
KLASSISET ASETELMAT – KURSSI   10.-13.10.2020  KLO 10.00-16.30  

MÄKKYLÄN TAITEILIJATALO 

 

KURSSIKUVAUS 

 

Klassiset asetelmat -kurssilla maalataan kolmen päivän aikana valmis öljyvärimaalaus 

valitsemallesi pohjalle. 

i) Ensimmäisenä päivänä pohditaan sommittelua ja luonnostellaan tussilla, lyijykynillä ja/tai 

öljyväreillä erilaisia lähtökohtaisia sommittelukokonaisuuksia. Teos suunnitellaan valöörien kautta 

ja iltapäivällä aloitetaan yksivärisen pohjamaalauksen tekeminen. 

ii) Toisena päivänä tehdään väriluonnoksia ja lisätään pohjamaalauksen värejä. 

iii) Kolmantena päivänä teosta jatketaan ja se viimeistellään.  

 

Lisätiedot  

 

Tarvittavia materiaaleja - muistilista 

 

Piirtäminen: 

 Paperia: mahdollisimman laadukasta piirustuspaperia 

 A3, A4, A5 (min. 5kpl jokaista) (Es. Strathmore, Canson, Fabriano) 

 Lyijykyniä: laadukkaita merkkejä 

 Kovuuksia väliltä 2H–2B (Esim. Staedler, Tombow) 

 Tussikyniä (varmista että sinulla on laaja valikoima, varsinkin isokoisia, min. 

0.8mm<) sekä tussisivellinkyniä (Lisäksi voi ottaa marker-kyniä mutta vain mustaa 

väriä). Vaihtoehtoisesti voi tuoda (mustaa) tussia purkissa ja erikokoisia siveltimiä 

 Hyvä teroitin 

 Hiilikumi (laadukas, ei halpaa sinistä) 

 Metallisia klipsejä 

 Artisti-teippiä (maalarinteippiä hätätapauksessa) 

 Mittatikku (ohut, tukeva, metallia tai es. puinen grillivarrastikku) 

 Peili (pieni tai keskisuuri) 

 Plumb line/luotisuora (karhulankaa min. 50cm, jonka päähän kiinnitettynä pieni 

painava esine) 

 Kotelo, laatikko tms. materiaalien säilytykseen 

Maalaaminen: 

 Maalauspohjia tai kangaspohjalehtiö (esim. Fredrix) 

 Noin A4–A3 kokoisia (varmista että valmiiksi hyvin pohjustettuja) 

 Siveltimiä 

 Laaja koko ja muoto ja kovuuksien kirjo. Pehmeitä (härkä, näätä tai orava), 

kovempia (sianharjas), synteettisiä jne. 

 OHJE: Valitse tunnille aina 10 sivellintä: 3 isoa, 4 keskikokoista, 3 pientä. Älä -

vaihda kokoonpanoa kesken oppituntia vaan sopeudu valintoihisi. Saat tehdä -

seuraavaan peliin, eiku, oppitunnille ”pelaajavaihtoja” 



 Tärpätti 

 Pitää olla hajutonta! Suosittelen vähän myrkyllistä Gamsolia, 

 jota saa edullisemmin taidemaalariliiton kaupasta Erottajalta 

 Rättejä pyyhkimiseen 

 Paletti 

 Värit (vaadittavat): 

 Valkoinen (titanium white ja/tai zinc white) 

 Musta (ivory black ja/tai blue black... tai joku muu sinertävä, mustaa lähenevä väri, 

esim. Payne’s Grey tms.) 

 Ruskea (Burnt Umber ja/tai Raw Umber) 

 Keltainen (yellow ochre) 

 Punainen (Vermillion ja/tai Cad. Red Light/Medium) 

 Yksi lisäväri, saat päättää itse 

 ...pidä myös mukana muita piirtämisessäkin tarvittavia välineitä 

 

 


