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4.-6.6. Akvarellikurssi, 20 h / 80 €

24.-26.4. Kehosta kuviin, 20 h / 80 €

Sirkku Rosi
Kurssilla etsitään uusia näkökulmia ja välineitä kuvan
tekemiseen somaattisten harjoitteiden ja kehollisen
kokemuksellisuuden kautta; millainen on sisäinen croqui, miten maalata kokemus nurkasta tai kaarnasta,
millaista on oranssi kierintä? Miten katsoa taidenäyttelyä kineettisesti?
Kurssi koostuu ohjatuista kehollisista ja kuvallisista
harjoitteista, joiden aikana ja avulla kurssilaiset päätyvät toteuttamaan hyvinkin erilaisia teoksia. Osa
harjoitteista on luonnosmaisempia, ja osa tähtää
pidempään teosprosessiin. Kurssilla työskennellään
piirustuksen, maalauksen ja sekatekniikan parissa.
Kurssilaiset voivat itse vaikuttaa tekniikkavalintoihinsa
kurssin aikana.
Vierailemme kurssin aikana näyttelyissä Kulttuuritalo Laikussa sekä Taidekeskus Mältinrannassa.
Aiempaa kokemusta kuvallisen tai kehollisen taiteen
saralta ei tarvita, mutta kurssi sopii myös pidempään
taiteen parissa toimineille.
Ilmoittautuminen viimeistään 1.4.

Zsuzsa Demeter
Opetus koostuu materiaaliopista, harjoitustehtävistä
sekä itsenäisestä työskentelystä. Kukin opiskelija saa
eväitä oman maalaustapansa löytämiseen ja kehittämiseen. Akvarelli on vastoin ennakkoluuloja helposti
lähestyttävä ja monipuolinen ilmaisutapa ja sopii niin
vasta-alkajille kuin pidempään harrastaneille.
Ilmoittautuminen viimeistään 14.5.

11.-13.6. Piirustusta ja maalausta lapsille
(8-12 -vuotiaille), 15 h / 65 €

Anni Hurmila
Perjantaina teemana on Unelmien lemmikki. Piirretään värilliselle paperille pastelliliiduilla. Mallina
lemmikkien ja muiden eläinten kuvia. Tehdään muotokuvamainen piirros, keskitytään esimerkiksi turkin
vaikutelman hakemiseen ja ilmeeseen. Lauantaina
lapset tekevät kukin oman karttansa mielikuvitusmaailmassa. Kuvitellaan oma maailma ja piirretään
kuva, mistä löytyy omia lempparipaikkoja, ihmisiä ja
eläimiä. Sunnuntaina tehdään omakuva maalaten
paperille. Lisätään kollaasitekniikalla erilaisista paperinpaloista esim. vaatteet, hiukset ja kuvan tausta
Ilmoittautuminen viimeistään 21.5.

14.-16.5. Tyylitellen ja pelkistäen, 20 h / 80 €

18.-20.6. Palettiveitsellä maalaaminen,
20 h / 80 €

21.-23.5. Aistikas akvarelli, 20 h / 80 €

2.-4.7. Kesäinen kaupunki -maalauskurssi,
20 h / 80 €

Heli Innala
Harjoitellaan maalaten ja piirtäen erilaisia keinoja
tyylitellä, pelkistää ja voimistaa omaa ilmaisua käyttäen lähtökohtana eri tyylisuuntia. Sopii sekä alkajille
että jatkajille.
Ilmoittautuminen viimeistään 23.4.

Sirkku Rosi
Kurssilla otetaan haltuun akvarellimaalausta kokeellisemmista kulmista, mutta käydään läpi myös sen perustekniikkaa. Tutustutaan akvarellin mahdollisuuksiin
monipuolisesti ja moniaististen harjoitteiden kautta
- yllätä itsesi ja maalauksesi! Työskentely tapahtuu
Mältinrannan työtilassa ja ulkona sen läheisyydessä.
Kurssi sopii aloittelijoille ja pidempään akvarelleilla
maalanneille.
Ilmoittautuminen viimeistään 30.4.

Heli Innala
Harjoittelemme maalaamista palettiveitsellä öljyväreillä ja/tai akryyliväreillä. Sopii sekä alkajille että
jatkajille.
Ilmoittautuminen viimeistään 28.5.

Anni Hurmila
Perjantaina klo 17-20: Luonnostelua ulkona Mältinrannan ja Näsinpuiston ympäristössä ja maisemamaalauksen teoriaa. Lauantaina klo 10-16:
Maisemamaalausta ulkona sään salliessa. Lisää
luonnostelua. Sunnuntaina klo 10-16: Lisää maisemamaalausta. Halutessa yksi teos voisi olla sellainen, jossa maalauksen päälle lisätään kollaasitekniikalla osia
aiemmin tehdyistä luonnoksista. Omat materiaalit.
Ilmoittautuminen viimeistään 12.6.

16.-18.7.Ruusun tuoksua, kesän valoa
-akvarellimaalauskurssi, 20 h / 80 €

Anne Hakala
Pe 16.7. kokoontuminen Taidekeskus Mältinrannassa
klo 16.30-20.30
La-su 17.-18.7. Hatanpään Arboretumissa klo 10.0016.30 (säävaraus)
Kurssi alkaa perjantaina akvarellimaalaustekniikan
perusteita kertaamalla tekniikkaharjoitusten avulla.
Lauantaina ja sunnuntaina maalataan Hatanpään
Arboretumissa kesäistä luontoa; kukkia, kasveja sekä
muita puiston tarjoamia aiheita. Kurssi sopii kaikille
akvarellimaalauksesta kiinnostuneille.
Ilmoittautuminen viimeistään 25.6.

23.-25.7. ja 30.7.-1.8. Lähiluonnon tuoksua
sisätiloihin – veistos kasvikuiduista,
40 h / 130 € + materiaalimaksu 12 €

Mirjami Tölli
Kahden viikonlopun kurssilla muovaillaan ensin
veistosmalli savesta, jonka jälkeen siitä otetaan
kipsimuotti. Veistoksen materiaalina oleva kasvikuitumassa tehdään osmankäämin lehtiosista, jotka
kurssilaiset keräävät itse ennen kurssin alkua. Kuidut
käsitellään ja valmistetaan massaksi, jonka jälkeen
massa valetaan kipsimuottiin. Kurssilla opitaan perustekniikka, jonka soveltamista kukin voi jatkaa omassa
keittiössään. Kurssi sopii sekä aloittelijoille että kokeneemmille, ja on ehdottomasti ekologinen. Kurssilla
peritään erillinen materiaalimaksu yhteishankintana
ostettavista kipsistä ja savesta.
Ilmoittautuminen viimeistään 2.7.

6.-8.8. Akryylimaalaus, 20 h / 80 €

Heli Innala
Tutustutaan akryyliväreihin ja erilaisiin maalaustekniikoihin yhteisin ja omin aihein. Kokeillaan myös yhdistellä akryyliväriä esim. vesiväriin, pastelliin tai hiileen.
Sopii sekä alkajille että jatkajille.
Ilmoittautuminen viimeistään 16.7.

Tulossa syyskuussa 2021 luentosarja:
Kuvataiteen murros impressionismista
kubismiin, 10 h / 45 €

Anne Paldanius
Neljänkymmenen vuoden aikana kuvataide muuttui
peruuttamattomasti. Todellisuutta peilaava kuva
yksinkertaistui, värittyi, litistyi ja lopulta pirstaloitui
sadoiksi särmiksi. Pariisissa vuonna 1874 pidettiin impressionistien ryhmänäyttely, jossa taiteilijat esittivät
havaintojen suoruuteen, nopeisiin siveltimenvetoihin
ja värien optiseen sekoittumiseen perustuvat teoksensa. Sitä seurasivat nopeasti muut tekniset kokeilut
ja uudet ilmaisukeinot: syntetismi, symbolismi, art
nouveau, ja heti vuosisadan vaihteen jälkeen fauvismi ja ekspressionismi. Kehitys huipentui kubismissa,
jonka myötä avautui reitti myös abstraktiin taiteeseen. Kuvataiteen murroskaudet käsitellään luennolla runsaan kuvamateriaalin kera.

Ilmoittaudu kursseille:
Tampereen Taiteilijaseuran toimisto
Avoinna arkisin klo 10-15
Taidekeskus Mältinranta
Kuninkaankatu 2, Tampere
010 420 2040
info@tampereen-taiteilijaseura.fi
Sähköinen ilmoittautumislomake
www.maltinranta.fi/kurssit
Kursseillamme voi käyttää maksuvälineenä
Smartum Liikunta- ja kulttuuriseteliä sekä
TYKY-kuntoseteliä.
Facebook & Instagram:
@taidekeskus.maltinranta
@taidelainaamo.tampere

KURSSIT JÄRJESTETÄÄN YHTEISTYÖSSÄ
KANSAN SIVISTYSTYÖN LIITTO KSL RY:N
KANSSA.

