
Limingan taidekoulu

Kuvataiteen kevätlinja 11.1.-26.5.2021

Voit valita koko kevään tai osan seuraavista kursseista:

vk 2-5      11.1. - 5.2. 

- Albersin värioppi sekä akvarellimaalaus. Väriopin klassikkokurssilla opitaan keskeiset 
asiat värien vuorovaikutuksesta ja ympäristön vaikutuksesta värien havaitsemiseen. Kurssin 
oppeja sovelletaan maalaukseen ja opiskellaan akvarellipaletin käyttöä ja ammattimaista 
akvarellitekniikkaa. Opettaja: Hannu Lukin

- Kuvanveiston oma projekti. Kurssin otsikko ja lähtökohta on “Antikidustuslaite”. 
Suunnitellaan ja toteutetaan kolmiulotteinen työ käyttäen materiaaleina esim. kipsiä, betonia,
keramiikkaa, puuta tai metallia. Kuvanveiston luokassa onnistuvat veiston tekniikat 
muotinteosta ja valusta hitsaukseen, takomiseen ja puuveistoon. Opettaja:Rauli Körkkö

- Vanhojen pohjien kurssi sekä temperamaalaus. Opetellaan tekemään itse 
maalauspohjia: kangaspohjia liitu-, puoliöljy- tai muoviliimapohjusteella sekä varsinkin 
temperamaalaukseen hyvin soveltuvia levypohjia. Tutustutaan temperamaalauksen 
historiaan ja nykypäivään ja tehdään temperaemulsioita maalausta varten. Valmistetaan 
maaleja alusta saakka itse jauhepigmenteistä. Maalataan lähtökohtana symbolismin ja 
syntetismin maailma ja rajattu paletti. Opettaja:Jonna Finnilä

vk 6-9    8.2. - 5.3.

- Mallimaalaus. Taidekoulutuksen peruskurssi: mallipiirustusta, croquis -piirustusta ja 
mallimaalausta öljy- sekä akvarelliväreillä.  Opettaja: Hannu Lukin

- Taidegrafiikan uusia menetelmiä. Soveltavia painotekniikoita kuten carborundum-
tekniikka, collagrafia eli kollaasitekniikka sekä valokuvapohjaista työskentelyä 
kopionsiirtotekniikalla. Monotypiaa. Opettaja: Jonna Finnilä

- Piirustuskurssi. Viikot 6-7 mallipiirustusta, viikko 8 kipsipiirustusta ja viikko 9 piirustusta 
vapaalla aiheella. Tärkeä kurssi taidekouluihin pyrkiville! Opettaja: Rauli Körkkö

vk 11-14     15.3. - 9.4.

- Puuveistokurssi. Puu veistomateriaalina, talttojen, käsityökalujen ja voimatyökalujen 
käyttö. Tehdään pieni/kohtuullisen kokoinen puuveistos pääasiassa sisätiloissa 
veistoluokassa. Vapaa aihe. Opettaja: Rauli Körkkö



- Metalligrafiikan jatkokurssi. Soveltavia menetelmiä: sokeriakvatinta, kopiosyövytys, 
reliefisyövytys jne. (Grafiikkaa aiemmin harrastaneille mahdollisuus tehdä myös 
metalligrafiikan perinteisiä tekniikoita, välineet ja laitteet ovat saatavilla.) Opettaja: Jonna 
Finnilä

- 15.3. - 26.3. Maalaus: myötä- sivu ja vastavalo. Opiskellaan valon käyttöä ja kuvaamista 
maalauksessa öljy- ja vesiliukoisin värein. Opettaja: Päivi Vehviläinen
- 29.3. - 9.4. Värioppi II. Ittenin väririnnastukset. Opettaja: Päivi Vehviläinen

vk 15-16        12.4. - 23.4.

- Maalauksen kollaasikurssi. Opettaja:Hannu Lukin

- Paperimassaveisto. Opettaja: Rauli Körkkö

- Värioppi II. Ittenin väririnnastukset. Opettaja: Päivi Vehviläinen

vk 17        26.4.-30.4.

- Valintakoetyöpaja maalauksen ja grafiikan tiloissa. Maalausluokassa työskentelyä 
maalaustelineen äärellä, grafiikan tiloissa mahdollisuus työskennellä pöytien ääressä.

- Fimo / Sculpey -muovailu. Klassiset pienoismalli- ja animaatiohahmojen tekoon 
valmistetut kuumakovettuvat massat. Yhdistäminen muihin materiaaleihin, pintakäsittely ja 
maalaus.

vk 18-21        3.5.-26.5.

- Seinämaalauskurssi. Opitaan seinämaalauksen tekemisestä ja maalataan suurikokoisia 
seinämaalauksia opiston ulkotiloihin ja/tai muualle ympäristöön.  Opettaja: Hannu Lukin

- Pronssivalu. Pienikokoinen pronssiveistos katoavan vahan menetelmällä. Valmistetaan 
veistos, tehdään muotti, poltetaan muotti ja valetaan kappale pronssiin. Rajoitettu 
osallistujamäärä, varaa paikkasi pian! Materiaalimaksu kulutuksen mukaan. Ikäraja 18 
vuotta. Opettaja: Rauli Körkkö

- “Teemajuliste kesälle 2021” Taidegrafiikkaa kotioloissa ja kevyin välinein. Linoleikkausta, 
soft cut -laattatöitä ja kopiografiikkaa, käsinvedostustekniikoita. (Grafiikkaa aiemmin 
harrastaneille mahdollisuus tehdä myös muita perinteisiä taidegrafiikan menetelmiä, välineet
ja laitteet ovat käytössä.) Opettaja: Jonna Finnilä

Limingan Taidekoulu
Kuvataiteen opetus
Opettajat: ap. reht. Päivi Vehviläinen 044-726 5032, maalaus Hannu Lukin 040-507 1237, 
kuvanveisto Rauli Körkkö ja grafiikka Jonna Finnilä
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