
Klassisen taiteen Studio 

2.10.–18.12.2020, perjantaisin klo 16:30–19:30 

Työpaja joka sisältää taideklinikan jonne voi tuoda omia töitään arvioitavaksi 

Espoossa järjestettävä Klassisen taiteen Studio on toistuva perjantainen työpaja jossa tutkitaan 

klassisen taiteen mysteereitä. Kurssi sisältää myös taideklinikan jonne voit tuoda omia töitäsi 

hoitoon paranneltavaksi. 

Kurssilla keskityt realististen öljyvärimaalausten (ja piirustustenkin) tekemiseen klassisten aiheiden 

parissa, mm. patsaat, maisemat, asetelmat, muotokuvat ja figuurit. Kurssilla pääset myös 

maalaamaan alastomasta mallista. Kurssilla on suunniteltu ohjelma, mutta olet vapaa tuomaan omia 

projektejasi työstettäväksi ja saada opettajalta apua niiden tekemiseen. 

Kurssi soveltuu kaiken tasoisille opiskelijoille ja ammattilaisille. Astu rohkeasti realistisen kuvan 

maagiseen maailmaan. 

 

Tervetuloa! 

 

Paikka: Mäkkylän taiteilijatalo, Mäkkylänkuja 3, 02650 Espoo 

Opettajat: Paul Laane 

Osallistumismaksu: 250 euroa 

Hakuaika su 20.9.2020 mennessä tästä linkistä 

Ilmoittautumisen lisäksi pyydämme lähettämään työnäytteitä 1-3 kpl  e-mailiin 

aleksandra.hintsala@kymenlaakso.fi(HUOM.: ei koske aiemmin kursseillamme opiskelleita) 

Lisätietoja: puh. 040 595 5893, aleksandra.hintsala@kymenlaakso.fi 

Tarvittavat materiaalit 

Piirtäminen: 
• Paperia: mahdollisimman laadukasta piirustuspaperia 

• A3, A4, A5 (min. 5kpl jokaista) (Esim. 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, esim. Faber Castellin. Värin kuuluu olla keskiharmaa, ei vaalea tai sininen) 

• 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.  

 

 

https://www.lyyti.in/Klassisen_taiteen_Studio_0686/fi


 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 ( voi päättää itse)  

 


