja 3, 02650 Espoo
Opettaja: Paul Laane
Hakuaika: Haku pe 16.8.2019 mennessä
Lisätiedot: www.repininstituutti.fi

Repin Insituutti esittää

Yhteistyössä:
t� 3FQJO�JOTUJUVVUJO�

�LVWB�UBJEFLPVMVUVT

t� &TQPP�"SU�SZ

Klassiset
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VEDIC ART KURSSIT MÄKKYLÄSSÄ 

Vedic Art toimii yksilöllistä ilmaisua 
syventäen. Luovuuden käynnistäminen on 
etusijalla. Luovuus ei ole meidän 
ulkopuolellamme, vaan se on meidän 
sisällämme. Näin jokainen ohjautuu 
hakemaan tiedon omasta itsestään, luovuuden 
ja intuition avulla. Kun löydämme sisäisen 
luovuuden lähteemme, saamme kuvien 
tekemisen kautta iloa ja oivalluksia 
elämäämme. Vedic Art sopii kaikille joita 
luovuus kiinnostaa. Aloittelijoille taikka 
ammattilaisille. Henkilölle joka kaipaa 
luovuuden lukkojen poistamista, intuition 
vahvistamista sekä oman totuuden löytämistä. Henkilölle joka haluaa sisäiseen kasvuprosessiin 
taiteen kautta sekä syvempää tietoisuutta. 

Kurssi perustuu ruotsalaisen kuvataiteilijan Curt Källmannin kehittämään 17 taiteen prinsiippiin. 
Intensiivi viikonloppukurssin hinta 165,00 (sis. alv 24% 29,85) sekä kahvi/tee tarjoilun. 
Arttilaisille 130,00.  Lisätiedot www.annekuntsi.fi/ kuntsianne@gmail.com. 

SAAVUTETTAVIA TAIDERYHMIÄ MÄKKYLÄSSÄ 

Taidekoulu Toimi on kevään mittaan aloittanut toimintansa Mäkkylän taiteilijatalossa. 
Kirjolaboratorio-ryhmässä autismin kirjon ihmiset pareineen ovat työskennelleet valitsemansa 
tekniikan parissa, ja Saavutettava värikylpy-ryhmässä vauvaikäiset erityislapset vanhempineen 
ovat värityöskennelleet mustikan, puolukan ja mangososeen parissa. 

Taidekoulu Toimi mahdollistaa kuvataideharrastuksen kaikenlaisille osallistujille. Toiminta 
Mäkkylässä jatkuu syksyllä 2019. Lisätietoja:  https://taidekoulutoimi.wixsite.com/toimi ja 
jenny.erasaari@gmail.com 
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http://www.annekuntsi.fi/
mailto:kuntsianne@gmail.com
https://taidekoulutoimi.wixsite.com/toimi
http://www.apple.com/fi
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