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Hyvät Sunnuntaimaalarit
Vilkas toimintakausi on päättymässä. Kiitos ahkerasta osallistumisesta
monenlaisille kursseillemme. Ainoastaan jäsenistön runsas mukanaolo
ja aito kiinnostus taiteen harrastamista kohtaan takaa jatkossakin sen,
että yhdistyksemme voi ja haluaa tarjota entistäkin mielenkiintoisempia
tapoja toteuttaa meissä jokaisessa piilevää visuaalisen ilmaisun
tarvetta. Syksyn kurssiohjelma perustuu paljolti entisen, hyväksi
todetun suunnitelman pohjalle, mutta aina on kuitenkin jotain uutta ja
yllätyksellistä mukana.
Kuluneen kauden kurssit ovat täyttyneet kiitettävästi ja lähes kaikki
ohjelmaan suunnitellut tapahtumat ovat toteutuneet. Pariisin
taidetarjontaankin oli mahdollisuus tutustua Sunnuntaimaalareiden
keväisellä retkellä.
Keväinen näyttelymme ripustettiin jälleen Bio City Maunon seinille.
Esillä oli 42 työtä. Avajaisia emme tällä kertaa järjestäneet
taloudellisista syistä. Samasta syystä olemme vuosikokouksessa
päättäneet korottaa jäsenmaksua viidellä eurolla. Avustusten saaminen
on tiukentunut ja vuokra-ym. kulut kasvavat kaiken aikaa. Vaikka
jäsenmäärä on pysynyt lähes vakiona pienistä heilahteluista huolimatta,
on meidän oltava tarkkoina taloutemme kanssa. Toimintamme pääasia
on monipuolisen kurssitoiminnan ja tähän liittyvien tapahtumien, kuten
kritiikkitilaisuuksien, taideluentojen sekä jäsenistön välisen
taidekilpailun järjestäminen. Kevään viimeisimpinä tapahtumina
mainittakoon rantautuminen Halistenkosken maisemiin
akvarellimaalauksen merkeissä, joka onnistui hienosti lämpimän sään
inspiroidessa taiteilua. Varsinaisen kurssiohjelman päätyttyä kesällä
Barkerin ateljeessamme voi vielä upottaa kädet paperisaveen ja
paneutua hetkeksi kolmiulotteisen ilmaisun maailmaan.
Toivotan yhdistyksen jäsenille hyvää ja inspiroivaa kesää!
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
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.
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SYKSYN 2019 KURSSIT
1. PLEKSIMAALAUSKURSSI Puolin ja Toisin!
Sopii myös vasta-alkajille.
maanantaisin 7 kertaa 3.9.–14.10.2019 klo 18–21
Huom. Ensimmäinen kerta on tiistaina 3.9.19.
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 Sirpa Erkinharju, serkinharju@pp.inet.fi tai
040 556 7779.
• Hinta jäsenille 75 € (ei-jäsenet 115 €).
• Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 20.8.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 27.8.2019. Käytä viitteenä numeroa 1627.
2. VÄRIPUUPIIRROS YHDISTETTYNÄ MONOTYPIAAN
Sopii myös vasta-alkajille.
torstaisin 7 kertaa 5.9.–17.10.2019 klo 18–21
Kurssin pituus 21 tuntia.
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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
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 120 €)
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 22.8.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 29.8.2019. Käytä viitteenä numeroa 1630.
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3. PIIRUSTUSKURSSI ALASTONMALLI
Sopii myös vasta-alkajille.
tiistaisin 7 kertaa 10.9.–22.10.2019 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 110 €). Mallin palkkiot maksetaan
ensimmäisellä kokoontumiskerralla Ullalle.
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 27.8.2019.
• Maksa kurssimaksu 3.9.2019. Käytä viitteenä numeroa 1643.
4. ABSTRAKTIA! I (ilta)
Sopii myös vasta-alkajille.
keskiviikkoisin 10 kertaa 11.9.–13.11.2019 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 140 €).
• Sitova ilmoittautuminen 28.8.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 4.9.2019. Käytä viitteenä numeroa 1656.
5. SYVENTÄVÄ AKVARELLIKURSSI PÄIVÄLLÄ
Kurssi edellyttää akvarellimaalauksen perustietojen hallintaa.
torstaisin 10 kertaa 12.9–14.11.2019 klo 11–14
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.
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• Hinta jäsenille 100 € (ei-jäsenet 140 €).
• Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 29.8.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 5.9.2019. Käytä viitteenä numeroa 1669.
6. ABSTRAKTIA! II (päivä)
Sopii myös vasta-alkajille.
keskiviikkoisin 10 kertaa 18.9.–20.11.2019 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 140 €).
• Sitova ilmoittautuminen 4.9.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 11.9.2019. Käytä viitteenä numeroa 1672.
7. AKVARELLIKURSSI KUVAN MUODONMUUTOS
torstaisin 7 kertaa 24.10–5.12.2019 klo 18–21
Kurssin pituus 21 tuntia.
Kurssin aikana kehitämme sekä jo ennestään tuttuja että myös uusia
akvarellitekniikoita. Teemanamme on taidehistoriallinen matka realistisesta esittävästä ilmaisusta impressionismin, kubismin ja ekspressionismin, ehkä myös surrealismin kautta abstraktiin ilmaisuun. Jokainen
kurssilainen voi kurssin alussa valita itselleen kiinnostavan aiheen joko
valokuvan tai luonnoksen muodossa tämän matkan aikana muunneltavaksi.
Näitä ”ismejä” ei tarvitse kenenkään ottaa liian vakavasti, ne antavat,
paitsi taidehistoriallisesti kiinnostavaa sisältöä kurssille, myös antoisaa
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pohjaa akvarellitekniikoille ja leikeille, joissa sama maalausaihe saa kokea muodonmuutoksen.
Opettajana on kuvataiteilija Aino Kivisaari.
Kurssivastaavana Maarit Kaipiainen, maarit.kaipiainen@pp.inet.fi tai
050 565 8868.
• Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 110 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 10.10.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 17.10.2019. Käytä viitteenä numeroa 1685.
8. MAALAUSKURSSI TEMPERALLA, ÖLJYLLÄ TAI AKRYYLILLÄ
Sopii myös vasta-alkajille.
maanantaisin 7 kertaa 28.10.–9.12.2019 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 110 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 14.10.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 21.10.2019. Käytä viitteenä numeroa 1698.
9. METALLIGRAFIIKAN JATKOKURSSI
Kurssi edellyttää metalligrafiikan perustietojen hallintaa.
tiistaisin 7 kertaa 29.10.–10.12.2019 klo 18–21
8

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 115 €).
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 15.10.2019.
Maksa kurssimaksu viimeistään 22.10.2019. Käytä viitteenä numeroa 1708.

10. TILAVAIKUTELMAN LUOMINEN MAISEMAAN
Sopii myös vasta-alkajille.
maanantaisin 6 kertaa 4.11.–18.11.2019 klo 11–15
ja 25.11.–9.12.2019 klo 11–14
Kurssin pituus 21 tuntia.
Kurssilla keskitytään maisemamaalaukseen, on se sitten kaupunkimaisema vai luontoa. Perehdytään erityisesti tilan ja syvyysvaikutelman
luomiseen eri keinoin. Voit käyttää apunasi inspiraation lähteenä valokuvia, muttei tarvitse seurata niitä tarkasti. Maalausmateriaalisi voivat
olla öljyvärejä, myös pastellit, akvarellit tai akryyli käy. Pääasiassa keskitytään tilan luomiseen värien avulla, mutta jos halutaan, voidaan
käydä läpi lyhyesti läpi myös perspektiiviopin pääsääntöjä.
Opettajana on kuvataiteilija Tiina Vainio.
Kurssivastaavana Maya Kopra, maya.kopra@gmail.com tai
044 373 7004.
•

Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 110 €).
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•
•

Sitova ilmoittautuminen viimeistään 21.10.2019.
Maksa kurssimaksu viimeistään 28.10.2019. Käytä viitteenä numeroa 1711.

11. SOKERITÄRKKÄYS- JA KIERRÄTYSMATERIAALIKURSSI
keskiviikkoisin 4 kertaa 20.11.–11.12.2019 klo 18–21
Kurssin pituus 12 tuntia.
Uusi elämä vanhoille vauvantöppösille, muodista menneille koruille,
isoäidin virkkaamille lakanapitseille tai vaikka erivärisille sähköjohdoille.
Kurssilla opitaan tekemään tekstiiliteoksia sokeritärkkitekniikalla ja kokeillaan miten erilaiset kierrätysmateriaalit taipuvat taiteen tekemiseen.
Vierailemme myös kurssin vetäjän seinän takana sijaitsevalla työhuoneella hakemassa inspiraatiota.
Opettajana on kuvataiteilija Minna Maija Lappalainen.
Kurssivastaavana Kaarina Söderström, kaasode@gmail.com tai
040 511 5692.
•
•
•

Hinta jäsenille 45 € (ei-jäsenet 85 €).
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 6.11.2019.
Maksa kurssimaksu viimeistään 13.11.2019. Käytä viitteenä numeroa 1724.

VIIKONLOPPUKURSSIT
12. PLEIN AIR –ULKOILMAMAALAUSTA Ruissalon kasvitieteellisessä puutarhassa
lauantaina – sunnuntaina 3.–4.8.2019 klo 10–16
Kurssin pituus 12 tuntia.
Kurssilla keskitytään ulkoilmamaalaukseen, vangitsemaan kesäinen
hetken tunnelma alati muuttuvasta luonnosta. Kasvitieteellisen puutarhan piha- ja puistoalueet tarjoavat herkullisia mahdollisuuksia ulkona
työskentelyyn ja kahvipaikkakin löytyy vierestä! Jos ilma on sateinen tai
10

tuulinen, voit työskennellä katoksen alla tai sisätiloissa. Maalausmateriaaleina voit käyttää itsellesi parhaiten sopivia välineitä.
Opettajana on kuvataiteilija Tiina Vainio.
Kurssivastaavana Marke Laaksonen, marke.laaksonen@kotiposti.net
tai 040 057 6572.
• Hinta jäsenille 45 € (ei-jäsenet 85 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 20.7.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 27.7.2019. Käytä viitteenä numeroa 1737.
13. PAPERISAVIKURSSI
perjantaina 16.8.2019 klo 18–21 ja
lauantaina – sunnuntaina 17.–18.8.2019 klo 10–15
Kurssin pituus 13 tuntia.
Paperisavi on savea, johon on lisätty selluloosaa. Siitä muovailtua teosta ei tarvitse polttaa, vaan se säilyttää muotonsa kuivassa tilassa ja
on melkein yhtä vahva kuin poltettu.
Kurssilla puhutaan kuvanveistosta yleensä, materiaaleista, työvälineistä, rungoista, muovailusta ja patinoinnista yms. Pääpaino on työskentelyssä oman aiheen kanssa.
Mukaan voi tuoda: suihkepullo, veitsi, muovikassi.
Paperisavi maksetaan erikseen.
Opettajana on kuvataiteilija Martin Ahlström.
Kurssivastaavana Maija Hämäläinen, maija.hamalainen60@gmail.com
tai 044 502 1148.
• Hinta jäsenille 45 € (ei-jäsenet 85 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 2.8.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 9.8.2019. Käytä viitteenä numeroa 1740.
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14. LAPSI-AIKUINEN TAIDEKURSSI aiheena perhekuva
lauantaina – sunnuntaina 31.8.–1.9.2019 klo 10–15
Kurssin pituus 10 tuntia.
Perheet ovat hyvin erilaisia, erinäköisiä ja erikokoisia. Ideoimme yhdessä piirtämällä, maalamalla ja kollaasitekniikkaa yhdistämällä erilaisia perhekuvia. Lähtökohtana ovat joko oma perhe tai taiteellisen prosessin mukanaan tuoma täysin oma itsenäinen tulkinta perheestä ja
perhekuvasta.
Työskentelyssä yhdistämme maalausta, piirroksia, sanomalehtileikkeitä
ja valokuvia toisiinsa. Oma tulkinta ja taiteelliset ideat ovat kuvallisessa
ilmaisussa oleellisia. Työskentely on yksilöllistä jokaisen osallistujan
omat tarpeet huomioon ottavaa. Lapsi-aikuinen taidekurssi on tarkoitettu kaikille niille, jotka kokevat tarvitsevansa hauskaa ja luovaa inspiraation siivittämää taide-elämystä eri-ikäisten taiteen harrastusryhmässä.
Lasten näkemykset ja työskentelyn välittömyys tuovat uutta myös aikuisten tapaan ajatella ja ideoida omaa tekemistään. Kurssi on avoin
myös kaikille niille aikuisille joilla ei ole mahdollisuutta ottaa lapsia mukaansa viikonloppukurssille.
Tarvikkeet luonnosten tekemiseen:
• Liimatikku sanomalehtileikkeiden liimaamiseen
• sakset
• Micron teräväkärkinen tussikynä piirroksiin no:8
• Geelikynät Gelly Roll. Pakkauksessa kolme väriä: hopea, kulta ja
valkoinen
• Hyvälaatuista piirustuspaperia koko 50x70
• Lasten käytössä Copic tussikynät ovat olleet kaikkein suosituimmat
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Tarvikkeet: Omat kotona olevat ja omaan työskentelyyn soveltuvat taiteilijan tarvikkeet.
Opettajana on kuvataiteilija Eija Ruoho.
Kurssivastaavana Kaarina Söderström, kaasode@gmail.com tai
040 511 5692.
•
•
•

Hinta jäsenille 45 € (ei-jäsenet 85 €). Lapset ilmaiseksi.
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 17.8.2019.
Maksa kurssimaksu viimeistään 24.8.2019. Käytä viitteenä numeroa 1753.

15. METALLIGRAFIIKAN ALKEISKURSSI
perjantaina 6.9.2019 klo 18–21 ja
lauantaina – sunnuntaina 7.–8.9.2019 huom. klo 12–17
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 85 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 23.8.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 30.8.2019. Käytä viitteenä numeroa 1766.
16. KOLLAASIKURSSI
perjantaina 20.9.2019 klo 18–21 ja
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lauantaina – sunnuntaina 21.–22.9.2019 klo 10–15
Kurssin pituus 13 tuntia.
Toteutetaan rohkeasti uusia teoksia vaihtoehtoisin menetelmin sekä yhdistetään uutta vanhoihin teoksiin kollaasin ja sekatekniikan avulla.
Opettajana on kuvataiteilija Panu Thusberg.
Kurssivastaava Marjatta Risku, marjatta.risku@gmail.com tai
050 355 2146.
• Hinta jäsenille 45 € (ei-jäsenet 85 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 6.9.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 13.9.2019. Käytä viitteenä numeroa 1779.
17. PIMA NYT! Kuvallisen työskentelyn perustaitoja ja tietoja
perjantaina 4.10.2019 klo 18–21 ja
lauantaina – sunnuntaina 5.–6.10.2019 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 aamu-saarnalla kahvin äärellä. Ehdotuksia materiaaleista ja menettelyistä annetaan kuukausi ennen kurssin alkua.
Opettajana on kuvataiteilija, KuT Jan Kenneth Weckman.
Kurssivastaavana Sirpa Erkinharju, serkinharju@pp.inet.fi tai
040 556 7779.
14

• Hinta jäsenille 80 € (ei-jäsenet 120 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 20.9.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 27.9.2019. Käytä viitteenä numeroa 1782.
18. TUSSIMAALAUSKURSSI
Sopii myös vasta-alkajille.
perjantaina 18.10.2019 klo 18–21
lauantaina – sunnuntaina 19.–20.10.2019 klo 10–15
Kurssin pituus 13 tuntia.
Tutustutaan kiinalaiseen paperiin ja sen ominaisuuksiin. Harjoitellaan
perinteistä kiinalaista sivellintekniikkaa ja tutustutaan kiinalaiseen 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.
Kurssivastaavana Virpi Tuominen, virpi.tuominen@gmail.com tai
050 482 1104.
• Hinta jäsenille 45 € (ei-jäsenet 85 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 4.10.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 11.10.2019. Käytä viitteenä numeroa 1795.
19. VÄRIHAVAINNOINTIKURSSI
perjantaina 8.11.2019 klo 18–21 ja
lauantaina – sunnuntaina 9.–10.11.2019 klo 10–15
Kurssin pituus 13 tuntia.
Kurssilla opiskellaan ja harjoitetaan sekä kehitetään värihavainnointia
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Josef Albersin "Värien vuorovaikutus/Interaction Of Color" kirjan tehtäviä apuna käyttäen. Värinäköä voi kehittää loputtomiin! Kurssilla toteutetaan mm. Goethen kolmio. Harjoitusten avulla opitaan lisää mm. termeistä valööri, kulööri, kuultoväri, simultaanikontrasti, Bezoldin efekti,
Weberin -Fechnerin laki, läpikuultavuuden illuusio ja jälkikuva.
Materiaalit: Konttorikansio/päiväkirja (blanko) A4 jossa min. 20 sivua.
Hyvät sakset, paperiliimaa, perus piirustusvälineet (viivain). Mikäli mahdollista voi tuoda mukanaan mm. aikakauslehtiä joissa tasavärisiä
(matta) isoja väripintoja. Kirjakaupasta voi ostaa A4 kokoisia väripapereita hyvän lajitelman tai mistä vain - jos löytää vastaavaa materiaalia.
Halutessa oppimateriaali: Josef Albers: Värien vuorovaikutus, Johannes Itten: Värit taiteessa, Harald Arnkil: Värit havaintojen maailmassa,
John Gage: Colour And Culture.
Opettajana on kuvataiteilija, kuvataiteen maisteri Toni Hautamäki.
Kurssivastaavana Irja Vihko, irja.vihko@gmail.com tai
040 731 4992.
• Hinta jäsenille 45 € (ei-jäsenet 85 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 25.10.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 1.11.2019. Käytä viitteenä numeroa 1805.
20. MOKULITOKURSSI: litografiaa puulevyllä
Sopii myös vasta-alkajille.
perjantaina 15.11.2019 klo 18–21 ja
lauantaina – sunnuntaina 16.–17.11.2019 klo 10–15
Kurssin pituus 13 tuntia.
Teemme kurssilla laakapainoa puulevyllä perustuen samaan rasvan ja
veden hylkimisreaktioon kuin kivilitografiassakin, mutta painaen kuvan
kiven sijaan puulevyllä.
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Tekniikka mahdollistaa muutaman vedoksen sarjoja, joissa painopohjasta siirtyy kuvaan aivan omanlaisensa puun pehmeä jälki ja syykuviot.
Levyyn voi halutessaan myös kaivertaa. Väreinä tekniikassa käytetään
litopainoväriä ja piirtämiseen litotussia.
Tekniikka on kivilitografiaa kevyempää ja painaminen voidaan tehdä
syväpainoprässillä. Tekniikalla saa hyvin maalauksellista tai liitupiirrosmaista jälkeä.
Kurssilta saat kaikki muut tarvittavat materiaalit painamiseen, paitsi paperin. Paperia voit tuoda mukanasi. Kaikki kovapintaiset paperit kuten
napakka akvarellipaperi tai litoon sopivat paperit käyvät mokulitoon.
Myös japaninpaperille voi painaa. Tekniikassa on hauskaa kokeilla erilaisia papereita. (Painolaatan koko on A4.)
Tervetuloa mokuilemaan!
Opettajana on kuvataiteilija, TaM Petra Kallio.
Kurssivastaavana Marke Laaksonen, marke.laaksonen@kotiposti.net
tai 0400 576 572.
• Hinta jäsenille 45 € (ei-jäsenet 85 €). Tarvikemaksu 15 € maksetaan ensimmäisellä kerralla opettajalle.
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 1.11.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 8.11.2019. Käytä viitteenä numeroa 1818.
21. GRAFIIKAN VEDOSTUS- JA PASPISLEIKKUUPAJA
lauantaina 30.11.2019 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,
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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 50 €).
Sitova ilmoittautuminen sekä kurssimaksu viimeistään 23.11.2019.
Käytä viitteenä numeroa 1821.

Tervetuloa mukaan Sunnuntaimaalareiden taidekursseille!

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 3.9.–10.12.2019. Yhteyshenkilönä on Raimo
Lindfors, puh. 045 894 1819.
Sunnuntaimaalaus klo 11–15
Näinä päivinä on sunnuntaimaalausta:
15.9./29.9./13.10./27.10./3.11/24.11./15.12.
Yhteyshenkilönä on Minna Sartes, puh. 050 527 8163.
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Työvälineiden säilytys kurssien aikana
Voit jättää varastohuoneeseen kurssien aikana tarvitsemasi työvälineet.
Kurssien sekä toimintakausien (kevät - syksy) loputtua muista viedä
omat tavarasi pois.

Tule mukaan myös muuhun toimintaan syksyllä 2019

Sunnuntaimaalarit Taiteiden Yössä to 15.8.
Turun Sunnuntaimaalarit ovat useana vuonna olleet mukana
Taiteiden yössä. Osallistumisesta viestitetään tarkemmin alkukesän aikana.
Tutustumisilta ma 2.9. klo 18.00 - 21.00
Sunnuntaimaalareiden työtilassa Barkerilla, missä esitellään
syksyn kursseja.
Tilaisuuteen ovat tervetulleita niin vanhat kuin uudetkin sunnuntaimaalarit. Tule kuuntelemaan ja kyselemään ja juomaan
pullakahvit!
Syysnäyttely 2019
Syysnäyttelyn aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Näyttelyyn voi jokainen sunnuntaimaalari osallistua 1 – 2
työllä, töiden koosta ja osallistujien määrästä riippuen.
Ohjeet näyttelytöiden tuojille:
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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). Ottakaa tasaraha mukaan. Tuokaa mukaan
myös arpajaisvoittoja. Näyttelyssä myydään suosittuja arpojamme. Arpajaisvoitoiksi toivomme maalauksia, grafiikkaa,
veistoksia ja kortteja.
-

JOKAINEN HAKEE ITSE OMAT TYÖNSÄ POIS!
Vuoden 2019 taidekilpailun aiheena on ’Elämää ja erotiikkaa’
Töiden jättö viimeistään maanantaina 21.10. työhuoneelle. Teoksissa pitää olla tekijän nimi peitettynä ja taakse kiinnitetään
suljettu kirjekuori, missä on teoksen nimi, tekotapa ja tekijän
nimi. Näyttely kilpailutöistä on työtiloissamme 28.10. – 20.11.
Jäsenet voivat käydä äänestämässä mieleisiään teoksia. Parhaat palkitaan joulujuhlassa.
Syksyn taidekritiikki ke 12.12. klo 18.00 – 21.00
Tule mukaan kritiikkitilaisuuteen, kuulemaan ja tuo omia töitäsi ammattilaisen arvioitavaksi. Jäsenet voivat tuoda kritiikkiin
3 työtä/tekijä. Tilaisuudessa tekijä saa verratonta palautetta
töistään ja se on myös kuulijoille opettavainen tapahtuma.
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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.
Joulujuhla pe 22.11. klo 18.00
Tule viettämään joulujuhlaa jouluiseen Barkerin ateljeeseen!
Juhlassa julkistetaan myös Vuoden Sunnuntaimaalari ja Vuoden Vihtori ja jaetaan heille palkinnot.
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Hallitus

Sähköposti

Puhelin

Puheenjohtaja

Ulla Virvanne

virvanne.ulla@gmail.com 045 8540433

Varapuheenjohtaja

Pirkko Hirsimäki

pirhir@utu.fi

Sihteeri

Marja-Leena Knuutinen

040 8216303

Tiedottaminen

knuutinen.marjaleena@gmail.com
040 5636603
Maija Hämäläinen
maija.hamalainen@gmail.com
044 5021148
Marke Laaksonen
marke.laaksonen@kotiposti.net
0400 576572
Jukka Paavilainen
jukka.paavilainen@gmail.com
040-1925929
Sonja Kurki, Marja-Leena Knuutinen

Jäsen

Raimo Lindfors

Jäsensihteeri
Kurssisihteeri
Rahastonhoitaja

raimo.lindfors@hotmail.fi
045 8941819

Jaostot
Näyttelyjaosto
Toimintajaosto
Tiedotusjaosto

Ulla Virvanne
Pirkko Hirsimäki
Sonja Kurki, Marja-Leena Knuutinen

Taidematkat

Pirkko Hirsimäki

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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