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Harjavallan Akvarellikesän 2021 kurssit järjestetään
verkkokursseina
Harjavallan Seudun Taideseuran, Sataopiston, Emil Cedercreutzin museon ja Suomen
Akvarellitaiteen yhdistyksen yhteisprojektina käynnistyvät valtakunnalliset akvarellikurssit
järjestetään tänä kesänä 2021 koronavirustilanteen vuoksi poikkeuksellisesti ainoastaan
verkkokursseina.
Tässä kirjeessä voit tutustua akvarellikesän kurssitarjontaan. Verkko-opetuksena järjestettävien
kurssien tuntimäärät sekä kurssimaksut ovat tänä kesänä normaalia pienemmät. Löydät ajat ja
hinnat kurssien tiedoista.
Jos olet jo ilmoittautunut kursseille, otetaan sinuun henkilökohtaisesti yhteyttä. Mikäli et halua
osallistua peruuntuneen lähikurssin sijasta verkkokurssille, on osallistuminen mahdollista
peruuttaa ilman maksuja.
Kaikki kurssit pidetään klo 10-14 välillä. Opettaja sopii opiskelijoiden kanssa mahdollisista
tauoista tai siitä, että kurssi pidetäänkin ilman taukoja klo 10-13.

Harjavallan Akvarellikesän 2021 verkkokurssit 26.7.-1.8.2021
Sivellin 1. Aperitivo 26.7.–29.7.2021
Kurssimaksu: 60 €
Sukellus akvarelliin rohkeasti ja uteliaasti. Teoriaa ja luovuutta luentoina ja käytännön
työskentelyssä opettajan ohjauksessa. Akvarellia kullekin soveltuvalla maalaustekniikalla, uutta
etsien. Akvarellin ilmaisukeinoja, kuten värien läpikuultavuus, tavoitellaan yhdessä sovittavin
teemoin. Maalauksia tarkastellaan yhteisissä kritiikkituokioissa, joissa kerrataan myös väriteoriaa ja
sommittelusääntöjä. Kurssi sopii kaikille oman tekniikan ja ilmaisun tavoittelijoille ja virittää
valmiuksia jatkokursseille. Akvarellimaalausta kunkin lähtökohdat ja tavoitteet huomioiden. Vaikka
tarttuisit siveltimeen ensi kertaa, olet tervetullut!
Opettaja: Mika Törönen.
Sivellin 2. Andante 26.7.–1.8.2021
Kurssimaksu: 100 €
Viikon mittaisella kurssilla työskennellään kiireettömästi opettajien ohjauksessa. Tutkitaan akvarelli ilmaisun runsaita mahdollisuuksia, mm. hehkuvia värejä, kuullotusta, märkää märälle ja
kuvasommittelua. Opettajilla yhteinen kurssin kuluessa etenevä opintosuunnitelma. Kurssi sopii
sekä pitkään että jonkin verran maalanneille taitonsa täydentäjille. Tuloksia tarkastellaan
kannustavissa palavereissa.
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Opettajat: Irina Rebnitskaya (26.-27.7. ma-ti), Marja Mali (28.-29.7. ke-to), Krista Kortelainen (30.7.1.8. pe-su).
Sivellin 3. Expressio 30.7.– 1.8.2021
Kurssimaksu: 50 €
Kurssi sopii pitkään harrastaneille, omatoimisille maalareille ja edellyttää usean vuoden
maalauskokemusta. Kurssilla tuetaan persoonallisia tulkintoja esittävästä tyylistä abstraktiin.
Inspiraation lähteinä ja havaintojen kohteina ovat fantasia-, luonto-, maisema- ja esineaiheet.
Mielenkiintoiset kritiikkihetket täydentävät kurssin antia. Keskiviikkona on teosten analysointi, johon
kurssilaiset saavat itse valita haluamansa työt, joista keskustellaan.
Opettaja: Mika Törönen.
Ilmoittautuminen:
Asiakaspalveluvastaava Virpi Selin, virpi.selin@harjavalta.fi, puh. 044 432 5345 (museon keskus)
tai 044 432 5346. Sitovat ilmoittautumiset verkkokursseille viimeistään 17.6.2021. Tarvittavat tiedot:
nimi, osoite, henkilötunnus kokonaisuudessaan (myös loppuosa laskutusta varten), puhelinnumero,
sähköpostiosoite, opiskelijan koulutustaustatiedot ja onko opiskelija tällä hetkellä työssä, työtön,
opiskelija, eläkeläinen vai muu. Mikäli kurssille ilmoittautuja on alle 18-vuotias, tarvitsemme myös
huoltajan henkilötiedot mukaan lukien henkilötunnus kokonaisuudessaan.
Kurssimaksu laskutetaan jälkikäteen. Jokaiselle kurssille otetaan 20 henkilöä
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Iltaohjelma:
Jokaiselle kurssille järjestetään verkossa Microsoft Teamsin kautta oma Taideturinat-ilta. Teamsissä
tapahtuva illanvietto sijoitetaan yhteen kurssipäivien illoista. Ajankohdasta tiedotetaan
ilmoittautuneille erikseen. Etänä tapahtuvia illanviettoja koordinoi Kristiina Siirto-Honkanen, puh.
040 500 7294, kristiina.siirto-honkanen@hotmail.com.
Biennaalinäyttely:
Kurssien töistä koostuva biennaalinäyttely järjestetään Harjavallassa Emil Cedercreutzin
museossa seuraavan kerran vuonna 2022 teemalla VALON JA VARJON LEIKKI. Mukaan
näyttelyyn jurytetään töitä vuosien 2019, 2021 ja 2022 Harjavallan Akvarellikesän lähi- ja
verkkokursseilta sekä elokuussa 2020 ja huhtikuussa 2021 järjestetyiltä erillisiltä
verkkokursseilta.
Vuoden 2022 biennaalinäyttelyn taiteellisena johtajana ja juryttäjänä toimii TaM Tatsuo Hoshika.
Kurssilaisten tyypillisin palaute on ollut ”Harjavallan henki on jotain ainutlaatuista!”.
Tervetuloa osallistumaan Harjavallan Akvarellikesän 2021 verkkokursseille!
Yhteistyössä:
Sataopisto, rehtori Virpi Havia (virpi.havia@huittinen.fi), Emil Cedercreutzin museo / Harjavallan
kaupunki, museojohtaja Henry Flinkman (henry.flinkman@harjavalta.fi), Harjavallan Seudun
Taideseura ry, puheenjohtaja Juha Siirto (siirtojuha@gmail.com) ja sihteeri Kristiina Siirto-Honkanen
(kristiina.siirto-honkanen@hotmail.com), Suomen Akvarellitaiteen Yhdistys ry, aluevastaava
Kristiina Siirto-Honkanen (kristiina.siirto-honkanen@hotmail.com) ja puheenjohtaja Anja Oasmaa
(anja.oasmaa@vtt.fi).

