Harjavallan Akvarellikesä 2017
Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen kurssit 24.7. – 30.7.2017
Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen, Emil Cedercreutzin museon, Huittisten seudun
kansalaisopiston ja Harjavallan Seudun Taideseura Ry:n yhteisprojektina käynnistyvät
valtakunnalliset akvarellikurssit viidennentoista kerran Harjavallassa (Myllykatu 10).
Kesän 2017 ja biennaalin 2018 teema: VÄRIEN MATKASSA
Sivellin 1. ”Aperitivo” 24.–26.7.2017. Kurssimaksu 160€. 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: Elina Tammiranta-Summa
Sivellin 2. ”Andante” 24.7.–30.7.2017. Kurssimaksu 290€. Viikon mittaisella kurssilla
työskennellään kiireettömästi opettajien ohjauksessa. Tutkitaan akvarelli-ilmaisun runsaita
mahdollisuuksia, mm. hehkuvia värejä, kuullotusta, märkää märälle ja kuvasommittelua.
Havaintojen kohteena ovat luonto ja asetelmat. Kurssi sopii sekä pitkään että jonkin verran
maalanneille taitonsa täydentäjille. Tuloksia tarkastellaan kannustavissa palavereissa.
Opettajat: Alina Sinivaara (24.-25.7. ma-ti), Marja Mali (26.-28.7. ke-pe), Krista
Kortelainen (29.-30.7. la-su)
Sivellin 3. ”Expressio” 27.7.–30.7.2017. Kurssimaksu 200€. 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. Tutkitaan sommittelun
dramatiikkaa, haasteena on mm. kompositio ja fokusointi. Kurssin jokaisella jaksolla on
teemaan erikoistunut opettaja. Mielenkiintoiset kritiikkihetket täydentävät kurssin antia. Su
aamupäivällä on uutuutena teosten analysointi, johon kurssilaiset saavat itse valita
haluamansa työt, joista keskustellaan.
Opettajat: Krista Kortelainen (27.-28.7. to-pe), Paavo Paunu (29.-30.7. la-su)
Ilmoittautuminen: Pirkko Peltola, puh. 044-4325345 (museon keskus) tai 044-4325346
Sähköposti:
pirkko.peltola@harjavalta.fi,
cedercreutzin.museo@harjavalta.fi
Sitovat
ilmoittautumiset viimeistään 12.6.2017. Tarvittavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite. Kurssimaksu laskutetaan jälkikäteen, ei käteismaksumahdollisuutta. SAy
jäsenet saavat n. 10%:n alennuksen kurssimaksuista.
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Biennaalinäyttely VÄRIEN MATKASSA Emil Cedercreutzin museossa 2018.
Näyttelyyn valitaan teoksia vuosien 2017 ja 2018 kurssien osanottajien töistä. SAy perii
näyttelyyn osallistuvilta 35 €:n jurytysmaksun.
Iltaohjelmaa järjestetään kiinnostuksen mukaan ja sitä koordinoi Kristiina Siirto-Honkanen,
puh. 040 5007294, kristiina.siirto-honkanen@hotmail.com. Suunnitteilla: piknikkejä
puutarhassa/museon veistospuistossa,
iltamaalausta opistolla/Karimaan puutarhassa
Kokemäellä, Harjavallan luontopolku ”Paratiisi”, taideluento aiheena Beda Stjiernschantz
(Tuula Palmunen-Saari), oppilaiden vapaavalintaisten teosten analyysiä (Paavo Paunu),
yhteistä illanviettoa ym. Opettajan vetämistä tapahtumista peritään pieni osallistumismaksu.
MAJOITUS
Kurssilaiset järjestävät itse majoituksensa ja ruokailunsa. Ruokailla voi mm. hotelli Marilynin
yhteydessä uudessa suositussa Ravintola Satossa. Opiston aulassa on jälleen kahvila
käytössämme.
1. Hotelli Marilyn, http://hotellimarilyn.fi/, Harjavallankatu 14 (vaatimaton hotelli, juuri
remontoitu, lähellä opetuspaikkaa, puh: 02 5319 811 sähköposti sv.ravintolat@marilyn.inet.fi
2. Hotelli Hiittenharju www.hotellihiittenharju.fi, Hiittenharjuntie 1 (pari km Harjavallan
keskustasta, valtatie 2:n varrella), puh: 02 5311600, sähköposti: hotelli@hotellihiittenharju.fi,
3. Jokirannan majoitus Kokemäki, Siltakatu1, 32801 Kokemäki. Yhden ja kahden hengen
huoneita Kokemäen keskustasta. Sirpa Ala-Ketola, puh: 040 5011443, sähköposti: sirpa.alaketola@ali-ketolantila.inet.fi
4. Maatilamajoitus Uotila Hauvolan mäkitie 16, Harjavalta (noin 5 km Harjavallan
keskustasta), Marjo Uotila puh: 0400 951676, kotisivu: www.majoitusuotila.com
5. Villa F.G. Hedberg, Kuurolantie 162, Kokemäki. Harjavallasta Pohjoisrannantietä n. 12 km
Kokemäen suuntaan. Vanhassa maatalossa iso huone, (aamupala, liinavaatteet ja suihku).
Mahdollisuus uintiin. Puh: 050 5930720 ja 040 5405109, sähköposti: villa.hedberg@gmail.com
6. Naakan tila, majoitusta vanhan tilan pihapiirissä, Naakankatu 8, Harjavalta, Puh.
050 378 1189, http://naakantila.blogspot.fi/
7. Hotelli Kokemäen Seurahuone (edullinen), Teljänkatu 4, 32800 KOKEMÄKI (n 15 min
autolla Harjavallasta), puh. 050 593 9889, huonemajoitus (aamiainen tilattavissa), saunatilat
8. Kartano Hostel / Anttilan Tila, Sonnilantie 111, 32800 KOKEMÄKI, puh. 040 846 7553,
aamiaismajoitus sisältää saunan, vuokrataan savusaunaa ja kylpytynnyriä
9. Villa Kangas, (kaunis huvila joen rannalla, tilaa rajoitetusti, kysy ajoissa paikkaa), noin 4 km
Harjavallan keskustasta, hinta 80€/vrk/2h huone (40€/vrk/hlö), omat lakanat ja eväät,
varausten yhteyshenkilö Anja Oasmaa, kotisivu: www.VillaKangas.net
10. Porin Puuro ja Peti, Välikatu 3, Pori, +358445537219, elise.virta@hotmail.com
http://www.porinpuurojapeti.fi/
TAIDETARVIKEMYYNTI
Taidetarvikkeita on mahdollisuus ostaa (käteisellä) maanantai- ja torstai-iltapäivinä klo 13
opiston pihalle tulevasta autosta (http://www.taidetarvikkeet.org/).
YHTEISTYÖSSÄ
Huittisten seudun kansalaisopisto (Virpi Havia, va. rehtori, virpi.havia@huittinen.fi), Emil
Cedercreutzin museo/Harjavallan kaupunki, Henry Flinkman, museonjohtaja
Henry.Flinkman@harjavalta.fi ), Harjavallan Seudun Taideseura Ry (juha.siirto@harjavalta.fi,
kristiina.siirto-honkanen@hotmail.com), Suomen Akvarellitaiteen yhdistys ry. (Anja Oasmaa,
koulutustoimikunta pj, Anja.oasmaa@vtt.fi)

