Ulla Joutsamo, öljy pleksille ”Sinua suojellen”

TURUN
SUNNUNTAIMAALARIT ry

KEVÄT 2019

HYVÄT SUNNUNTAIMAALARIT
Lehdet ovat pudonneet puista, pitkä lämmin syksy on vaihtumassa pimeyteen ja odottelemme talven tuloa. Vuodenajasta huolimatta Sunnuntaimaalarit ovat ahkeraa väkeä. Jopa helteisenä heinäkuun päivänä Barkerin työtilaamme kokoontui iloinen joukko taiteilun merkeissä,
mansikoita ja muita pöydän herkkuja maistellen, viettämään Helene
Schjerfbeckin syntymäpäivää.
Ennen kauden ”virallista” avajaisiltaa, jota kutsumme tutustumisillaksi,
aloitimme toiminnan viikonlopun pituisella metalligrafiikan alkeiskurssilla syyskuun ensimmäisenä päivänä. Tutustumisillassa, joka perinteisesti järjestetään syyskuun ensimmäisenä maanantaina, oli väkeä tuvan täydeltä. Opettajistamme mukana olivat kuvataiteilijat Martin Ahlström, Elina Ruohonen, Teija Lehto ja Jarkko Rantanen, jotka kertoivat
kurssiensa sisällöstä ja vastailivat esitettyihin kysymyksiin. Oli ilo nähdä
jälleen uusia kasvoja joukossamme.
Syyskuun toisena viikonloppuna Barkerin työtilamme ovet olivat
avoinna Kulkulupa tapahtumaan osallistuvien ohikulkijoiden iloksi. Näin
meillä oli taas kerran mahdollisuus esitellä yleisölle monipuolista toimintaamme.
Yleensä kurssit järjestetään työhuoneellamme, mutta lokakuisena lauantaina joukko sunnuntaimaalareita rantautui seinän taakse Blommaan,
floristin oppiin, jossa oli tilaisuus tutustua kasvimaailman materiaaleihin
sisustuksellisen taiteen tekemisen merkeissä.
Marraskuu on yhdistyksemme juhlakuu, sillä silloin on syysnäyttelyn
aika avajaisineen ja tietysti myös kauden huipentuma, joulujuhla. Joulujuhlaa vietämme perinteiseen tapaan Barkerilla ja silloin saamme tietää
meneillään olevan taidekilpailun tulokset. Kuka mahtaa olla Vuoden
Vihtori ja kenestä äänestetään Vuoden Sunnuntaimaalari.
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Toimintakausi jatkuu joulukuun puolelle saakka. Barkerilla viimeisenä
yhteisenä tapahtumana on kritiikkitilaisuus. Kriitikoksi on lupautunut taiteen tohtori Mari Krappala.
Yhdistyksen järjestämä taidematka suuntautuu Helsinkiin, lauantaina
15.12., kohteina Amos Rex sekä Didrichsenin taidemuseo.
Joulukuun 16. päivänä sunnuntaimaalauksen aikana työtilan ovet ovat
auki, jolloin on vielä viimeinen mahdollisuus hakea pois omia tavaroitaan. Muistutan vielä, ettei työtilamme eikä käytössämme oleva varastotila ole tarkoitettu kenenkään jäsenen omien taiteilutarvikkeiden säilytykseen muulloin kuin kurssien aikana. Kaiken ”unohtuneen” tavaran
kohtalo valitettavasti on joutua hävitettäväksi.
Kiitän jokaista Sunnuntaimaalaria innostuksesta ja mukanaolosta luovassa joukossamme.
Kauden päättyessä on hetki aikaa levätä ja kerätä energiaa, sillä kevään ohjelma on kutsuvasti täynnä ohjelmaa.
Hyvää joulunaikaa toivottaen
Ulla Virvanne, puheenjohtaja
Turun Sunnuntaimaalarit ovat aktiivisia ja ahkeria
Vuoden 2018 aikana järjestimme 36 taidekurssia, joissa kävi 410 oppilasta. Syyskauden aikana kursseja oli 19 ja oppilaita niissä 208 henkilöä.
Syyskauden aikana Sunnuntaimaalareiden työtiloissa opiskeli, työskenteli tai vietti muuten vaan vapaa-aikaansa keskimäärin 106 henkilöä viikossa. Koko vuoden aikana kävijämäärä Sunnuntaimaalareiden tiloissa
oli noin 3.500 henkilöä.
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Kurssilainen!
Ilmoittaudu kurssille sitovasti viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Kurssivastaava varmistaa sähköpostitse kurssin toteutumisen viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua.
Kaikki opettajat kursseilla ovat ammattitaiteilijoita. Opiskelutunti Sunnuntaimaalareiden kursseilla on 60 minuuttia. Opiskelun keskeyttää
puolivälissä pidettävä yhteinen ”kaffepaussi”.
Ilmoittaudu:
1. netissä: www.turunsunnuntaimaalarit.net kurssiosiossa; jokaisen
kurssikuvauksen lopussa on linkki kyseisen kurssin ilmoittautumislomakkeelle
2. kurssivastaaville (myös kurssin peruutukset)
Maksa kurssimaksu pankkitilille FI51 5710 7040 0610 74 viimeistään
viikkoa ennen kurssin alkua, näin varmistat oman paikkasi kurssilla.
Maksaessasi käytä viitteenä ko. kurssin viitenumeroa.
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeisistä peruutuksista on maksettava
peruutusmaksu 30 €. Maksa peruutusmaksu yllä mainitulle pankkitilille
käyttäen ko. kurssin viitenumeroa.
Ajankohtaiset kurssitiedot ja jäseneksi liittymiset:
www.turunsunnuntaimaalarit.net ja olemme myös Facebookissa.

KEVÄÄN 2019 KURSSIT
1. PLEKSIMAALAUSKURSSI Puolin ja Toisin!
Sopii myös vasta-alkajille.
maanantaisin 7 kertaa 7.1.–18.2.2019 klo 18–21
Kurssin pituus 21 tuntia.
Kiehtovaa pleksimaalausta öljyvärein. Tule mukaan oppimaan uutta
maalaamisesta. Kerroksellista, värikästä tunnelmaa. Lumoudu kiilloista,
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väreistä ja heijastuksista. Ekspressiivistä maalaamista, rauhallisia väripintoja, maalien liukumia, värien hehkua, viivojen herkkyyttä, kerrosmaalausta pleksipohjille. Kurssilla tehdään yksi oma valmis teos ja
muutama harjoituspohja, voit edetä rauhassa omaan tahtiin.
Uusia maalareita kaivataan konkareiden joukkoon, opit nopeasti tekniikkaa, kun näet aiemmin asiaan innostuneiden maalareiden teoksia!
Monien mahdollisuuksien pohja odottaa maalaajaansa. Mukaan perusöljyvärit ja keinokuitusiveltimet. Pohjat tilataan yhdessä kurssin alussa.
Opettajana on kuvataiteilija Elina Ruohonen.
Kurssivastaavana Sirpa Erkinharju, sirpa.erkinharju@pp.inet.fi tai
040 556 7779.
• Hinta jäsenille 75 € (ei-jäsenet 110 €).
• Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 24.12.2018.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 31.12.2018. Käytä viitteenä numeroa 1407.
2. ABSTRAKTIA! I (ilta)
Sopii myös vasta-alkajille.
keskiviikkoisin 10 kertaa 9.1.–13.3.2019 klo 18–21
Kurssin pituus 30 tuntia.
Suositusta kurssista on muodostunut vuosikymmenten varrella eräänlainen kuvaa ja kuvattomuutta pohtiva, monien erilaisten ilmaisutekniikoiden peruskurssi. Kun pyrkimys on kohti ei-esittävyyttä, abstraktia
muotokieltä ja kun silmin nähtävä kohde puuttuu, huomion kohde on
keskittyneesti värissä, muodossa, sommittelussa, materiaalissa ja menetelmissä. Kurssin yksi olennainen päätavoite on, että ymmärrys visuaalisten elementtien keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja suhteellisuuden merkityksestä lisääntyy.
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Kurssilla näyttäytyvät perinteiset ja uusista uusimmat tekotavat ja niiden myötä tehdään loputtomasti ilmaisullisia löytöjä ja opitaan kokeilujen ja ihmettelyn kautta uutta. Kurssin takuuvarmaa antia on, että kyky
katsoa ja nähdä lisääntyy! Ja tieto. Ja rohkeus.
Kaksi kurssikertaa käytetään yhteisiin väli- ja loppukatselmuksiin, pohdiskeleviin tietoiskuihin, joille kerätään vapaaehtoisten
tehtävien tulokset.
Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Sirkka Virolainen, sirkka.l.virolainen@gmail.com tai
050 379 2480.
• Hinta jäsenille 100 € (ei-jäsenet 135 €).
• Sitova ilmoittautuminen 26.12.2018.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 2.1.2019. Käytä viitteenä numeroa 1410.
3. ABSTRAKTIA! II (päivä)
Sopii myös vasta-alkajille.
keskiviikkoisin 10 kertaa 9.1.–13.3.2019 klo 11–14
Kurssin pituus 30 tuntia.
Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Maya Kopra, maya.kopra@gmail.com tai
044 373 7004.
• Hinta jäsenille 100 € (ei-jäsenet 135 €).
• Sitova ilmoittautuminen 26.12.2018.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 2.1.2019. Käytä viitteenä numeroa 1423.
4. SYVENTÄVÄ AKVARELLIKURSSI PÄIVÄLLÄ
Kurssi edellyttää akvarellimaalauksen perustietojen hallintaa.
torstaisin 10 kertaa 10.1–14.3.2019 klo 11–14
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Kurssin pituus 30 tuntia.
Kurssin tavoitteena on monipuolisten tehtävien puitteissa kunkin osallistujan oman akvarelli-ilmaisun kehittäminen. Kurssilla kerrataan akvarellin rikkaita maalausmenetelmiä ja etsitään uusia, korostetaan värisävyjen tunnistamista ja paperi/pohjavalinnan merkitystä. Ilmaisullisiin
kokeiluihin kannustetaan! Väriä, muotoa, määriä ja niiden suhteita pohdittaessa kohdataan samalla nauttien akvarellimaalauksen oikullisuus
ja vaikeus!
Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Elina Uusalo, elina.uusalo@gmail.com tai
040 704 8242.
• Hinta jäsenille 100 € (ei-jäsenet 135 €).
• Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 27.12.2018.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 3.1.2019. Käytä viitteenä numeroa 1436.
5. METALLIGRAFIIKAN JATKOKURSSI
Kurssi edellyttää metalligrafiikan perustietojen hallintaa.
tiistaisin 7 kertaa 15.1.–26.2.2019 klo 18–21
Kurssin pituus 21 tuntia.
Opiskellaan kuivaneula-, viivasyövytys-, akvatinta-, monotypiateknikoita
sekä vedostusta. Syövytysaineet, värit, liuottimet ja pesuaineet sisältyvät kurssihintaan. Kuparipeltiä ja syväpainopaperia saa ostaa käytön
mukaan kurssilta.
Opettajana on kuvataiteilija Martin Ahlström.
Kurssivastaavana Ulpu Kavanti, ulpu.kavanti@netti.fi tai
050 350 1598.
•
•

Hinta jäsenille 75 € (ei-jäsenet 110 €).
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 1.1.2019.
6

•

Maksa kurssimaksu viimeistään 8.1.2019. Käytä viitteenä numeroa 1449.

6. AKVARELLIMAALAUKSEN JATKOKURSSI
torstaisin 7 kertaa 24.1.–7.3.2019 klo 18–21
Kurssin pituus 21 tuntia.
Kurssilla syvennetään akvarellin perustekniikoiden hallintaa ja tutustutaan uusiin, kokeileviin tekniikoihin. Tehdään värisommittelu harjoituksia, joiden pohjalta maalataan erilaisia aiheita, sekä esittäviä että abstrakteja.
Tavoitteena on antaa tilaa mahdollisimman monille tavoille maalata ja
sitä kautta oman persoonallisen ilmaisun etsiminen ja löytäminen.
Opettajana on kuvataiteilija Aino Kivisaari.
Kurssivastaavana Maarit Kaipiainen, maarit.kaipiainen@pp.inet.fi tai
050 565 8868.
• Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 105 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 10.1.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 17.1.2019. Käytä viitteenä numeroa 1452.
7. MAALAUKSEN TYÖPAJA
Sopii myös vasta-alkajille.
perjantaina 25.1.2019 klo 18–21
lauantaina–sunnuntaina 26–27.1. klo 10–15 ja
lauantaina–sunnuntaina 2.–3.2. klo 10–15
Kurssin pituus 23 tuntia.
Kurssilla voidaan työskennellä akryyli- tempera- tai öljyväreillä. Kurssilla toteutetaan maalaussarja, jossa myös mahdollisuus yhdistellä eri
maalaustekniikoita. Tavoitteena on laajentaa ja syventää näkemyksiä,
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tietoja ja taitoja maalauksesta sekä sisällöllisesti että teknisesti. Olennainen osa kurssia ovat myös yhteiset maalausten ja kuvataiteen tarkastelut. Kurssin aikana toteutettavasta kuvasarjaa ja teemavaihtoehtoja esitellään ja käydään läpi perjantaina 25.1. ensi tapaamisella.
Haluatko syventää maalauksen ja värinopin perustietoja ja taitoja sekä oppia uutta? Tule mukaan.
Opettajana on kuvataiteilija, taiteen maisteri Johannes Hänninen.
Kurssivastaavana Marjatta Risku, marjatta.risku@gmail.com tai
050 355 21 46.
•
•
•

Hinta jäsenille 80 € (ei-jäsenet 115 €).
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 11.1.2019.
Maksa kurssimaksu viimeistään 18.1.2019. Käytä viitteenä numeroa 1465.

8. MAALAUSKURSSI TEMPERALLA, ÖLJYLLÄ TAI AKRYYLILLÄ
Sopii myös vasta-alkajille.
maanantaisin 7 kertaa 25.2.–8.4.2019 klo 18–21
Kurssin pituus 21 tuntia.
Maalataan omia aiheita, omilla väreillä. Tutustutaan tekniikkoihin ja materiaaleihin. Puhutaan sommittelusta, väreistä, kontrasteista, perspektiivistä yms. työskentelyn lomassa. Arvioidaan yhdessä aikaansaannoksiamme.
Opettajana on kuvataiteilija Martin Ahlström.
Kurssivastaavana Ulla Joutsamo, ullajout@dnainternet.net tai
050 511 1489.
• Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 105 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 11.2.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 18.2.2019. Käytä viitteenä numeroa 1478.
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9. PIIRUSTUSKURSSI ALASTONMALLI
Sopii myös vasta-alkajille.
tiistaisin 7 kertaa 5.3.–16.4.2019 klo 18–21
Kurssin pituus 21 tuntia.
Opiskelemme anatomiaa, asentoa ja muotoa valon ja varjon avulla
käyttämällä viivaa ja valööripintoja. Harjoitamme silmän ja käden yhteistyötä. Piirrämme hiilellä, liidulla, tussilla yms. Paperia saa käytön
mukaan ostaa kurssilta. Piirustuskurssilla on pääpaino alastonmallipiirustuksella (5 iltaa ja kaksi tuntia illassa) ja kahtena kertana on muotokuva, materiaalien kuvaamista, sommittelua yms. Lopuksi arvioimme
teoksia.
Opettajana on kuvataiteilija Martin Ahlström.
Kurssivastaavana Ulla Virvanne, virvanne.ulla@gmail.com
tai 045 854 0433.
• Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 105 €). Mallin palkkiot maksetaan
ensimmäisellä kokoontumiskerralla Ullalle.
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 19.2.2019.
• Maksa kurssimaksu 26.2.2019. Käytä viitteenä numeroa 1481.
10. METALLIGRAFIIKKAA MONIN TAVOIN
torstaisin 7 kertaa 14.3.–2.5.2019 klo 18–21
Pääsiäisviikon torstaina ei ole kurssia.
Kurssin pituus 21 tuntia.
Toteutamme 7 kerran metalligrafiikan kurssilla 3-5 eri metalligrafiikan
tekniikoin työstettyä painolaattaa ja niistä vedostetut kuvat.
Ryhmän toiveista riippuen käytämme kuivaneula-, akvatinta-, pehmeäpohja-, viivasyövytys ja mezzotintotekniikoita. Jokainen voi kokeilla pienin kokeiluin eri vaihtoehtoja, ja päättää sitten mitä itse haluaa mieluiten enemmän kokeilla.
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Kurssilla tutustutaan esimerkein taidegraafikoiden teoksiin ja niissä
käytettyihin tekniikoihin ja niiden yhdistelmiin. Keskustellaan millainen
tekniikka sopii minkäkinlaiseen työhön ja miten omaa ilmaisua kannattaisi viedä eteenpäin.
Mukaan voi ottaa valmiita idealuonnoksia tai valokuvia lähtökohdiksi omalle työlle... ja iloista mieltä tietenkin.
Opettajana on kuvataiteilija, TaM Petra Kallio.
Kurssivastaavana Marke Laaksonen, marke.laaksonen@kotiposti.net
tai 0400 576 572.
•
•
•

Hinta jäsenille 75 € (ei-jäsenet 110 €).
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 28.2.2019.
Maksa kurssimaksu viimeistään 7.3.2019. Käytä viitteenä numeroa 1494.

11. VÄRIPUUPIIRROS YHDISTETTYNÄ MONOTYPIAAN
Sopii myös vasta-alkajille.
maanantaisin 7 kertaa 15.4.–27.5.2019 klo 18–21
Huom. maanantain 22.4. kerta siirtyy tiistaihin 23.4.2019
Kurssin pituus 21 tuntia.
Kurssin tarkoituksena on tutkia puupiirrostekniikan ja monotypiatekniikan yhdistämistä samaan kuvaan. Etsitään keinoja miten niiden erilaiset ominaisuudet saisi istumaan luontevasti yhteen rikastamaan kokonaisuutta: puupiirroksen tiukka ja ryhdikäs kaiverrusjälki rinnastettuna
monotypian pehmeämpään maalauksellisuuteen. Puupiirros tehdään
joko koivuvanerille tai vaahto-PVC-laatalle, monotypia tehdään offsetpellille. On mahdollista tehdä useita keskenään erilaisia värikokeiluja.
Vedokset ovat kaikki uniikkeja.
Kurssilla voi halutessaan pitäytyä pelkässä väripuupiirroksessa. Monivärinen puupiirros toteutetaan yhden laatan periaatteella: kuva syntyy
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laatan kaivertamisen ja vedostamisen vuorottelun myötä. Laattamateriaali voi olla koivuvaneria tai pehmeää vaahto-PVC-levyä, jos kädet eivät oikein kestä kovan puun kaivertamista. Laatta vedostetaan joko käsin hankaamalla tai sitten prässillä. Puupiirrostekniikka taipuu jokaisen
käsialalle omansalaiseksi: jälki voi olla herkkää tai ronskia, suurpiirteistä tai pikkutarkan esittävää, ekspressiivisen maalauksellista tai tiukan graafista.
Puupiirrosopetuksen ohessa puhutaan kuvan tekemisen perusteista:
sommittelusta, väreistä, sisällön ja muodon suhteesta, tilallisuudesta
jne. Kurssille voivat tulla kaikentasoiset tekijät, vasta-alkajista kauan
harrastaneisiin. Tämä tekniikka sopii niin harkitun suunnitelmalliselle
kuin impulsiivisen kokeilevalle kuvantekijätyypille. Puupiirros yllättää,
aina.
Opettajana on kuvataiteilija Teija Lehto.
Kurssivastaava Virpi Tuominen, virpi.tuominen@gmail.com tai
050 482 1104.
• Hinta jäsenille 80 € (ei-jäsenet 115 €)
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 1.4.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 8.4.2019. Käytä viitteenä numeroa 1504.
12. VALOKUVASTA ABSTRAKTIKSI MAISEMAKSI
Sopii myös vasta-alkajille.
tiistaisin 4 kertaa 7.–28.5.2019 klo 18–21
Kurssin pituus 12 tuntia.
Kurssilla maalataan valokuvien pohjalta abstrakteja maisemamaalauksia. Lähtökohtana olevat valokuvat voivat olla luonnosta tai rakennetusta ympäristöstä, mutta mieluusti ne on itse otettu. Maalaamme kankaalle ja alumiinille öljyvärein. Kurssilla työskennellään siveltimin, lastoin ja vaikkapa sormin. Teemme kurssilla pääasiassa nopeita luonnosmaisia maalauksia.
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Ota mukaan öljyvärejä, öljyväripuikkoja (Oil Stick), Stand-öljyä,
pensseleitä, lastoja ja maalauspohjia. Alumiinilevyjä saa ostaa
kurssilta.
Opettajana on kuvataiteilija Jarkko Rantanen
Kurssivastaavana Irja Vihko, irja.vihko@gmail.com tai
040 731 4992.
•
•
•

Hinta jäsenille 45 € (ei-jäsenet 80 €).
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 23.4.2019.
Maksa kurssimaksu viimeistään 30.4.2019. Käytä viitteenä numeroa 1517.

13. MUODOSTA – TILAAN
keskiviikkoisin 4 kertaa 8.–29.5.2019 klo 18–21
Kurssin pituus 12 tuntia.
Kurssilla toteutetaan kuvallisia tehtäviä joiden avulla tutkitaan kuvan
keinoja tilan, tilavuuden ja muodon hahmottamiseen. Tarkastellaan niin
perinteisen perspektiivin, aksonometrian tai eri kuvatasojen hyödyntämistä tilan kuvaamisessa. Työskentely tapahtuu aluksi mustavalkoisena myöhemmin myös väriä ja maalauksellista työskentelyä hyödyntäen. Mahdollisuus työskennellä akryyli-, öljy- tai temperavärein. Sään
salliessa osa kurssin työskentelystä voidaan toteuttaa myös ulkona tai
toisissa tiloissa.
Tervetuloa mukaan oppimaan uutta, kokeilemaan ja kertaamaan jo osin
tuttua.
Opettajana on kuvataiteilija, taiteen maisteri Johannes Hänninen.
Kurssivastaavana Maya Kopra, maya.kopra@gmail.com tai
044 373 7004.
•
•

Hinta jäsenille 45 € (ei-jäsenet 80 €).
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 24.4.2019.
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•

Maksa kurssimaksu viimeistään 1.5.2019. Käytä viitteenä numeroa 1520.

VIIKONLOPPUKURSSIT
14. METALLIGRAFIIKAN ALKEISKURSSI
perjantaina 11.1.2019 klo 18–21 ja
lauantaina – sunnuntaina 12.–13.1.2019 klo 10–15
Kurssin pituus 13 tuntia.
Opiskellaan kuparilevyn leikkaamista ja pohjustusta. Kurssilla opit myös
alkeet kuivaneula-, viivasyövytys- ja akvatintatekniikoihin. Syövytysaineet, värit, liuottimet ja pesuaineet sisältyvät kurssihintaan. Kuparipeltiä
ja syväpainopaperia saa ostaa käytön mukaan kurssilta.
Alkeiskurssin käytyäsi voit siirtyä metalligrafiikan jatkokursseille.
Opettajana on kuvataiteilija Martin Ahlström.
Kurssivastaavana Ulpu Kavanti, ulpu.kavanti@netti.fi tai
050 350 1598.
Hinta jäsenille 45 € (ei-jäsenet 80 €).
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 28.12.2018.
Maksa kurssimaksu viimeistään 4.1.2019. Käytä viitteenä numeroa
1533.
15. AKVARELLIMAALAUKSEN ALKEISKURSSI
perjantaina 18.1.2019 klo 18–21 ja
lauantaina – sunnuntaina 19.–20.1.2019 klo 10–15
Kurssin pituus 13 tuntia.
Tällä akvarellin alkeiskurssilla aloitamme leikinomaisilla maalauksilla,
joiden avulla irrottelemme itsemme irti arkuudesta ja itsekritiikistä. Näin
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saamme kokea akvarellin ihmeen, sen miten se eroaa kaikista muista
maalaustekniikoista.
Toinen oleellinen kurssin sisältö on materiaalituntemus. Tutustumme
sekä teoriassa että käytännössä akvarellin perustekniikoihin, paperin,
veden, värin ja siveltimien käyttäytymiseen.
Tämän kurssin pohjalta olet tervetullut akvarellin jatkokurssille. Kurssille
ilmoittautuneet saavat kurssikirjeen mukana materiaaliluettelon.
Opettajana on kuvataiteilija Aino Kivisaari.
Kurssivastaava Virpi Tuominen, virpi.tuominen@gmail.com tai
050 482 1104.
• Hinta jäsenille 45 € (ei-jäsenet 80 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 4.1.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 11.1.2019. Käytä viitteenä numeroa 1546.
16. PIMA NYT! Kuvallisen työskentelyn perustaitoja ja tietoja
perjantaina 15.3.2019 klo 18–21 ja
lauantaina – sunnuntaina 16.–17.3.2019 klo 10–15
Kurssin pituus 13 tuntia.
Kurssilla harjoitellaan ja harrastetaan, kritiikkiä saaden kukin omalla tasollaan. Kuvia tehdään omavalintaisella tekniikalla, myös sekatekniikalla. Ope ohjaa, minkä osaa. Tärkeintä on työskentelyn vakiinnuttaminen ja edistäminen niin, että tekee mieli jatkaa, tehdä muutos, ja saada
palautetta työstään. Kurssilla ei ole tiettyä teemaa, vaan kaikkea. Tekniikoiden rajaukset vedetään siinä, mikä on annetun tilan ja ajan puitteissa mahdollista.
Yksi perusluento aiheesta ja paljon muuta puhuttavaa työn lomassa,
joka alkaa aina taiteen aamusaarnalla kahvin äärellä. Ehdotuksia materiaaleista ja menettelyistä annetaan kuukausi ennen kurssin alkua.
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Opettajana on kuvataiteilija KuT Jan Kenneth Weckman.
Kurssivastaavana Sirpa Erkinharju, sirpa.erkinharju@pp.inet.fi tai
040 556 7779.
• Hinta jäsenille 80 € (ei-jäsenet 115 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 1.3.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 8.3.2019. Käytä viitteenä numeroa 1559.
17. SEKOTEKNIIKKA eli ilmaisuvälineiden yhdistelyä
perjantaina 5.4.2019 klo 18–21 ja
lauantaina – sunnuntaina 6.–7.4.2019 klo 10–15
Kurssin pituus 13 tuntia.
Maalausta, piirustusta, kollaasia. Vesiväriä, akryyliä, guassia, musteita.
Kyniä, hiiliä, liituja. Kokeilua, tutkimista ja ilmaisua. Sekotekniikan nautintoa.
Maaliaineina vain vesiliukoisia nopeasti kuivuvia väriaineita.
Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Ritva Kajala, kajalapro@gmail.com tai
040 549 5000.
• Hinta jäsenille 45 € (ei-jäsenet 80 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 22.3.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 29.3.2019. Käytä viitteenä numeroa 1562.
18. KUKKAMAALAUSKURSSI Ruissalon kasvitieteellisessä puutarhassa
lauantaina – sunnuntaina 13.–14.4.2019 klo 10–16
Kurssin pituus 12 tuntia.
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Tule kokemaan, miten Turun kasvitieteellisen puutarhan värit, muodot
ja tuoksut sulattavat kevätväsyneen mielemme maalaamaan kukin
omalla tavallamme. Kurssin aloitamme yhteisellä kokoontumisella, jolloin käymme läpi erilaisia tapoja nähdä ja tulkita luonnon muotoja,
esim. esittävä, tyylittelevä tai abstrakti tapa. Lyhyesti kertaamme myös
akvarellitekniikan antamia mahdollisuuksia kasvien maalaamiseen. Päivien aikana opettaja kiertää tukemassa itsenäistä työskentelyä, ja kurssin päätteeksi pidämme yhteenvedon maalausten äärellä.
Kurssille ilmoittautuneet saavat kurssikirjeen, jossa on tarvikeluettelo
sekä perustietoa kasvitieteellisessä puutarhassa työskentelystä.
Opettajana on kuvataiteilija Aino Kivisaari.
Kurssivastaavana Kaarina Söderström, kaasode@gmail.com tai
040 511 5692.
•
•
•

Hinta jäsenille 45 € (ei-jäsenet 80 €).
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 30.3.2019.
Maksa kurssimaksu viimeistään 6.4.2019. Käytä viitteenä numeroa 1575.

19. PIIRUSTUSKURSSI
Sopii myös vasta-alkajille.
perjantaina 3.5.2019 klo 18–21 ja
lauantaina – sunnuntaina 4.–5.5.2019 klo 10–15
Kurssin pituus 13 tuntia.
Kurssilla harjoitellaan piirtämisen eri keinoja. Tehdään erilaisia viivaharjoituksia sekä muutama valmis piirustusteos. Kurssi soveltuu hyvin kaikille piirtämisestä kiinnostuneille, toimii alkeiskurssin käyneille ja uusille
piirtäjille. Mukaan lyijykyniä, kumi, hiili, säämiskä, fiksatiivi, musta permanent-tussikynä, mustepullo ja täytettävä mustesivellin, (sekä halutessasi pastellikynät).
Opettajana on kuvataiteilija Elina Ruohonen.
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Kurssivastaavana Maya Kopra, maya.kopra@gmail.com tai
044 373 7004.
• Hinta jäsenille 45 € (ei-jäsenet 80 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 19.4.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 26.4.2019. Käytä viitteenä numeroa 1588.
20. GRAFIIKAN VEDOSTUS- JA PASPISLEIKKUUPAJA
lauantaina 11.5.2018 klo 10–16
Pajan kesto 6 tuntia.
Pajalauantai on tarkoitettu henkilöille, joilla on valmiita laattoja ja haluaa
rauhassa vedostaa niitä. Halukkaat voivat myös valmistaa töihinsä pieniä paspiksia, joiden tekemiseen saa ohjausta ja materiaalia. Isoihin
paspisten tekoon pitää hankkia itse pahvit. Pajamaksuun sisältyy värit,
liuottimet ja pienet paspikset. Syväpainopaperia saa ostaa käytön mukaan kurssilta.
Kurssivastaavana Kyllikki Terho, kyllikki.terho@nettikirje.fi tai
050 378 3446.
•
•

Hinta jäsenille 10 € (ei-jäsenet 45 €).
Sitova ilmoittautuminen sekä kurssimaksu viimeistään 4.5.2019.
Käytä viitteenä numeroa 1591.

21. MAALAUSKURSSI Halistenkosken ympäristössä
lauantaina – sunnuntaina 18.–19.5.2019 klo 10–16
Kurssin pituus 12 tuntia.
Yhdessä viereisen Halisten kylämäen ja Turun vesilaitoksen kanssa
Halisten koski on osa Halisten kylämäen valtakunnallisesti merkittävää
rakennettua kulttuuriympäristöä. Alueelta löytyy monenlaista maisemallisesti kiinnostavaa: vanhaa kylänraittia vanhoine puutaloineen, peltoa,
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metsänreunaa, jokea ja koskea. Täällä on nyt mahdollisuus kokea talven aikaisen sisätiloissa työskentelyn jälkeen ulkona luonnossa maalaamisen ihanuus ja haasteet.
Kurssille ilmoittautuneet saavat kurssikirjeen.
Opettajana on kuvataiteilija Aino Kivisaari.
Kurssivastaavana Marke Laaksonen, marke.laaksonen@kotiposti.net
tai 0400 576 572.
•
•
•

Hinta jäsenille 45 € (ei-jäsenet 80 €).
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 4.5.2019.
Maksa kurssimaksu viimeistään 11.5.2019. Käytä viitteenä numeroa 1601.

22. ÖLJYPASTELLIEN HURMAA 2
perjantaina 24.5.2019 klo 18–21 ja
lauantaina – sunnuntaina 25.–26.5.2019 klo 10–15
Kurssin pituus 13 tuntia.
Vaivattomasti ja pehmeästi pigmenttiä luovuttava öljypastelliliitu koukuttaa. Moni muistaa lapsuuden houkuttelevat Sakurat. Kun notkea väri on
hyppysissä puikkona ja kun puikko koskettaa pintaa, tuntuu kuin ajatukset suorastaan valuisivat käden kautta eteenpäin! Ilman teknisiä välivaiheita, terapeuttisen nautinnollisesti. Materiaali jättää heti halutun jäljen,
tilanne on helppo hallita, keskittyminen ilmaisuun - flow - on taattu.
Öljypastelliliitu on kuin luotu anteliaalle viivalle, niin vahvalle ja energiselle kuin hauraalle ja herkällekin. Viiva on sujuvasti tanssitettavissa
jätti- ja minipinnoilla, valkoisilla, värillisillä, jopa eri tavoin värjätyillä/maalatuilla pinnoilla. Koska liitu luovuttaa väriä mutkattomasti, on
paitsi viivan, myös täyteläisen pinnan luominen sillä helppoa.
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- Kurssilla tarkkaillaan liidun käyttäytymistä paperien ja pahvien
ohella myös erilaisilla muilla öljy/vaha -ainesta vastaanottavilla, sileillä ja karkeillakin pintamateriaaleilla.
- Teokset tehdään ilman nestemäisiä ohenteita.
- Vaikka liitujen valmistajat tarjoilevat laajoja, upeita sävyvalikoimia,
tulee pienelläkin harkitulla skaalalla toimeen; sävyjä kyetään
muista tekniikoista tutuin keinoin sekoittamaan optisesti ja aineina.
VINKKI: Kurssille voi halutessaan tulla vaikka vain yhden hyvälaatuisen
liidun kanssa… vaikkapa vain mustan!
Kurssin tavoite on vapautua rajoittuneista liidunkäyttötavoista rohkeaan
ilmaisuun, tuoda yksinkertainen ja arkinen väline tämän päivän kuningattareksi!
Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Maija Hämäläinen, maija.hamalainen60@gmail.com
tai 044 502 1148.
•
•
•

Hinta jäsenille 45 € (ei-jäsenet 80 €).
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 10.5.2019.
Maksa kurssimaksu viimeistään 17.5.2019. Käytä viitteenä numeroa 1614.

Jos olet vasta aloittamassa harrastusta tai jo oma-aloitteinen taiteilija, niin kuvataiteilija-opettajamme ovat täällä juuri sinua varten. Saat kursseilla uusia ideoita ja opit uusia tekniikoita kuvien
tekemiseen.
Sunnuntaimaalarit kokoontuvat tiistaisin ja sunnuntaisin taiteilemaan ilman opettajaa, voit tulla ilman ennakkoilmoittautumista.
Valoisa ateljee on jäsenten käytössä ilman erillistä maksua.
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Tiistaimaalaus klo 12–15
Tiistaimaalausta välillä 8.1.–28.5.2019. Yhteyshenkilönä on
Raimo Lindfors, puh. 045 894 1819.
Sunnuntaimaalaus klo 11–15
Näinä päivinä on sunnuntaimaalausta:
10.2.+24.2.+10.3.+31.3+12.5.
Muista mahdollisista sunnuntaimaalauksista ilmoitetaan erikseen.
Yhteyshenkilönä on Minna Sartes, puh. 050 527 8163.
Työvälineiden säilytys kurssien aikana
Voit jättää varastohuoneeseen kurssien aikana tarvitsemasi
työvälineet. Kurssien sekä toimintakausien (kevät - syksy) loputtua muista viedä omat tavarasi pois.
Vuosikokous sekä taideluento pe 22.3.2019 klo 18.00
pidetään Barkerilla, Turun Sunnuntaimaalareiden työtiloissa
Raunistulantie 25, 20300 Turku. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
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Kevään taidekritiikki ke 10.4.2019 klo 18.00 - 21.00
Tule mukaan kritiikkitilaisuuteen, kuulemaan ja tuo omia töitäsi arvioitavaksi. Jäsenet voivat tuoda kritiikkiin 3 työtä/tekijä.
Tilaisuudessa tekijä saa verratonta palautetta töistään ja se
on myös kuulijoille opettavainen tapahtuma.
Osallistumismaksu on 5 €, niin kuuntelijoilta, kuin myös töitään tuovilta. Kritiikkiin tulevat työt ilmoitetaan Barkerilla olevaan listaan. Etukäteen ilmoittautuminen on välttämätöntä,
koska kritiikkiin voidaan ottaa töitä enintään viideltätoista tekijältä. Jos töitä on liikaa, kriitikko joutuu kohtuuttoman urakan
eteen, eikä ehdi syventyä kunnolla arvioitaviin teoksiin.
Taidematka Pariisiin 24.- 28.4.2019
Matkanjohtaja Pirkko Hirsimäki vastaa matkaa koskeviin kysymyksiin, pirkko.hirsimaki@utu.fi tai puh. 040 821 63 03.
Kevään 2019 taidenäyttely
Kevätnäyttelyn aika ja paikka ja tarkemmat ohjeet ilmoitetaan
myöhemmin.

Lähetä omat näyttelykutsusi, jotka haluat Suman nettisivuille
Osoitteeseen: info@turunsunnuntaimaalarit.net.
Kahvion hoitajana toimii ja kahviotarvikkeet hankkii
Maarit Kaipiainen, maarit.kaipiainen@pp.inet.fi tai puh.
050 565 88 68.

Kursseilla tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet hankkii kurssisihteeri
Marke Laaksonen, marke.laaksonen@kotiposti.net tai puh.
0400 57 65 72.
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Hallitus
Puheenjohtaja
Sihteeri
Varapuheenjohtaja
Jäsensihteeri
Kurssisihteeri
Rahastonhoitaja
Kirjastonhoitaja
Tiedotussihteeri

Sähköposti
Virvanne Ulla
virvanne.ulla@gmail.com
Knuutinen Marja-Leena knuutinen.marjaleena@gmail.com
Hirsimäki Pirkko
pirhir@utu.fi
Hämäläinen Maija
maija.hamalainen60@gmail.com
Laaksonen Marke
marke.laaksonen@kotiposti.net
Paavilainen Jukka
jukka.paavi@gmail.com
Virolainen Sirkka
sirkka.l.virolainen@gmail.com
Kajala Ritva
kajalapro@gmail.com
Lindfors Raimo
raimo.lindfors@hotmail.fi
Söderström Kaarina
kaasode@gmail.com

Turun Sunnuntaimaalarit ry
Barkerin Ateljeet
Raunistulantie 25, laituri 6 ja 3. kerros
20300 Turku
puh. 02 232 9275
www.turunsunnuntaimaalarit.net
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Puhelin
045 854 0433
040 563 6603
040 821 6303
044 502 1148
0400 576 572
040 192 5929
050 379 2480
040 549 5000
045 894 1819
040 511 5692
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Tiistai- ja sunnuntaimaalaukseen ovat kaikki jäsenet tervetulleita. Työskentelemme ilman opettajaa.
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