SEKATEKNIIKKAMAALAUSTA SAARISTOMAISEMISSA

Unohda hetkeksi kiire ja arki – lähde Paraisten Houtskariin!

!

Saarella yhdistyy maalaisidylli merelliseen luontoon tarjoten monipuolisen ympäristön lisäksi
suorituspaineista vapaan miljöön harrastaa taidetta. Ajatuksena maisemaan liittyy erilaisia
tuntemuksia ja jokaisella on persoonallinen tapa ilmaista itseään. Kokeiluun perustuva
sekatekniikkamaalaus soveltuu vasta-alkajista jo aiemmin maalausharrastuksensa aloittaneille.
Tärkeintä on, että lähtee ennakkoluulottomasti kokeilemaan.

!

Keväinen maalauskurssi 24.–26.4.2015 maisemallisessa ympäristössä, yhteisen teeman puitteissa
tarjoaa loistavan tilaisuuden verestää vanhaa tai kokeilla jotakin itselleen uutta. Kurssille ehtii
ilmoittautua 23.4. saakka.

!

Mikäli kaipaat pidempää aikaa rauhoittua tekemisen äärelle, haluat syventää osaamistasi, sinulla on
jo jonkin verran kokemusta vesiväri- tai akryylimaalauksesta, saatat innostua kokeilevasta
maalaamisesta sekatekniikoilla. Tule kokeilemaan mitä kaikkea vesiliukoisin menetelmin voi tehdä
7.–16.6.2015. Kurssilla kerrataan perusasiat nopeiden ja hitaiden maalausmenetelmien luonteen
ymmärtämiseen, soveltamiseen sekä kannustetaan sitä kautta erilaisiin kokeiluihin. Lisäksi toteutetaan
yhteinen aihe vaihe vaiheelta, sekä ainakin yksi kokopäiväretki lähiympäristöön yhteiskyydein. Osana
oppimiseen kuuluvat myös jokaisen teematyöskentelyn päätyttyä pidettävät yhteiset palaute- ja
keskusteluhetket.

!

22.–27.6.2015 sekatekniikkamaalauksen jatkokurssi jo jonkin verran piirtäneille ja maalanneille
kuvataideharrastajille. Henkilökohtaisen maalaustyylin ja ilmaisutavan eteenpäin viemistä
näkökulmia, aiheita, materiaaleja, tekotapoja ja ideoita vaihtamalla. Yhteisen teeman pohjalta
mahdollisimman monipuolista ympäristön hyödyntämistä maisemineen, rakennuksineen ja
valaistuksineen, useita pienempiä harjoituksia ja palautekeskusteluja unohtamatta.

!

Kaikilla kursseilla materiaaleina mm. akvarellit, akryylit, gesso, tussi, erilaiset kynät, liidut ja hiili.
Tarkemmat ohjeet saat ennen kurssia toimitettavassa kurssikirjeessä. Kurssiaikana on myös
mahdollisuus ostaa joitakin perustarvikkeita.

Kurssihinta: (24.–26.4. 150€, 7.–16.6. 450€, 22.–27.6. 375€) sisältää opetuksen (kuvataiteilija Seija
Sainio), täysihoidon (majoitus, ateriat: aamupala, lounas, välipala, päivällinen, iltapala) ja retken.
Mukaan mahtuu 15 kurssilaista (min. 8).
Lisätietoja: Seija Sainio p. 0400 572 179 (opetus, materiaalit yms.) ja Jani Karlsson p.040 559 3735
(majoitus, ruokailu yms.). Facebook: Lärkkulla Skärgård, käy tykkäämässä.
Ilmoittautumiset: www.saaristokoulu.fi tai Jani Karlsson 040 5593735.
Paikka: Houtskarin saari Paraisilla, Lärkkulla Skargårdsskola, Nässby, (bussilla Turun linjaautoasemalta molempiin suuntiin tai omalla autolla Saaristotietä Paraisilta Nauvoon, Korppooseen,
Galtbyn kautta Houtskariin ja Näsbyyseen (aikataulut www.finferries.fi ja tarkemmat ajo- ohjeet
kurssikirjeessä))

