Marja-Leena Knuutinen, väripuupiirros ”Sininen tuoli”

TURUN
SUNNUNTAIMAALARIT ry

KEVÄT 2020

Hyvät Sunnuntaimaalarit
Syksyinen toimintakausi on päättymässä ja elämme joulun odotuksen aikaa. Vielä kauden
viime hetkillä on menossa useita tapahtumia kurssien lisäksi. Odotettu taidekilpailu on
saatu käyntiin elämän ja erotiikan voimalla, näyttely Bio City Maunon käytävillä 18.21.11, joulujuhla 22.11 ja vielä 14.12. kritiikkitilaisuus. Tällä kertaa haluamme tuoda
esiin etenkin taitavien graafikkojemme osaamista, mutta toki myös kaikilla muillakin
menetelmillä tehdyt työt ovat mukana arvioinnissa.
Vaikka toimintaa on ollut yllin kyllin, on kuitenkin kurssien peruuntumisiakin jouduttu
tekemään poikkeuksellisen useita. Vaikka jäsenmäärässämme ei ole tapahtunut suuria
muutoksia, kursseille osallistumisessa on havaittavissa melkoista laskua. Hallitus onkin
joutunut pohtimaan kaikkia mahdollisia keinoja talouden tasapainottamiseksi, sillä
periaatteena on, että osallistumismaksuilla voidaan kattaa kyseisestä kurssista aiheutuvat
kustannukset. Tästä syystä kevätkaudella alkavien kurssien hintaa on korotettu
keskimäärin 10 euroa.
Kevään ohjelma on valmis, mutta hallitus tutkii ideakyselyn vastauksia ja tulevan syksyn
ohjelmassa pyritään ottamaan huomioon jäsenten kurssitoiveita mahdollisuuksien
mukaan.
Nettisivustomme on ollut melkoisena huolenaiheena koko kuluneen syksyn ajan.
Toivottavasti suuresta jäsenjoukostamme löytyisi tähän tehtävään osaaja. Nettisivut ovat
peruuttamattoman tärkeä asia, mutta mikäli joudumme palkkaamaan tähän tehtävään
yhdistyksen ulkopuolelta ammattilaisen, tuo se lisää paineta hintojen korotustarpeeseen ja
luo edelleen haasteita nykyisen korkeatasoisen toimintamme säilyttämiseksi.
Kevätkaudella palaamme takaisin vanhaan tapaan siten, että kurssivastaavien tehtävänä on
hankkia kaikki kursseilla tarvittavat materiaalit. Pidämme kurssivastaaville aiheeseen
liittyvän palaverin 17.12. Barkerilla klo 18.00.
Muistutan vielä, että mikäli olet halukas olemaan mukana suunnittelemassa yhdistyksen
toimintaa ja kehittämässä sitä, ilmoita rohkeasti halukkuudestasi allekirjoittaneelle, sillä
kevään vuosikokouksessa on tarjolla taas useita hallituspaikkoja.
Hyvää joulunaikaa.
Ulla Virvanne
Puheenjohtaja
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In Memoriam
Risto Terho
1947 – 2019
Turun Sunnuntaimaalareiden verkkosivujen perustaja ja ylläpitäjä, yhdistyksen
kunniajäsen Risto Terho menehtyi nopeasti etenevään aivosyöpään 20.8.2019
kotonaan Raisiossa läheistensä ympäröimänä.
Risto oli rakentanut Turun Sunnuntaimaalareiden verkkosivut, kehittänyt ja päivittänyt niitä vuosikausia. Riston taidoilla siirrettiin myös kursseille ilmoittautumiset
verkkoon ja yhdistys pääsi eroon monimutkaisista ilmoittautumislistoista. Verkkosivujen päivityksen hallitsi ainoastaan Risto, joten hänen ehdotuksesta vuosi sitten yhdistys päätti uudistaa verkkosivut helpommin päivitettävään muotoon. Tarkoituksena oli, että joku tulisi Riston avuksi auttamaan siinä työssä. Hän saikin
valtavan työnsä tehdyksi heinäkuun alussa, hetkeä ennen sairastumistaan.
Risto oli myös monessa muussa tehtävässä auttamassa yhdistyksen toimihenkilöitä, eikä koskaan tehnyt itsestään suurta numeroa, vaan vaikutti taustalla. Hän
oli rauhallinen, yhteistyötaitoinen ja toisten mielipiteitä kunnioittava.
Riston aktiiviseen elämään, rakkaan perheen ja Turun Sunnuntaimaalareiden lisäksi kuului Turun ortodoksisessa seurakunnassa toimiminen, musiikki, tanssi,
golf ja lepakot. Ja jokaisessa aktiviteetissä hän halusi auttaa muita käyttämällä
siihen omaa aikaansa, tietojaan ja taitojaan.
Risto ja Kyllikki Terho olivat yhdessä innokkaita matkustamaan ja he ovat järjestäneet useita taidematkoja meille sunnuntaimaalareille, niin kotimaahan kuin ulkomaillekin. Itselläni on lämmin muisto Terhojen järjestämästä, muutaman vuoden
takaisesta Firenzen matkasta. Miten sydämellisesti he minua matkalla kohtelivat.
Ristolla oli Kultainen Sydän, jota myös minä jäin kaipaamaan.

Kaarina Söderström
Turun Sunnuntaimaalarit ry:n jäsen
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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: https://www.turunsunnuntaimaalarit.net/sumawp/ Kurssit-osiossa, jossa on linkki kurssien 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:
https://www.turunsunnuntaimaalarit.net/sumawp/ ja olemme myös Facebookissa.
KEVÄÄN 2020 KURSSIT
1. PLEKSIMAALAUSKURSSI Puolin ja Toisin!
Sopii myös vasta-alkajille.
maanantaisin 7 kertaa 7.1.–17.2.2020 klo 18–21
Huom. Ensimmäinen kerta on tiistaina 7.1.20
Kurssin pituus 21 tuntia.
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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@gmail.com tai
040 556 7779.
• Hinta jäsenille 85 € (ei-jäsenet 125 €).
• Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 24.12.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 31.12.2019. Käytä viitteenä numeroa 1834.
2. ABSTRAKTIA! I (ilta)
Sopii myös vasta-alkajille.
keskiviikkoisin 10 kertaa 8.1.–11.3.2020 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 me-
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netelmissä. Kurssin yksi olennainen päätavoite on, että ymmärrys visuaalisten elementtien keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja suhteellisuuden merkityksestä lisääntyy.
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 110 € (ei-jäsenet 150 €).
• Sitova ilmoittautuminen 25.12.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 1.1.2020. Käytä viitteenä numeroa 1847.
3. SYVENTÄVÄ AKVARELLIKURSSI PÄIVÄLLÄ
Kurssi edellyttää akvarellimaalauksen perustietojen hallintaa.
torstaisin 10 kertaa 9.1–12.3.2020 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
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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 110 € (ei-jäsenet 150 €).
• Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 26.12.2019.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 2.1.2020. Käytä viitteenä numeroa 1850.
4. METALLIGRAFIIKAN JATKOKURSSI
Kurssi edellyttää metalligrafiikan perustietojen hallintaa.
tiistaisin 7 kertaa 14.1.–25.2.2020 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 85 € (ei-jäsenet 125 €).
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 31.12.2019.
Maksa kurssimaksu viimeistään 7.1.2020. Käytä viitteenä numeroa 1863.

5. ABSTRAKTIA! II (päivä)
Sopii myös vasta-alkajille.
keskiviikkoisin 10 kertaa 15.1.–18.3.2020 klo 11–14
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Kurssin pituus 30 tuntia.
Katso kurssikuvaus ABSTRAKTIA! I:n kohdalta.
Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Maya Kopra, maya.kopra@gmail.com tai
044 373 7004.
• Hinta jäsenille 110 € (ei-jäsenet 150 €).
• Sitova ilmoittautuminen 1.1.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 8.1.2020. Käytä viitteenä numeroa 1876.
6. VÄRIPUUPIIRROS YHDISTETTYNÄ MONOTYPIAAN
Sopii myös vasta-alkajille.
torstaisin 10 kertaa 16.1.–19.3.2020 klo 18–21
Kurssin pituus 30 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
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.
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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 120 € (ei-jäsenet 160 €)
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 2.1.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 9.1.2020. Käytä viitteenä numeroa 1889.
7. MAALAUSKURSSI TEMPERALLA, ÖLJYLLÄ TAI AKRYYLILLÄ
Sopii myös vasta-alkajille.
maanantaisin 7 kertaa 24.2.–6.4.2020 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 80 € (ei-jäsenet 120 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 10.2.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 17.2.2020. Käytä viitteenä numeroa 1892.
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8. PIIRUSTUSKURSSI ALASTONMALLI
Sopii myös vasta-alkajille.
tiistaisin 7 kertaa 3.3.–14.4.2020 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. Lopuksi arvioimme teoksia.
Opettajana on kuvataiteilija Martin Ahlström.
Kurssivastaavana Ulla Virvanne, virvanne.ulla@gmail.com
tai 045 854 0433.
• Hinta jäsenille 80 € (ei-jäsenet 120 €). Mallin palkkiot maksetaan
ensimmäisellä kokoontumiskerralla Ullalle.
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 18.2.2020.
• Maksa kurssimaksu 25.2.2020. Käytä viitteenä numeroa 1902.
9. ÖLJYVÄRIMAALAUKSEN ALKEISKURSSI
torstaisin 7 kertaa 26.3.–14.5.2020 klo 18–21
Huom. Torstaina 9.4. ei ole kurssia.
Kurssin pituus 21 tuntia.
Kurssilla perehdytään öljyväritekniikan perusteisiin. Harjoitellaan värien
sekoittamista, opetellaan löytämään laajempi sävyskaala palettiisi, kokeillaan pensselitekniikoita ja harjoitellaan yksinkertaisilla tehtävillä
maalausta ja havainnointia. Tutustutaan muutamaan erilaiseen pohjaan. Kaikki lähtee ihan alusta. Et tarvitse aiempaa kokemusta, nyt rohkeasti oppimaan!
Opettajana on kuvataiteilija Elina Ruohonen.
Kurssivastaavana Marjatta Risku, marjatta.risku@gmail.com tai
050 355 21 46.
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• Hinta jäsenille 80 € (ei-jäsenet 120 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 12.3.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 19.3.2020. Käytä viitteenä numeroa 1915.
10. AKVARELLIMAALAUKSEN JATKOKURSSI ”Värin tie valoon”
keskiviikkoisin 7 kertaa 8.4.–20.5.2020 klo 18–21
Kurssin pituus 21 tuntia.
Kurssin tavoitteena on kehittää akvarellin ilmaisua yhä pelkistetympään
suuntaan. Esikuvana kurssilla on itä-aasialainen tapa sommitella kuvaa, jättää tyhjää tilaa, käyttää sivellintä ja väriä.
Kurssin vetäjä Aino Kivisaari on viime syksyn aikana osallistunut kolmeen tämän alan täydennyskurssiin Tukholman Itä-Aasian museolla.
Aihepiirimme keskittyy pääasiassa kukka-, lintu- ja maisemamaalaukseen.
Opettajana on kuvataiteilija Aino Kivisaari.
Kurssivastaavana Maarit Kaipiainen, maarit.kaipiainen@pp.inet.fi tai
050 565 8868.
• Hinta jäsenille 80 € (ei-jäsenet 120 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 25.3.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 1.4.2020. Käytä viitteenä numeroa 1928.
VIIKONLOPPUKURSSIT
11. METALLIGRAFIIKAN ALKEISKURSSI
perjantaina 10.1.2020 klo 18–21 ja
lauantaina – sunnuntaina 11.–12.1.2020 klo 10–15
Kurssin pituus 13 tuntia.
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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 55 € (ei-jäsenet 95 €).
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 27.12.2019.
Maksa kurssimaksu viimeistään 3.1.2020. Käytä viitteenä numeroa
1931.
12. MOKULITOKURSSI: litografiaa puulevyllä
Sopii myös vasta-alkajille.
perjantaina 24.1.2020 klo 18–21 ja
lauantaina – sunnuntaina 25.–26.1.2020 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.
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.
11

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 55 € (ei-jäsenet 95 €). Tarvikemaksu 15 € maksetaan ensimmäisellä kerralla opettajalle.
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 10.1.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 17.1.2020. Käytä viitteenä numeroa 1944.
13. METALLIGRAFIIKAN VEDOSTUS- JA PASPISLEIKKUUPAJA
lauantaina 21.3.2020 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 20 € (ei-jäsenet 60 €).
Sitova ilmoittautuminen sekä kurssimaksu viimeistään 14.3.2020.
Käytä viitteenä numeroa 1957.
12

14. KUKKAMAALAUSKURSSI Ruissalon kasvitieteellisessä puutarhassa
lauantaina – sunnuntaina 28.–29.3.2020 klo 10–16
Kurssin pituus 12 tuntia.
Turun harmaasta talvesta on lyhyt matka Turun tropiikkiin, Ruissalon
kasvitieteelliseen puutarhan värimaailmaan. Keväisestä maalausviikonlopusta siellä on tullut sunnuntaimaalareille jo traditio, eräänlainen ”talviturkin poisheitto”.
Maalaamme kasvihuonetiloissa, jolloin maalausalustaa/lehtiötä pidetään joko polvilla tai tuolilla, ja silloin vesiväri soveltuu työskentelyyn
parhaiten. Eduksi on, jos sinulla on jonkin verran kokemusta vesivärimaalauksesta. Toki myös erilaiset piirtimet sopivat kasvimuotojen kuvaamiseen. Koska kasvihuoneessa meillä on kokoustila vain melko lyhyen aikaa käytettävissä opetukseen, painottuu opettajan osuus yksilölliseen ohjaukseen. Tällöin mahdollisimman monet yksilölliset tyylit ovat
suotavia, yksityiskohtaisesta dokumentoinnista tyylittelyn kautta abstraktioon asti.
Ennen kurssia saavat kaikki ilmoittautuneet käytännön ohjeita sisältävän kurssikirjeen.
Opettajana on kuvataiteilija Aino Kivisaari.
Kurssivastaavana Pirkko Hirsimäki, pirhir@utu.fi tai 040 821 6303.
•
•
•

Hinta jäsenille 55 € (ei-jäsenet 95 €).
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 14.3.2020.
Maksa kurssimaksu viimeistään 21.3.2020. Käytä viitteenä numeroa 1960.
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15. MUOTOKUVAMAALAUSKURSSI ja
ESITELMÄ MUOTOKUVAMAALAUKSESTA ennen kurssia
Esitelmä muotokuvamaalauksesta perjantaina 3.4.2020 klo 17–18
Kaikki voivat tulla kuuntelemaan esitelmää, vaikka eivät osallistuisikaan
kurssille. Esitelmän pitää Pertti Korhonen.
•

Hinta 5 € (maksetaan kurssivastaavalle), kurssille osallistujille ilmainen.

MUOTOKUVAMAALAUSKURSSI
perjantaina 3.4.2020 klo 18–21 ja
lauantaina – sunnuntaina 4.–5.4.2020 klo 10–15
Kurssin pituus 13 tuntia.
Viikonlopun kurssilla tarkoitus on keskittyä tutkimaan muotokuvamallia,
joka on varattu kurssille. On myös mahdollista, että maalaat muusta itsellesi tutusta henkilöstä muotokuvan valokuvien perusteella. Käymme
läpi lyhyesti myös pään anatomiaa. Työskentelymateriaaleinasi voivat
olla esim. öljy- tai akryylimaalit tai voit pelkästään piirtäen tutkia kohdettasi.
Opettajana on kuvataiteilija Tiina Vainio.
Kurssivastaavana Marke Laaksonen, marke.laaksonen@kotiposti.net
tai 0400 576 572.
•
•
•

Hinta jäsenille 55 € (ei-jäsenet 95 €).
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 20.3.2020.
Maksa kurssimaksu viimeistään 27.3.2020. Käytä viitteenä numeroa 1973.
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16. VÄRILLÄ ON VÄLIÄ
perjantaina 17.4.2020 klo 18–21 ja
lauantaina – sunnuntaina 18.–19.4.2020 klo 10–15
Kurssin pituus 13 tuntia.
Laajenna väri-ilmaisuasi ja tukevoita tietämystäsi viikonlopun väriruuhkassa. Näe, katso ja tiedosta.
Valööriä, kulööriä ja saturaatiota, määriä, muotoja ja sijaintia, rinnakkaisuuksia, jännitteitä, rytmiä ja etäisyyksiä. Kontrasteja ja päinvastoin.
Aineellisuuttakin. Toimintaa kuvapinnalla maaliainein tai väripaperein
tai mikä ettei sekä-että.
Intensiivinen väri-opiskelu tapahtuu ilmaisun nimissä ja lukuun, vapaavalintaisilla aiheilla, joihin kurssilla sovelletaan ajankäytöllisistä syistä
ohjaajan jo etukäteen vinkkaamia tehtäviä.
(huom. Ei tärpättiohenteisia maaliaineita.)
Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Maija Hämäläinen, maija.hamalainen60@gmail.com
tai 044 502 1148.
•
•
•

Hinta jäsenille 55 € (ei-jäsenet 95 €).
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 3.4.2020.
Maksa kurssimaksu viimeistään 10.4.2020. Käytä viitteenä numeroa 1986.
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17. PAPERISAVIKURSSI
lauantaina – sunnuntaina 25.–26.4.2020 klo 10–15
sunnuntaina 16.5. klo 10–15 teosten viimeistely
Kurssin pituus 15 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.
Ota mukaan: suihkepullo, veitsi, muovikassi.
Opettajana on kuvataiteilija Martin Ahlström.
Kurssivastaavana Sirkka Virolainen, sirkka.l.virolainen@gmail.com tai
050 379 2480.
• Hinta jäsenille 60 € (ei-jäsenet 100 €). Paperisavi maksetaan erikseen.
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 11.4.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 18.4.2020. Käytä viitteenä numeroa 1999.

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.
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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 7.1.–26.5.2020. Yhteyshenkilönä on Raimo
Lindfors, puh. 045 894 1819.
Sunnuntaimaalaus klo 11–15
Sunnuntaimaalauksen päivämäärät: 19.1./2.2./16.2./1.3./15.3./17.5.
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 pe 20.3.2020 klo 18.00
pidetään Barkerilla, Turun Sunnuntaimaalareiden työtiloissa Raunistulantie 25, 20300 Turku. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
asiat.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Kevään taidekritiikki ti 21.4.2020 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
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viideltätoista tekijältä. Jos töitä on liikaa, kriitikko joutuu kohtuuttoman urakan eteen, eikä ehdi syventyä kunnolla arvioitaviin teoksiin.
Kevään 2020 taidenäyttely
Kevätnäyttelyn aika ja paikka sekä tarkemmat ohjeet ilmoitetaan myöhemmin.

Jäsenten omat näyttelyjulisteet ja -kutsut Suman nettisivuille
Lähetä ne osoitteeseen info@sunnuntaimaalarit.net.

Kahvion hoitajana toimii ja kahviotarvikkeet hankkii
Maija Hämäläinen, maija.hamalainen60@gmail.com
044 5021148

Kursseilla tarvittavien materiaalien hankinta
Kevätkaudella 2020 palaamme takaisin vanhaan tapaan siten, että
kurssivastaavien tehtävänä on hankkia kaikki kursseilla tarvittavat materiaalit.
Pidämme kurssivastaaville aiheeseen liittyvän palaverin 17.12. Barkerilla klo
18.00.

Hallitus

Sähköposti

Puhelin

Puheenjohtaja

Ulla Virvanne

virvanne.ulla@gmail.com

045 8540433

Varapuheenjohtaja

Pirkko Hirsimäki

pirhir@utu.fi

040 8216303

Sihteeri

Marja-Leena Knuutinen

Jäsensihteeri

Maija Hämäläinen

Kurssisihteeri

Marke Laaksonen

knuutinen.marjaleena@gmail.com
040 5636603
maija.hamalainen@gmail.com
044 5021148
marke.laaksonen@kotiposti.net
0400 576572
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Rahastonhoitaja

Jukka Paavilainen

jukka.paavilainen@gmail.com

Tiedottaminen

Sonja Kurki, Marja-Leena Knuutinen

Jäsen

Raimo Lindfors

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

https://www.turunsunnuntaimaalarit.net/sumawp/
Tervetuloa mukaan Sunnuntaimaalareiden taidekursseille!
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