
HOLLANTILAISEN LAATUKUVAN JÄLJILLÄ  8.9.-11.9.2020 + 12.9. 
HUOM. Kurssiajassa MUUTOS: pe 11.9. klo 10-15 ei ole opetusta – vaan kurssin 

viimeinen päivä on la 12.9. klo 10-15  

Opettaja:  Taidemaalari Heikki Portaankorva 
Kurssiaika: 4 opetuspäivää + 1 oma työskentelypäivä 
    Kurssin aloitus ti 8.9. klo 11.00 
    opetus ti 8.9. klo 11-16, ke-to 9.9. - 10.9. klo 10-15 /ruokatauko n 1/2h  
            pe 11.9. klo 10-15 oma työskentely (jos haluaa – ei opetusta) 
            la 12.9. klo 10-15 opetus ja kurssin päätös 
Lisäys:   Mäkkylän kurssitilaan rakennetaan ajan hengen mukainen miljöö ja 

puettu malli on sovitettuna tilaan keskiviikon sekä torstaina aamupvn ja 
voit lisätä hänet miljööseen (tai jättää pois halutessasi) 

 
Paikka: Mäkkylän taiteilijatalo 
(os. Mäkkylänkuja 3b, 02650 Espoo) 
kts sijainti ja ajo-ohjeet: www.espooart.fi  
 
Tarvikkeet: hiili, hiilikumi ja säämiskä (jos 
on). Öljy- ja/tai akryylivärit. 
Kaikki perusvärit: sin. pun ja kelt. (kylmä 
ja lämmin) ja valkoinen, lisäksi Viridianin 
eli Smaragdinvihreä ja maavärit: okra, 
sienna, umbra, harmaa ja musta. 
Maalausnesteet: akryyli Medium tai 
hajuton tärpätti ja pellavaöljy. Eri kokoisia 
siveltimiä, palettiveitsi, värisekoituspaletti 
ja palettikupit. Rättejä pyyhkimiseen. 
Purkkeja, esimerkiksi pakasterasiat. 
Kiilakehyspohjia, mieti itse mihin kokoon 
haluaisit maalata. Huom: Mäkkylässä on 
maalaustelineet, taustapahvit yms 
 

 
 

 
Hinta    68 € /henkilö  (minimi 8 – maximi 10 osallistujaa) 
 
Ilmoittautumiset  viimeistään ti 1.9.20 

mai.laitinen@kolumbus.fi tai puh 040-5273268 (soitto/ tekstiviesti) 
Maksu    Espoo Art ryn tilille: Nordea FI71 1426 3000 1237 27, viite 1012. 
   Maksusta ohjeet kurssivahvistuksen yhteydessä.  

   Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  
 

KURSSIN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET  

Useimmille taiteen harrastajille Jan Vermeer van Delft ei kaipaa esittelyä - hän on tuttu 

museoiden kokoelmista, näyttelyistä, kirjoista ja elokuvista. Toinen arvostettu, 

mahdollisesti myös Vermeeriin vaikuttanut taiteilija, Pieter de Hooch on vähemmän 

tunnettu, vaikka eli ja vaikutti samaan aikaan Delftissä. Näiden ja muiden hollantilaisten 

http://www.espooart.fi/
mailto:mai.laitinen@kolumbus.fi


laatukuvamaalareiden (tunnetaan myös nimellä nimellä genremaalarit) tilallinen ajattelu on 

eri muodoissa jatkunut näihin päiviin saakka. Se on 1600-luvun jälkeen vaikuttanut moniin 

taidemaalareihin, esimerkiksi tanskalainen Hammershoi (1864 – 1916) siirsi suoraan 

Vermeerin interiöörin Kööpenhaminaan. Meidän aikanamme laatukuvamaalarien 

sommittelun voi nähdä vaikuttaneen myös joihinkin elokuvantekijöihin.  

Tapaa, jolla Vermeer ja aikalaiset rakensivat interiöörin maalauksiinsa kutsutaan 

sommitellussa ”päällekkäisyydeksi tilan keinona”. Siinä syvä tila syntyy asettamalla 

katsojasta eri etäisyyksillä olevia esineitä niin, että kun katse päätyy takaseinään, se on 

siihen mennessä ohittanut monia edessä olevia huonekaluja, verhoja, avattuja 

ikkunaluukkuja ja henkilöitä. Tähän asioiden päällekkäisyyteen on lisätty vielä usein 

sivusta avautuva ikkuna, josta päivänvalo lankeaa tilaan. Huone saattaa myös sisältää 

takaosassa muitakin ”reikiä”, kuten aukinaisen oven toiseen tilaan, kuvan tai peilin. Tila on 

ainakin Vermeerin tapauksessa lavastettu ja melko varmasti taiteilijan oma työhuone aina 

vasemmalta ikkunasta lankeavalla sivuvalolla. 

Kurssilla tutkitaan tällaista lavastettua tilaa, värejä, valoa ja sommittelua painottaen, 

pyrkien luomaan oma versio menneiden aikojen mestarien työtavasta. Vermeer oli 

kuuluisa hitaudestaan ja on arvioitu hänen maalanneen yhtä maalausta vuodenkin verran. 

Tällä kertaa aikaa on vain neljä päivää ja maalaaminen tapahtuu ripeään tahtiin, kun 

sommitelma on saatu hiilellä hahmoteltua kankaalle. Lopputuloksen ei ole tarkoitus 

näyttää hollantilaiselta laatukuvalta, vaan olla lähtökohdiltaan sen inspiroima. 

Ilmoittautuminen on sitova.  

Jos peruutus osallistumisesta ilmoittautumisajan umpeuduttua muusta syystä kuin 

sairaustapauksissa, joudumme perimään 50 %  kurssimaksusta, ellei jonossa ole muita 

halukkaita.  

 

 

 


