
Akvarellisekatekniikka la-su 27.-28.4.2019
Kesto 10 tuntia. Hinta 72 € + materiaalit n. 90 €.

Ilmoittautuminen keskiviikkona 17.4.2019 mennessä: www.limingantaidekoulu.fi . Voit perua 
ilmoittautumisesi sähköpostitse    jaakkoheikkinen16@gmail.com  ennen ilmoittautumisajan päättymistä - 
sen päätyttyä ilmoittautuminen on sitova ja perimme koko kurssimaksun. Kurssin toteutuminen edellyttää 
vähintään 10 opiskelijaa, maksimi 15 opiskelijaa.

Opettaja Jaakko Heikkinen, jolta saat lisätietoja: jaakkoheikkinen16@gmail.com ja puh. 044 240 2430.

Kurssilla käydään läpi akvarelli ja tussivärien yhdistelyä. Kokeillaan erilaisten kynien yhdistelyjä 
maalaukseen sekä perehdytään hieman kollaasitekniikkaan. Pääpaino olisi märkää/märälle tekniikassa ja 
sitä kautta saada rohkeaa ilmaisua. Rakennetaan maalauksia varten mielenkiintoinen asetelma. Kurssin 
alaikäraja on 15 vuotta.

Opiskelijan tarvitsemat materiaalit (opiskelija hankkii itse): Kaksi kpl. 300g akvarellipaperia. Esim Fabrianon 
Arces on hyvä ja muutkin Fabriano merkkiset. Cansonin paperit ovat myös hyviä. Toinen voi olla esim. 
karkea ja toinen puolikarkeaa laatua. Akvarellivärit. Ns. venäläiset värit ovat ihan hyvät! Leveämpi 
laveerauspensseli esim. 5-7cm olisi hyvä olla (luonnonkarva ). Esim. Varnialla on edullisia 
”lasituspensseleitä.” . Tarkkuus tai ns. kärkipensseli ( voi olla synteettinenkin). Perus akvarelli 
”pyöröpensseli ”, mutleri. Luonnon ”merisieni” olisi tärkeä! Perus nestemäisiä tussimaaleja. Esim pun, sin, 
kelt, okra. Jos mahdollista inktense tai akvarelli puukynät. Luonnospaperia, luonnoskynä. vesipurkkeja, 
pilttipurkkeja, pellavakangasta, imupaperia, maalarinteippiä. Kannattaa ottaa mukaan erilaisia kyniä ja 
kuivapastelleja, jos on ( ei pakollisia ). Huom. Temperalta voi esim. tilata nestemäisiä tusseja ja erilaisia 
pensseleitä. Jos jostain syystä ette löydä leveämpiä laveerauspensseleitä niin lainaan niitä kurssilla. 
Kannattaa hommatta esim. Inktense mustekyniä vaikka S-marketista. Niitä saa mustana punaisena ja 
sinisenä ( 2 e kpl ) o.2 ja o.4 mm.

Kurssilla tarvittavat yhteismateriaalit (laskutetaan yhteisesti opiskelijoilta): Nestemäinen musta Indian Ink 
iso pullo, josta oppilaat voivat ostaa itselleen tarvittavan määrän. Päävärejä nestemäisinä inkkinä (sin, pun, 
kelt) ehkä okraa ja valkoista. Arabikumi nestemäisenä. Maskiaine.

Kellonajat: lauantaina kello 10.00-16.00
sunnuntaina kello 10.00-15.30

Kurssi alkaa siis lauantaina 27.4.2019 kello 10.00 Limingan taidekoulun päärakennuksessa, Arvolankuja 1, 
91900 Liminka.

Huom! Opiston kanttiini auki la 27.4.2019 klo 9.45-10.00 Voit ostaa puuttuvat tarvikkeet täältä.
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