
Tapahtuman kuvaus 

Klassisen taiteen peruskurssi 

1.10.–17.12.2020 torstaisin klo 17:30–20:30 

Perusteiden hallitseminen on tärkein osa taitelijan työkalupakkia. Klassisen taiteen peruskurssi 

johdattaa sinut realistisen kuvan tekemisen saloihin ja huomaat, että kuvan tekeminen onkin 

opittava taito. Piirtäen ja maalaten klassisia aiheita opiskelet periaatteita, joita tulet hyödyntämään 

läpi elämäsi. Tutkit mm. viivaa, siluettia, muotoa sekä miten sommittelet teoksestasi vangitsevan. 

Kurssi soveltuu kaiken tasoisille opiskelijoille ja ammattilaisille. 

Tervetuloa! 

Paikka: Mäkkylän taiteilijatalo, Mäkkylänkuja 3, 02650 Espoo 

Opettaja: 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 

 

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. 

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” 

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


 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 

Muita piirtämisessäkin tarvittavia 

  

(Klassisen taiteen JATKOKURSSI toteutetaan keväällä 2021. Peruskurssin käyneet pääsevät 

osallistumaan tähän etusijalla.) 

Ilmoittaudu Takaisin  

 

https://www.lyyti.in/Klassisen_taiteen_peruskurssi_9455

