Mukailumaalausta
ranskalaisopein
Helsingin Maalariammattikoulussa
pidettiin kesäkuussa
mukailumaalauskurssi,
jossa opettajana
oli maailmankuulu
alan ranskalainen
mestari Michel
Nadaï. Ensimmäistä
kertaa Suomessa
opettanut Nadaï oli
hyvin tyytyväinen
vierailuunsa. Jatkoa
on luvassa ensi
kesänä.
Ω Hannu Kenttämaa saa opastusta Michel Nadaïlta, tulkkina kurssilla toimi Nadaïn vaimo Kyoko.

Teksti ja kuvat
Pertti Laakkonen

oppilaat tekivät ja Nadaï kiersi
opastamassa jokaista tarkemmin.
Kurssin piti kestää maanantaista
perjantaihin aamuyhdeksästä iltapäivään kello 16:een, mutta opettaja kuin oppilaatkin olivat niin
innokkaita, että he työskentelivät
vähintään iltakuuteen.

M

aalariammattikoulun kurssi oli suunnattu mukailutekniikat hallitseville alan ammattilaisille. Mukana oli opettajia,
maalausalan yrittäjiä, maalareita,
konservaattoreita ja koristemaalareita eri puolilta maata, yhteensä hieman toista kymmentä
henkilöä.
Michel Nadaï opetti ranskaksi, englanniksi asiat käänsi hänen
vaimonsa Kyoko Nadaï.
- Minusta on erityisen hienoa,
että opetus tapahtuu oikeassa
koulussa, jossa opetetaan maalariksi valmistuvia, kertoi Nadaï.
Helsinkiin hän saapui Japanista. Nadaï kiertää säännöllisesti opettamassa eri puolilla maailmaa. Tämän lisäksi hänen kurssinsa pyörivät myös Ranskassa.
- Oppilaat ovat täällä mahtavia, kokeneita ja motivoituneita,
kehui Nadaï Maalariammattikou32
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Onnistunut vierailu

Ω Satu Tonteri piti ranskalaisin opein toteutetusta mukailumaalauskurssista. - Nadaïn opetustapa oli myös kiva.

lun kurssilaisia.
Tyytyväisiä olivat kurssiin
myös oppilaat:
- Olen hyvin innostunut tästä kurssista. Omia tottumuksia
on tosin vaikea pitää taka-alalla,
totesi Hannu Kenttämaa Teuvan aikuiskoulutuskeskuksesta
Teakista.

- Tykkään tästä kurssista, opetustapa on kiva. Näitä töitä pääsee vaan niin vähän tekemään.
Olen käynyt aiemmin rakennusrestauroijan kurssin, kertoi Entisöinti Pullalla työskentelevä Satu
Tonteri.
Michel Nadaï näytti ensin kurssilla mitä tehdään. Sen jälkeen

Ranskalaisin tekniikoin ja opein
toteutetulla mukailumaalauskurssilla tehtiin maanantaina 1. työvaihe mustasta portor-marmorista
(öljytekniikka). Tiistaina ja keskiviikkona tehtiin 1. työvaihe keltainen sienna –marmorista ja laseerattiin portor (öljytekniikka).
Torstaina oli vuorossa 1. työvaihe tammesta. Lisäksi laseerattiin
keltainen sienna (öljytekniikka).
Perjantaina työn alla oli mahonki
(olut sideaineena), lopuksi laseerattiin tammi sekä mahonki (öljytekniikka).
Maalariammattikoulun puolesta kurssia oli järjestelemässä Riikka Heiskanen. Hän piti kurssi-

viikkoa ja koko vierailua kaikin puolin onnistuneena.
- Michel Nadaï rakentaa opetuksensa taitavasti vaikeutuvien demonstraatioiden ja harjoitusten sekä
henkilökohtaisen ohjauksen yhdistelmälle.
- Rouva Kyoko Nadaïn simultaanitulkkaus ranskasta englanniksi toimi
hyvin; he muodostavat todella toimivan tiimin.
- Ottaen huomioon, että kurssi
järjestettiin sähköpostineuvonpidon
perusteella, tekniset puitteet toimivat
hyvin. Maalaustarvikkeet ja materiaalit olivat tarkoituksenmukaisia.
- Lisäksi oli aivan mielettömän
hienoa seurata Nadaïn työskentelyä,
hehkuttaa Heiskanen.
Tarkoitus onkin järjestää ensi kesänä uusi kurssi:
- Nyt on huomattavan paljon helpompi järjestää jo sovittuja kesäkuun
2010 kursseja. Alustavan suunnitelman mukaan järjestetään samanlainen kurssi kuin nyt ja jatkokurssi
nyt osallistuneille, Riikka Heiskanen
kertoo. ❙

Ω Marjut Haapalinna Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen Vallilan koulutusyksiköstä saa
työhönsä ohjeita Michel Nadaïlta. Vasemmalla Kyoko Nadaï.

Eteran uusi verkkopalvelu. Niin helppo,
että tietokoneesi saattaa turhautua.
Työeläkeasioiden hoitaminen etera.:ssä on todella helppoa.
Esimerkiksi Nopsa-ilmoituksen teet muutamassa sekunnissa.
Kokeile uutta Nopsa-ilmoitustapaa osoitteessa etera./motivaattori,
niin olet mukana Nopsa-pyörän arvonnassa.
Samasta osoitteesta löydät apua siihenkin, jos tietokoneesi turhautuu
homman helppouteen…

Osallistu Nopsa-kisaan osoitteessa etera./motivaattori
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