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Konstantin Sterkhov, Pietarin Taideakatemian käynyt taiteilija
Suomessa
Konstantin Sterkhov, yli 400:n suomalaisen akvarellistin opettaja, pitää näyttelyn
oppilaansa Liisa Kuusiston kanssa Helsingissä AKVART galleriassa 12.9.-25.9.2011.
Liisa Kuusisto on ollut Konstantinin opissa jo kymmenen vuoden ajan.
Konstantin Sterkhov tuli ensimmäisen kerran Suomeen 16 vuotta sitten ja on pitänyt
sen jälkeen täällä lukemattomia kursseja, myös sekä yksityis- että ryhmänäyttelyjä .
Hänestä on julkaistu artikkeleita suomalaisessa mediassa ja hänen kuvituksiaan on
julkaistu Kodin Kuvalehdessä ja Hyvä Terveys-lehdessä Lisäksi hän on työstänyt ja
julkaissut 4 opetus- DVD:tä akvarellimaalauksesta.
Viime vuosi oli erityisen kiireinen; hän opetti YLE:n taidekerhon kursseilla, Gallen
Kallelan museossa, Espoon Taideseurassa, Steiner koululla ja AKVART galleriassa
Helsingissä, Joutseno-opistossa ja Itä-Hämeen opistossa Hartolassa. Suomen
Akvarellitaiteen yhdistys, jossa, Konstantin Sterkhov on jäsen, valitsi hänen työnsä
edustamaan Suomea akvarellitaiteen kansainvälisessä näyttelyssä Antwerpenissä
Belgiassa.
Konstantin Sterkhov on toiminut Suomen lisäksi opettajana mm. Venäjällä Pietarissa,
Kiinassa, Saksassa, Itävallassa. Intiassa, Britanniassa, Ruotsissa ja Suomessa. Hänen
töitään on yksityiskokoelmissa kyseisissä maissa.
Kaikkein kiinnostavin ja innostavin projekti hänelle on tällä hetkellä täydentää
vesivärimaalauksen videokokoelmaansa, joilla hän esittää 20 oppituntia maalaten ja
selittäen eri aiheita. Näin kuka tahansa voi opetella kotisohvallaan Sterkhovin
maalausmenetelmiä. Tämä on uutta sekä Venäjällä että Suomessa.
Konstantin Sterkhov on innokas internetin käyttäjä ja haluaa levittää akvarellitietoutta
maailmanlaajuisesti; hän pyörittää blogia sterkhovart.blogspot.com.
(Liisa Kuusisto lyhentänyt K. Sterkhovin alkuperäisestä tekstistä, joka toimitetaan
tarvittaessa.)

Liisa Kuusisto, Konstantin Sterkhovin uskollinen oppilas
Joutsenon Taidekesän Akvarellimaalauskurssi vuonna 2001 oli käänteen tekevä Liisa
Kuusiston maalausharrastuksen kannalta. Tällöin tapahtui hurahtaminen akvarelliin,
öljyväri ja pastellimaalaus saivat jäädä vähemmälle. Nuori pietarilainen opettaja sen
sai aikaan.

”Olen aika sinnikäs ihminen, joten aloin tosissani opiskella akvarellimaalausta ja
käydä lukuisilla kursseilla. Opettajiakin on ollut useita, mutta Konstantin Sterkhov on
ollut minulle merkittävin”
Akvarellitaiteen, jonka arvostus ei ollut läheskään riittävä, tunnetuksi tekeminen ja
arvostuksen lisääminen alkoi kiinnostaa.
Melko pian Liisa Kuusisto valittiin Suomen Akvarellitaiteen yhdistyksen
hallitukseen, jossa hän on edelleenkin ja AKVART osuuskunnan hallituksen
varapuheenjohtajaksi vuoden 2011 alusta.
”Aina välillä maalailen öljyväreillä , kaivan esiin pastelliväritkin, mutta joka kerta
käy samalla tavalla; tulee pakottava halu ryhtyä maalaamaan akvarelliväreillä”,
kertoo Liisa.
(Liisa Kuusisto 19.8.2011)

