Tuulikki Alanoja, paperikollaasi ”Iina”
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HYVÄT SUNNUNTAIMAALARIT
Kevään toimintakausi on ollut tapahtumia täynnä. Kurssit jatkuvat vielä toukokuun loppuun saakka. 40 v juhlallisuudet olivat kevään ohjelman pääroolissa. Hieno näyttely Brinkkalan galleriassa keräsi ennätyksellisen vierailijamäärän, gallerian mukaan ainakin noin 800 kävijää. Avajaisia seuranneeseen juhlaillalliseen Vanhalla raatihuoneella osallistui yli 70 henkilöä.
Kevään kursseille on osallistunut 200 taiteilun harrastajaa, lisäys edelliseen
kevääseen on lähes 30 %. Syyskauden toimintakalenterikin näyttää täydeltä.
Tulossa on 20 kurssia, joka on ennätysmäärä aikaisempiin syksyihin verrattuna. Kaikki syksyn viikonloppukurssit ovat edelleen hinnaltaan 40 €.
Jokaisena tiistaina on edelleen mahdollisuus työskennellä Barkerin tiloissa
ilman opetusta. Myös kaikki vapaat sunnuntait on varattu sunnuntaimaalaukseen, jota on pidennetty tunnilla neljään tuntiin. Jäsenmaksun 35 € maksaminen siis oikeuttaa käyttämään Barkerin ateljeetilaa omatoimiseen taiteiluun tiistaisin ja sunnuntaisin, eikä näihin tilaisuuksiin tarvitse ilmoittautua.
Meneillään olevan 40 juhlavuoden kunniaksi maalaamme Alfan liikuntakeskuksen sisäseinään yhteisötaideteoksen ”Puutarhassa”. Tähän projektiin voivat osallistua ainoastaan yhdistyksemme jäsenet.
Kevään taidekritiikkiin oli ilmoittautunut 15 osallistujaa. Kritiikissä valitut työt
ovat esillä Kansallisen Kirjakaupan ikkunassa kolme viikkoa lauantaihin
19.5. saakka. Kriitikkona toimi taiteen maisteri, taidegraafikko Petra Kallio,
joka pitää syksyllä viikonloppukurssin grafiikasta. Perinteinen grafiikan opetus uudistuu syyskaudella. Alkeiskurssilta siirrytään jatkokurssiin. Syksyn
näyttelypaikkaa etsimme vielä ja siitä tiedotetaan myöhemmin.
Uutuutena kurssiohjelmassa on lisäksi kolmen kerran taidehistoriaa käsittelevä luentosarja sekä sisutuksellisen kukkakranssin tekeminen BLOMMAssa, joka sijaitsee samassa kerroksessa omien työtilojemme kanssa.
Toivotan kaikille yhdistyksen jäsenille hyvää kesää ja vaikkapa paneutumista
syksyn taidekilpailun teemaan, ”Kasvot”.

Ulla Virvanne
Puheenjohtaja
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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.
SYKSYN 2018 KURSSIT
1. YHTEISÖTAIDEPROJEKTI – PUUTARHASSA
Syys- lokakuussa 2018
Projektin pituus noin 21 tuntia.
Tule mukaan tekemään yhteisötaidetta Sunnuntaimaalareiden 40-juhlavuoden kunniaksi! Kurssilla toteutetaan yhteisötaideteos Liikuntakeskus
Alfaan, Raunistulantie 15.
Projekti alkaa suunnittelemalla yhdessä tulevaa, opettajan ohjeistaessa
projektin kulkua. Seuraavaksi kokoonnutaan Ruissalon kasvitieteelliseen puutarhaan piirtämään kasveja, lauantaina 15.9.
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Tämän jälkeen valitaan puutarhassa tehdyistä luonnoksista kokoelma ja
tehdään maalaussuunnitelma. Teos aluspiirretään liikuntakeskuksen
seinään.
Maalaus pyritään saamaan valmiiksi syys-lokakuun aikana. Lopullinen
maalausaika selviää projektin edetessä. Tarkemmat päivämäärät selviävät ennen kurssin alkua. Liikuntakeskuksessa maalaaminen tapahtuu päivisin, ennen klo 15.
Opettajana on kuvataiteilija Elina Ruohonen.
Kurssivastaavana Sirpa Erkinharju, sirpa.erkinharju@pp.inet.fi tai
040 556 7779.
Prosessin valokuvaajana Aki Jalava, jalavaaki8@gmail.com
• Osallistumismaksu 40 €. Yhteisötaideprojektiin voivat osallistua
vain jäsenet.
• Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 15.8.2018.
• Maksa osallistumismaksu viimeistään 22.8.2018. Käytä viitteenä
numeroa 1258.
2. ABSTRAKTIA! I (ilta)
keskiviikkoisin 10 kertaa 5.9. – 7.11.2018 klo 18 – 21
Kurssin pituus 30 tuntia.
Suosittu, vuosikymmeniä jatkunut kurssi on ytimeltään eräänlainen kuvaa ja kuvattomuutta pohtiva lukemattomien erilaisten ilmaisutekniikoiden peruskurssi. Kun pyrkimys on kohti ei-esittävyyttä, abstraktia muotokieltä ja kun silmin nähtävä kohde puuttuu, on kurssin fokus visuaalisen tekemisen perusasioissa: värissä, muodossa, sommittelussa, elementtien vuorovaikutuksessa, materiaalissa ja menetelmissä suhteellisuuden pohtimisen noustessa kaiken keskiöön.
Perinteiset ja uusista uusimmat tekotavat ja kokeilut ovat kurssin materiaalinen sisältö, jonka myötä tehdään loputtomasti ilmaisullisia löytöjä
ja opitaan ihmettelyn kautta uutta.
Opettajan mielestä ABSTRAKTIA! onkin eräänlainen päättymätön
kurssi, joka tukevoittaa tietämystä kuvantekemisen välineistä. Ja mikä
tärkeintä - kyky katsoa ja nähdä lisääntyy! Monipuolisten ilmaisutapojen
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näyttäytyminen kurssilaisten teoksista ja rikas, pulppuava keskinäinen
pohdinta ovat vasta-alkajalle melkoinen tietolähde.
Kaksi kurssikertaa käytetään yhteisiin, opettavaisiin väli- ja
loppukatselmuksiin, joille kerätään vapaaehtoisten tehtävien ja
omien mielentuotosten tulokset.
Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Sirkka Virolainen, sirkka.l.virolainen@gmail.com tai
050 379 2480.
• Hinta jäsenille 95 € (ei-jäsenet 130 €).
• Sitova ilmoittautuminen 22.8.2018.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 29.8.2018. Käytä viitteenä numeroa 1229.
3. ABSTRAKTIA! II (päivä)
keskiviikkoisin 10 kertaa 5.9. – 7.11.2018 klo 11 – 14
Kurssin pituus 30 tuntia.
Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Marja Wuorisalo, marja.vuorisalo@gmail.com tai
0400 828 871.
• Hinta jäsenille 95 € (ei-jäsenet 130 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 22.8.2018.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 29.8.2018. Käytä viitteenä numeroa 1216.
4. SYVENTÄVÄ AKVARELLIKURSSI PÄIVÄLLÄ
Kurssi edellyttää akvarellimaalauksen perustietojen hallintaa.
torstaisin 10 kertaa 6.9. – 8.11.2018 klo 11 – 14
Kurssin pituus 30 tuntia.
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! Kurssilla kohdataan nauttien akvarellimaalauksen oikullisuus ja vaikeus! Akvarellipaperia saa käytön mukaan ostaa kurssilta.
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Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Elina Uusalo, elina.uusalo@gmail.com tai
040 704 8242.
• Hinta jäsenille 95 € (ei-jäsenet 130 €).
• Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 23.8.2018.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 30.8.2018. Käytä viitteenä numeroa 1232.
5. PLEKSIMAALAUSKURSSI Puolin ja Toisin!
Sopii myös vasta-alkajille.
torstaisin 7 kertaa 6.9.- 18.10.2018 klo 18 – 21
Kurssin pituus 21 tuntia.
Kiehtovaa pleksimaalausta öljyvärein. Tule mukaan oppimaan uutta
maalaamisesta. Kerroksellista, värikästä tunnelmaa. Lumoudu kiilloista,
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 Irja Vihko, irja.vihko@gmail.com tai 040 731 4992.
• Hinta jäsenille 75 € (ei-jäsenet 110 €).
• Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 23.8.2018.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 30.8.2018. Käytä viitteenä numeroa 1245.

6. VÄRIPUUPIIRROSKURSSI
Sopii myös vasta-alkajille.
maanantaisin 7 kertaa 10.9. – 22.10.2018 klo 18 – 21
Kurssin pituus 21 tuntia.
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Puupiirros on yksinkertainen grafiikan tekniikka, joka vie mukanaan.
Tämä on väripuupiirroskurssi kaikille grafiikasta ja puupiirroksesta kiinnostuneille. Tehdään monivärinen puupiirros yhden laatan periaatteella:
kuva syntyy 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 omanlaiseksi: 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. Puupiirros yllättää, aina. Laattamateriaalia ja painopaperia saa käytön mukaan ostaa kurssilta. Värit, liuottimet, pesuaineet sekä yhteiskäytössä olevat kaivertimet sisältyvät kurssihintaan.
Kurssille voivat tulla kaiken tasoiset tekijät, vasta-alkajista
kauan harrastaneisiin. Tämä tekniikka sopii niin harkitun suunnitelmalliselle kuin impulsiivisen kokeilevalle kuvantekijätyypille.
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 27.8.2018.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 3.9.2018. Käytä viitteenä numeroa
1261.
7. METALLIGRAFIIKAN JATKOKURSSI
Kurssi edellyttää metalligrafiikan perustietojen hallintaa.
tiistaisin 7 kertaa 11.9. - 23.10.2018 klo 18 – 21
Kurssin pituus 21 tuntia.
Opiskellaan kuivaneula-, viivasyövytys-, akvatinta-, monotypiatekniikoita
sekä vedostusta. Syövytysaineet, värit, liuottimet ja pesuaineet sisältyvät kurssihintaan. Kuparipeltiä ja syväpainopaperia saa ostaa käytön
mukaan kurssilta.
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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 28.8.2018.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 4.9.2018. Käytä viitteenä numeroa
1203.
8. VUODEN PIMETESSÄ, AKVARELLIVÄRIT ELÄMÄÄN!
Sopii myös vasta-alkajille.
torstaisin 7 kertaa 25.10. – 5.12.2018 klo 18 – 21 (5.12. on keskiviikko)
Kurssin pituus 21 tuntia.
Akvarellikurssi sisältää kolme pääteemaa:
1. kuvan ”kielen” perusteet (väri- ja muotosommittelu)
2. akvarellin erityisominaisuudet sekä
3. oma henkilökohtainen ilmaisu
Näiden teemojen lisäksi annamme tällä kurssilla entistä suuremman
roolin parhaalle opettajalle, leikille. Koska akvarellivärit elävät veden
mukana, on leikki hyvä johdattaja mukaan värin ja veden seikkailuun.
Siksi aloitamme jokaisen kokoontumisemme ”lämmittely” -harjoituksella,
akvarellileikillä, joka sekä kasvattaa omaa uskallustamme, että opettaa
meille akvarellitekniikkaa. Leikin lämmittäminä maalaamme illan aiheen,
joka voi olla esittävä tai abstrakti.
Kurssin viimeisenä kokoontumiskertana 5.12 maalaamme eri tekniikoin
miniakvarelleja, joita halutessasi voit käyttää vaikkapa joulukortteina.
Kurssi sopii sekä akvarellia aiemmin harrastaneelle, että
vasta-alkajalle. Sinullekin, joka ehkä tunnet, ettet osaa piirtää
tai maalata, sanon: tervetuloa!
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 11.10.2018.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 18.10.2018. Käytä viitteenä numeroa 1287.
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9. MAALAUSKURSSI TEMPERALLA, ÖLJYLLÄ TAI AKRYYLILLÄ
Sopii myös vasta-alkajille.
maanantaisin 7 kertaa 29.10. - 10.12.2018 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 15.10.2018.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 22.10.2018. Käytä viitteenä numeroa 1300.
10.

PIIRUSTUSKURSSI ALASTONMALLI
Sopii myös vasta-alkajille.
tiistaisin 7 kertaa 30.10. - 11.12.2018 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 16.10.2018.
• Maksa kurssimaksu 23.10.2018. Käytä viitteenä numeroa 1274.
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11.

REIPASTA ÖLJYVÄRIMAALAUSTA PÄIVÄLLÄ!
Sopii myös vasta-alkajille.
maanantaisin 7 kertaa 29.10. – 10.12. sekä torstaina 13.12.2018
klo 11 – 14. Kurssia ei ole 19.11.
Kurssin pituus 21 tuntia.
Maalaa virkeänä päivällä ja saat uutta intoa ja näkökulmaa! Ei maisematauluja, vaan hauskaa nykymaalaamista! Soveltuu kaikille maalauksesta innostuneille sekä soveltuu uuden löytämiseksi aiemmin maalausta harrastaneelle. Tuntien alussa innostutaan eri nykytaiteilijoista,
harjoitellaan eri tapoja maalata, tehdään hienoja valmiita teoksia! Opit
maalauksellisuutta, sommittelua, löydät uutta ja havaintokykysi vahvenee. Ota mukaan lyijykynä, ja luonnoslehtiö, perusöljyvärit ja pensselit
ja pohjia.
Opettajana on kuvataiteilija Elina Ruohonen.
Kurssivastaavana Maya Kopra, maya.kopra@gmail.com tai
044 373 7004.
• Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 105 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 15.10.2018.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 22.10.2018. Käytä viitteenä numeroa 1290.
12.
LUENTOSARJA TAIDEHISTORIASTA
keskiviikkoisin 3 kertaa 14.11. – 28.11.2018 klo 18 – 21
Kurssin pituus 9 tuntia.
Taidehistoriallisia aasinsiltoja taiteen ja olemassaolon sietämättömästä
keveydestä ja lainauksista. Taide ajan, paikan ja tilan dialogina.
Luennoitsijana on FM Anne Tainio.
Kurssivastaavana Sirkka Virolainen, sirkka.l.virolainen@gmail.com tai
050 379 2480.
• Hinta jäsenille 30 € (ei-jäsenet 65 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 31.10.2018.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 7.11.2018. Käytä viitteenä numeroa 1371.
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VIIKONLOPPUKURSSIT
13.

METALLIGRAFIIKAN ALKEISKURSSI
Vasta-alkajille.
lauantaina – sunnuntaina 1. – 2.9.2018 klo 10 - 15
Kurssin pituus 10 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 35 € (ei-jäsenet 70 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 17.9.2018.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 25.9.2018. Käytä viitteenä numeroa 1384.
14.

VALOKUVASTA ABSTRAKTIKSI MAISEMAKSI
Sopii myös vasta-alkajille.
perjantaina 21.9.2018 klo 18 - 21 ja
lauantaina – sunnuntaina 22. - 23.9.2018 klo 10 – 15
Kurssin pituus 13 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.
Ota mukaan öljyvärejä, öljyväripuikkoja (Oil Stick), Stand-öljyä,
pensseleitä, lastoja ja maalauspohjia. Alumiinilevyjä saa ostaa
kurssilta.
Opettajana on kuvataiteilija Jarkko Rantanen
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Kurssivastaavana Marjatta Risku, marjatta.risku@gmail.com tai
050 355 21 46.
• Hinta jäsenille 40 € (ei-jäsenet 75 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 7.9.2018.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 14.9.2018. Käytä viitteenä numeroa 1326.
15.

ÖLJYPASTELLIEN HURMA
Sopii myös vasta-alkajille.
perjantaina 5.10.2018 klo 18 - 21 ja
lauantaina – sunnuntaina 6. - 7.10.2018 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 värilliset ajatukset valuisivat suoraan aivoista 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.
- 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… punaisen, sinisen, keltaisen, turkoosin, aniliinin, mustan….
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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 40 € (ei-jäsenet 75 €).
• Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 21.9.2018.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 28.9.2018. Käytä viitteenä numeroa 1355.
16.

SISUSTUKSELLINEN KRANSSIKURSSI
Sopii kaikille!
lauantaina 13.10.2018 klo 12 – 15
Kurssin pituus noin 3 tuntia.
Kurssilla valmistetaan elävästä ja elottomista materiaaleista seinälle ripustettava kranssi. Modernin kranssin muoto on vapaa. Kurssi järjestetään BLOMMAN elämyksellisessä työtilassa Barkerilla. Kurssi toteutuu,
jos osallistujia on vähintään kuusi.
Ohjaajana on floristi/muotoilija Kristiina Suo-Kustaa.
Kurssivastaavana Maija Hämäläinen, maija.hamalainen60@gmail.com
tai 044 502 1148
• Hinta 45 €, sisältäen materiaalit.
• Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 28.9.2018.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 5.10.2018. Käytä viitteenä numeroa 1397.
17.
TUSSIMAALAUSKURSSI Sopii myös vasta-alkajille.
perjantaina 26.10.2018 klo 18 – 21
lauantaina – sunnuntaina 27. – 28.10.2018 klo 10 – 15
Kurssin pituus 13 tuntia.
Tutustutaan kiinalaiseen paperiin ja sen ominaisuuksiin. Harjoitellaan perinteistä kiinalaista sivellintekniikkaa ja tutustutaan kiinalaiseen
13

tussimaalaustaiteeseen. Kokeillaan maalausten pohjustamista. Tussimaalauspaperia saa käytön mukaan ostaa kurssilta. Opettajalta saa lainaksi kiinalaisia siveltimiä ja muita työvälineitä. Ota mukaan myös omat
akvarellivärisi.
Opettajana on Kiinassa tussimaalausta opiskellut kuvataiteilija Raija
Tuomaala.
Kurssivastaava Virpi Tuominen virpi.tuominen@gmail.com tai
050 482 1104.
• Hinta jäsenille 40 € (ei-jäsenet 75 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 12.10.2018
• Maksa kurssimaksu viimeistään 19.10.2018. Käytä viitteenä numeroa 1342.
18.

KUIVANEULAKURSSI grafiikasta innostuneille!
Sopii myös vasta-alkajille.
perjantaina 16.11.2018 klo 18 – 21
lauantaina – sunnuntaina 17. – 18.11.2018 klo 10 – 15
Kurssin pituus 13 tuntia.
Tutustumme piirustuksellisen kuivaneulatekniikan mahdollisuuksiin kuvallisessa ilmaisussa, kurkistamme sen historiaan Suomessa ja ulkomailla osana metalligrafiikan menetelmäperhettä ja kokeilemme omia
ideoita kuparille ja pleksilevylle. Kuivaneulatyökalun lisäksi voimme
käyttää tehosteina mezzotintotekniikkaa sekä käyttää erilaisia "rullia"
kuvan osissa, joihin haluamme kenties voimakkaampaa vaikutelmaa.
Ota mukaasi luonnosideoitasi, kuivaneulatyökalu tai etsauspiikki, mikäli
sinulta sellainen löytyy. Akvarelliväreillä voit "värjätä" vedoksia painamisen jälkeen vanhojen kasvistojen tapaan. Ota siis myös värit halutessasi mukaan.
Opettajalta saa lainata erilaisia työkaluja. Värit, liuottimet ja pesuaineet
sisältyvät kurssihintaan. Kuparipeltiä, pleksiä ja syväpainopaperia saa
ostaa käytön mukaan kurssilta.
Opettajana on kuvataiteilija, TaM Petra Kallio.
Kurssivastaavana Kyllikki Terho, kyllikki.terho@nettikirje.fi tai
050 378 3446.
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• Hinta jäsenille 45 € (ei-jäsenet 80 €).
• Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 2.11.2018.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 9.11.2018. Käytä viitteenä numeroa 1313.
19.
GRAFIIKAN VEDOSTUS- JA PASPISLEIKKUUPAJA
lauantaina 1.12.2018 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 24.11.2018.
Käytä viitteenä numeroa 1339.
20.

PIIRUSTUSKURSSI
Sopii myös vasta-alkajille.
perjantaina 7.12.klo 18 - 21 ja
lauantaina – sunnuntaina 8. - 9.12.2018 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.
Kurssivastaavana Marja Wuorisalo, marja.vuorisalo@gmail.com tai
0400 828 871.
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• Hinta jäsenille 40 € (ei-jäsenet 75 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 23.11.2018.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 30.11.2018. Käytä viitteenä numeroa 1368.
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.
Tiistaimaalaus klo 12 – 15
Tiistaimaalausta välillä 4.9. – 11.12.2018. Yhteyshenkilönä on Raimo
Lindfors, puh. 045 894 1819.
Sunnuntaimaalaus klo 11 – 15
Sunnuntaimaalauspäivät: 9.9. klo 12-17 Kulkuluvan aikana. Sekä 16.9.
+ 30.9. + 14.10. + 21.10. + 4.11. + 11.11. + 25.11. + 2.12. + 16.12. klo
11-15. 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.
Helen Schjerfbeckin ja Suomen kuvataiteen päivä ti 10.7.2018
Suomen kuvataiteen päivää vietetään 10.7. taiteilija Helene
Schjerfbeckin syntymäpäivänä. Silloin eri puolilla Suomea järjestetään kaikille avoimia maalaustapahtumia. Myös Sunnuntaimaalarit järjestävät maalaustapahtuman Barkerin toimitiloissa ja lähiympäristössä kello 11-16. Yhteyshenkilönä Irja
Vihko, irja.vihko@gmail.com tai 040 731 4992. Tervetuloa ja
ota kaverisikin mukaan!
Sunnuntaimaalarit Taiteiden Yössä to 16.8.
Turun Kansallisessa kirjakaupassa, Linnankatu 16, Turku.
16

Kulkuluvan aikaan la 8.9. ja su 9.9.
ovat myös meidän ovemme avoinna klo 12.00 – 17.00.
Voit tuoda Barkerille omia töitäsi esille.
Tutustumisilta ma 3.9. klo 18.00 - 21.00
Syksyn kurssien esittelyä. Tervetuloa niin vanhat kuin uudetkin
sunnuntaimaalarit. Tule kuuntelemaan, kyselemään ja juomaan pullakahvit!
Syysnäyttely 2018
Syysnäyttelyn aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Sunnuntaimaalari voi osallistua näyttelyyn 1 – 2 työllä, töiden
koosta ja osallistujien määrästä riippuen.
Ohjeet näyttelytöiden tuojille:
Ripustusta varten tauluissa pitää olla ripustuslanka valmiina
takana. Maalausten ei tarvitse olla kehyksissä. Canvas- tai kiilakehyksissä olevat kankaat tulee olla reunoiltaan maalatut ja
kangas taakse kiinnitetty, niin etteivät niitit ja naulat näy reunoista (öljy- ja akryylityöt). Grafiikanlehtiin ja akvarellitöihin voi
laittaa paspartuurin, jonka voi leikata kahvihuoneessa olevalla
koneella.
Merkitse lappuun, jonka kiinnität teoksen etupuolelle:
Tekijä ja puhelinnumero
Tekniikka
Teoksen nimi ja myyntihinta
Kustannusten peittämiseksi peritään 8 €/teos (näyttelyjuliste
sekä kutsukortit). Ota tasaraha mukaan. Tuo myös arpajaisvoittoja. Näyttelyssä myydään suosittuja arpojamme. Arpajaisvoitoiksi toivomme maalauksia, grafiikkaa, veistoksia ja kortteja. JOKAINEN HAKEE ITSE OMAT TYÖNSÄ POIS!
Vuoden 2018 taidekilpailun aiheena on “Kasvot”
Töiden jättö viimeistään maanantaina 22.10. työhuoneelle. Teoksessa pitää olla tekijän nimi peitettynä. Työn taakse kiinnitetään suljettu kirjekuori, missä on teoksen nimi, tekotapa ja tekijän nimi. Näyttely kilpailutöistä on työtiloissamme 29.10. –
20.11. Jäsenet voivat käydä äänestämässä mieleisiään teoksia. Voittajatöiden tekijät palkitaan joulujuhlassa.
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Syksyn taidekritiikki ke 12.12. klo 18.00 – 21.00
Syksyn taidekritiikkitilaisuudessa kriitikkona toimii Mari Krappala, kulttuurintutkimuksen dosentti, taiteen tohtori ja kuraattori
(nykytaide). Tule mukaan kritiikkitilaisuuteen kuuntelemaan ja
tuo myös 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.
Joulujuhla pe 23.11. klo 18.00
Tule viettämään joulujuhlaa Barkerin ateljeeseen! Ohjelmassa
maukkaan jouluillallisen lisäksi musiikkia ja taiteellista ohjelmaa. Juhlassa julkistetaan myös Vuoden Sunnuntaimaalari ja
Vuoden Vihtori ja jaetaan heille palkinnot.
Turun Sunnuntaimaalarit ry
Barkerin Ateljeet
Raunistulantie 25, laituri 6 ja 3. kerros
20300 Turku
puh. 02 232 9275 (vain kurssien aikana)
www.turunsunnuntaimaalarit.net
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Hallitus
Puheenjohtaja
Sihteeri
Varapuheenjohtaja
Jäsensihteeri
Kirjastonhoitaja
Kurssisihteeri
Kurssisihteeri
Rahastonhoitaja
Tiedottaja

Sähköposti

Ulla Virvanne
Knuutinen Marja-Leena
Hirsimäki Pirkko
Hämäläinen Maija
Virolainen Sirkka
Söderström Kaarina
Laaksonen Marke, 2019 alusta
Paavilainen Jukka
Wuorisalo Marja
- Kajala Ritva

virvanne.ulla@gmail.com
knuutinen.marjaleena@gmail.com
pirhir@utu.fi
maija.hamalainen60@gmail.com
sirkka.l.virolainen@gmail.com
kaasode@gmail.com
marke.laaksonen@kotiposti.net
jukka.paavi@gmail.com
marja.vuorisalo@gmail.com
kajalapro@gmail.com

Puhelin
045-8540433
040-5636603
040 8216303
044-5021148
050-3792480
040-5115692
0400-576572
0400-828871
040-5495000

Jaostot
Näyttelyjasto
Virvanne Ulla
Lindfors Raimo
Knuutinen Marja-Leena
Paavilainen Jukka
Paavilainen Arja
Wuorisalo Marja

Näyttelyjaoston puheenjohtaja virvanne.ulla@gmail.com
Taidenäyttely 2/vuodessa.
Taidekilpailu.
Kriitiikkitilaisuus 2/vuodessa
ja ikkunanäyttelyt

045-8540433

Tiedotusjaoston puheenjohtaja marja.vuorisalo@gmail.com
Jäsentiedote 2/vuodessa.

0400-828871

Tiedotusjaosto
Wuorisalo Marja, pj
Knuutinen Marja-Leena
Risto Terho

Nettisivut.

Toimintajaosto
Hämäläinen Maija
Kajala Ritva
Virolainen Sirkka
Wuorisalo Marja

Toimintajaoston vetäjä

maija.hamalainen60@gmail.com

044-5021148

Wuorisalo Marja, vastuu Toimitilojen kunnossapitovastuu
Kaipiainen Maarit
Kahvion hoito.
Tuominen Virpi
Siivous.

marja.vuorisalo@gmail.com

0400-828871

Kotimaan matkat
Ulkomaan matkat
Ulkomaan matkat

pirhir@utu.fi
pirhir@utu.fi
kajalapro@gmail.com

040-8216303
040-8216303
040-5495000

Taiteiden Yö.
Kulkulupa.
Tutustumisilta.
Luentotilaisuudet 2/vuodessa.
Joulujuhlat.

Toimitilojen hoito

Hirsimäki Pirkko
Hirsimäki Pirkko
Kajala Ritva
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Tiistai- ja sunnuntaimaalauksiin ovat kaikki jäsenet tervetulleita taiteilemaan.
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