Näyttely MUISTOJA 13.5-26.5.2019
Humalistonkatu 1, 00250 Helsinki
Ohjelma:
14.5. klo 17.00 Oleg Tchoumak – Akvarellidemo Muotokuva mallista. Luennoitsija
Taidegraafikko, TaM.
15.5. klo 16.00 Maire Pyykkö – Luento Akvarellimaalaus on helppoa! Opetusmetodiikka
algoritmien avulla. Luento sisältää kertomus algoritmimetodiikan tehokkaista menetelmistä
akvarellitekniikan opetuksessa sekä demo-työnäytöksiä videomuodossa. Luento sopii
akvarelliharrastajille ja taideopettajille. Luennoitsija taiteen maisteri Maire Pyykkö.
15.5. klo 18.00 Victoria Yaroshik – Denna föreläsning passar för dem som en gång för alla vill
lösa problemet med val av färger i målandet och i vardagen! Målningen blir mer färgbalanserad och
tilltalande för ögat. Victoria Yaroshik är utbildad konstnär och medlem av AKF och NAS. Hon bor
i Nådendal, har undervisat olika akvarellkurser i Åbo ARBIS senaste 4 åren och samtidigt har
arrangerat privatkurser i akvarell- och oljemålning. Det finns mera information på www.justart.info
16.5. klo 17.00 Anna Mattila – Luento: Nikolai Roerichin sielunmaisemia: muistoja Suomesta,
Gallen-Kallelasta ja Intiasta. Mytologisista maalauksista ja pelkistetyistä maisemakuvista tunnettu
Suomessa ja myöhemmin Intiassa asunut venäläinen taiteilija Nikolai Roerich, Akseli GallenKallelan ystävä. Taiteilijat jakoivat myös kiinnostuksen luontoon, kansanperinteisiin ja
esihistoriaan. Luennoitsija: taidehistorioitsija Anna Mattila.
17.5. klo 17.00 Irina Kreer-Boulay – Luento Современное искусство или диалог о важном.
TaM, taideopettaja, museo-opas (mm. Ateneum, Kiasma, Design Museum).
19.5. klo 14.00 Olga Veselovskaya – Akvarellidemo Tussi akvarellin parina. Kuvataiteilija,
kuvittaja, sisustusarkkitehti.
22.5. klo 17.00 Irina Rebnitskaya – Luento ja akvarellidemo Italian matkakirja. Croquis maalaus
matkalla. Tekniikka ja välineet, impressio. Kuvataiteilija, TaM.
23.5. klo17.00 Aleksandra Hintsala – Luento Muodon etsiminen ja vuorovaikutus kuvataiteessa,
Repin-instituutin kuvataidekoulutus Suomessa. Luennoitsija: kuvataiteilija, amanuenssi Aleksandra
Hintsala.
Aleksandra Hintsala asuu ja työskentelee Kotkassa. Hän on kehittänyt Repin-instituutin
kuvataidekoulutuksen viisitoista vuotta sitten osana Taidekeskus Kyminlinna-hanketta.
Monivaiheinen ja menestyksekäs yhteistyö suomalaisten ja venäläisten kumppaneiden kanssa toi
Suomeen ainutlaatuisen kansainvälisen klassisen kuvataidekoulutuksen. Aleksandra Hintsala on
osallistunut lukuisiin näyttelyihin kotimaassaan ja ulkomailla. Taiteilijanimenä hän käyttää
Aleksandra Kulosen nimeä.
Oviraha 12 € (sis. kahvin).

