Päivi Auranen, öljy kankaalle ”Vapauteen”

TURUN
SUNNUNTAIMAALARIT ry

SYKSY 2020

Hyvät jäsenet,

olen uusi puheenjohtajanne Kirsi Pohjalainen; tuore sumalainen, mutta vanha järjestöaktiivi. Vakaasti olin päättänyt jättää jo luottamustoimet taakseni, mutta ei näköjään koira karvoistaan pääse. Olen erittäin otettu luottamuksestanne ja voin
vain kiittää omasta ja uuden hallituksen puolesta. Sunnuntaimaalarit on aktiivinen
yhdistys, jonka toiminta on todella vaikuttavaa tietäen kuinka paljon vapaaehtoistyötä taustalla tehdään. Lämpimät kiitokset tästä edeltäjälleni Ulla Virvanteelle ja
kaikille niille hallitusaktiiveille, jotka nyt ainakin toistaiseksi jättivät paikkansa.
Kuluva vuosi on ollut meille kaikille erilainen ja SuMa:n vuosikokous pidettiin
vasta kesäkuussa, siksi saatte jäsenlehden näin sähköpostin liitteenä samoin
kuin kuluvan vuoden jäsenmaksulaskunkin vasta nyt. Uudella hallituksella ei ole
ollut vielä kovin paljon aikaa tarttua tehtäviin, mutta voin vain kiitollisuudella todeta, että todella aktiivisesti porukka on liikkeellä. Kurssisihteeri on tehnyt jälleen
suurtyön syksyn kurssien valmistelussa ja kurssikalenterista löytyy upea kattaus
jäsenille ja muille taiteen harrastajille. Kuten aina, muistakaa ilmoittautua ajoissa,
että mahdutte mukaan. Kurssimaksut pysyivät vielä ennallaan, mutta korotuspainetta tulevaisuudessa on, että saamme kulut katettua. Ammattimainen opetus- ja
kurssitoiminta on SuMa:n tärkein toimintamuoto ja vastuuta tästä aiotaan jatkossa
jakaa useamman henkilön kesken omassa toimikunnassaan.
Ensimmäisiä yhteydenottoja, jonka puheenjohtaja sain, koski Barkerin kiinteistöä.
Omistaja on hakenut kaupungilta poikkeamispäätöstä kaavaan muuttaakseen
kiinteistön asunnoiksi. Uutinen tuli paitsi meille myös kaikille muille Barkerin lukuisille toimijoille täytenä yllätyksenä. Minkäänlaista ennakkotietoa ei annettu eikä
vuokralaisia kuultu, kun päätös nuijittiin läpi. Ihan hetkessä muutokset eivät tapahdu suuntaan eikä toiseen; valitukset on tehty ja niissäkin menee aikansa.
Olemme kuitenkin aktiivisesti mukana taiteilijoiden kanssa yhteisessä rintamassa
vaikuttamassa kaupunkiin ja vaatimaan näyttöjä siitä, että Turku tosiaan on kulttuurikaupunki. Itse toivoisin myös, että Turussa eri taiteenlajit toimisivat aktiivisemmin yhdessä kulttuurin puolesta.
Lopuksi pyydän, että otatte rohkeasti yhteyttä minuun, Maijaan, toimikuntien vetäjiin tai hallitusjäseniin jakaaksenne ideoitanne, ehdotuksianne ja mitä nyt sydämellänne onkaan. Yhdistystyö on yhdessä tekemistä. Oikein kaunista ja antoisaa
syksyä teille kaikille!
Terveisin Kirsi
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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 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 ja olemme myös Facebookissa.
SYKSYN 2020 KURSSIT
1. VÄRIPUUPIIRROS YHDISTETTYNÄ MONOTYPIAAN
Sopii myös vasta-alkajille.
torstaisin 7 kertaa 3.9.–15.10.2020 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 90 € (ei-jäsenet 130 €)
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 20.8.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 27.8.2020. Käytä viitteenä numeroa 18005.
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2. KLASSINEN ASETELMAMAALAUS
Sopii myös vasta-alkajille.
maanantaisin 6 kertaa 7.9, 14.9., 28.9.2020 klo 11–15 ja
5.10., 12.10., 19.10. klo 11–14
Ma 21.9. ei ole kurssia.
Kurssin pituus 21 tuntia.
Keskitymme tutkimaan rakentamiamme asetelmia. Syvennymme löytämään valot, varjot ja heijastumat erilaisilta pinnoilta. Saamme työhömme asetelmassa olevien materiaalien tunnun, oikeat värit ja muodot.
Välineinä voit käyttää öljyvärejä. Myös muut välineet, (akryyli, akvarelli,
liidut, kynät) mahdollisia.
Opettajana on kuvataiteilija Tiina Vainio.
Kurssivastaavana Maya Kopra, maya.kopra@gmail.com tai
044 373 7004.
•
•
•

Hinta jäsenille 80 € (ei-jäsenet 120 €).
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 24.8.2020.
Maksa kurssimaksu viimeistään 31.8.2020. Käytä viitteenä numeroa 18018.

3. PIIRUSTUSKURSSI ALASTONMALLI
Sopii myös vasta-alkajille.
tiistaisin 7 kertaa 8.9.–20.10.2020 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.
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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 25.8.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 1.8.2020. Käytä viitteenä numeroa 18021.
4. ABSTRAKTIA! I (ilta)
Sopii myös vasta-alkajille.
keskiviikkoisin 10 kertaa 9.9.–11.11.2020 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 menetelmissä. 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.
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Kurssivastaavana Sirkka Virolainen, sirkka.l.virolainen@gmail.com tai
050 379 2480.
• Hinta jäsenille 110 € (ei-jäsenet 150 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 26.8.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 2.9.2020. Käytä viitteenä numeroa 18034.
5. SYVENTÄVÄ AKVARELLIKURSSI PÄIVÄLLÄ
Kurssi edellyttää akvarellimaalauksen perustietojen hallintaa.
torstaisin 10 kertaa 10.9–12.11.2020 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
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 27.8.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 3.9.2020. Käytä viitteenä numeroa 18047.
6. ABSTRAKTIA! II (päivä)
Sopii myös vasta-alkajille.
keskiviikkoisin 10 kertaa 16.9.–18.11.2020 klo 11–14
Kurssin pituus 30 tuntia.
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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 viimeistään 2.9.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 9.9.2020. Käytä viitteenä numeroa 18050.
7. AKVARELLIMAALAUKSEN JATKOKURSSI ”Hiljainen kauneus”
torstaisin 7 kertaa 22.10.–3.12.2020 klo 18–21
Kurssin pituus 21 tuntia.
Akvarellimaalauksen monista mahdollisuuksista ja tyylilajeista keskitymme tällä kurssilla pelkistettyyn, yksinkertaiseen ilmaisuun. Tutkimme
akvarellitekniikoita, jotka soveltuvat juuri tällaiseen maalaustyyliin. Ns.
ismeistä nostamme esiin japonismin, jonka yksinkertaisuuden estetiikka
vaikutti voimakkaasti suomalaiseen kuvataiteeseen ja taideteollisuuteen 1900 –luvun alkupuolella. Kurssin aikana kertaamme myös ns. kiinalaista sivellintekniikkaa.
Kurssin vetäjä Aino Kivisaari on viime syksyn aikana osallistunut kolmeen tämän alan täydennyskurssiin Tukholman Itä-Aasian museolla.
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 8.10.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 15.10.2020. Käytä viitteenä numeroa 18063.
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8. MAALAUSKURSSI TEMPERALLA, ÖLJYLLÄ TAI AKRYYLILLÄ
Sopii myös vasta-alkajille.
maanantaisin 7 kertaa 26.10.–7.12.2020 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 12.10.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 19.10.2020. Käytä viitteenä numeroa 18076.
9. METALLIGRAFIIKAN JATKOKURSSI
Kurssi edellyttää metalligrafiikan perustietojen hallintaa.
tiistaisin 7 kertaa 27.10.–8.12.2020 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 €).
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•
•

Sitova ilmoittautuminen viimeistään 13.10.2020.
Maksa kurssimaksu viimeistään 20.10.2020. Käytä viitteenä numeroa 18089.

VIIKONLOPPUKURSSIT
10. KUKKAMAALAUSKURSSI Ruissalon kasvitieteellisessä puutarhassa
lauantaina – sunnuntaina 12.–13.9.2020 klo 10–16
26.-27.9.2020 klo 11-16
Kurssin pituus 12 tuntia.
10 tuntia
Turun kaupunkimiljööstä on lyhyt matka Turun tropiikkiin, Ruissalon
kasvitieteelliseen puutarhan värimaailmaan. Monesti olemme kokoontuneet puutarhaan keväällä, mutta nyt saamme tilaisuuden kokea tuo
maailma uudessa valossa, syyskuisena viikonloppuna.
Aloitamme kurssin yhteisellä oppitunnilla kasvihuoneen kokoustilassa,
missä opettaja antaa vihjeitä kasvien kuvaamiseen. Kasvihuoneen kokoustila on kuitenkin meillä vain melko lyhyen aikaa käytettävissä, joten
opettajan osuus painottuu yksilölliseen ohjaukseen oppilaiden luona
kasvihuoneissa. Kaikki yksilölliset tyylit ovat suotavia, yksityiskohtaisesta dokumentoinnista tyylittelyn kautta abstraktioon asti.
Kurssille ilmoittautuneet saavat ennen kurssia kurssikirjeen, jossa on
ohjeita mukaan otettavista materiaaleista sekä ohjeita puutarhan tiloissa työskentelyyn, ruokailuun jne.
Opettajana on kuvataiteilija Aino Kivisaari.
Kurssivastaavana Pirkko Hirsimäki, pirhir@utu.fi tai 040 821 6303.
•
•
•

Hinta jäsenille 55 € (ei-jäsenet 95 €).
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 29.8.2020. 12.9.2020
Maksa kurssimaksu viimeistään 5.9.2020. Käytä viitteenä numeroa 18092.
19.9.2020
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11. METALLIGRAFIIKKAKURSSI
perjantaina 18.9.2020 klo 18–21 ja
lauantaina – sunnuntaina 19.–20.9.2020 klo 10–15
Kurssin pituus 13 tuntia.
Tervetuloa metalligrafiikan viikonloppukurssille! Kurssilla työskennellään eri syövytystekniikoin metalligrafiikkaa kuparilevylle. Menetelminä
viivasyövytystä, pehmeäpohjaa, akvatintaa ja laatan mekaanista työstöä, riippuen kunkin mielenkiinnosta ja kuva-aiheista, sekä aikaisemmasta kokemuksesta. Mahdollisuus moniväriseen akvatintasyövytykseen kahden laatan tekniikalla.
Mikäli haluat oppia kahdenlaatan monivärisyövytyksen, varaa mukaasi
valmis luonnos, jossa olet piirtänyt kolme kuvaa samasta aiheesta (värierottelu): yhden, jossa on kaikki kahden värin sävyt ja niiden sekoitukset, yhden jossa näkyy vain toisen värin alueet ja yhden jossa taas toisen. Eli esim. sininen ja keltainen, sekä ne alueet jossa värit muodostavat päällekkäin vihreän. Kuvan pohtiminen hiukan etukäteen nopeuttaa
työhön ryhtymistä. Ei haittaa vaikka alussa tuntuisikin hankalalle, katsotaan sitten yhdessä eteenpäin.
Kaikille tekniikoille on hyvä olla mietittynä valmiiksi hiukan kuva-aiheita,
jotta pääsemme reippaasti alkuun.
Innolla mukaan!
Opettajana on kuvataiteilija, TaM Petra Kallio.
Kurssivastaavana Ulpu Kavanti, ulpu.kavanti@netti.fi tai
050 350 1598.
• Hinta jäsenille 55 € (ei-jäsenet 95 €). Tarvikemaksu 10 € maksetaan ensimmäisellä kerralla opettajalle.
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 4.9.2020.
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• Maksa kurssimaksu viimeistään 11.9.2020. Käytä viitteenä numeroa 18102.

12. METALLIGRAFIIKAN ALKEISKURSSI
perjantaina 2.10.2020 klo 18–21 ja
lauantaina – sunnuntaina 3.–4.10.2020 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 55 € (ei-jäsenet 95 €).
Sitova ilmoittautuminen viimeistään 18.9.2020.
Maksa kurssimaksu viimeistään 25.9.2020. Käytä viitteenä numeroa
18115.

13. PIIRUSTUKSEN JA MAALAUKSEN LYHYT HISTORIA, ENTÄ
SITTEN?
perjantaina 9.10.2020 klo 18–21 ja
lauantaina – sunnuntaina 10.–11.10.2020 klo 10–15
Kurssin pituus 13 tuntia.
Mottona: "Teoriassa nykytaide toimii tosi hyvin, kun vähän heittää erinäisiä filosofisia teorioita soppaan mukaan, mutta yllättäen käytän
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nössä nykytaide ei olekkaan taas kuin vaan sotkua." [10:45
20.11.2007] K.H. Sitaatti Maija Simon gradusta: Sanallistamisen osuus
nykytaiteessa ja siihen kohdistuva kritiikki Arthur C. Danton taideteorian
valossa Jyväskylän yliopisto Kevät 2011 (URN-NBN-fi-jyu2011062011035).
Lähtökohtani viikonloppukurssille, jonka soisin muodostavan ensimmäisen osan kaksiosaisesta kurssikokonaisuudesta, on, miten tässä näin
kävi, moton osoittamalla tavalla, matkalla modernista taiteesta nykytaiteeseen? Alkoiko kaikki paha jo modernin taiteen piirissä? Onko nykytaide modernin taiteen päätöspiste, sekä hyvässä että pahassa? Jotta
siihen voisimme syventyä myöhemmin, on aloitettava kubismin tarinasta. Se on minun ehdotukseni.
Pablo Picasson ja Georges Braquen (ja muidenkin taiteilijoiden) aloittama pitkä maalaustaiteen (piirustuksen ja kuvanveiston) tyylisuunta
vuosina n 1907-12, päätyi suoraan perustaksi abstraktin, eli non-figuratiivisen taiteen kehittymiselle monin keinoin, myös kuvanveiston, kollaasin ja assemblagen tekniikoin. Yhdessä nämä visuaaliset aatteet leimasivat ja edelleenkin vaikuttavat kuvataiteessa, arkkitehtuurissa sekä
muotoilussa. Leimaa antavaa oli reaktio impressionismia ja symbolismia vastaan, tuohon aikaan. Muotokieltä leimasi geometrisoiminen
(matka alkaa kubismista neoplastisismiin ja konkretismiin). Matka informalismiin 1960-luvulle ja uus-ekspressionismiin (Transavantguardia,
Neo-Expressionism) 1980-luvun alussa, on pitkä.
Aloittamalla luennoin kubismista pyrin todistamaan, että olemme kaikki
eri tavoin velkaa modernin taiteen visuaalisen muodon muutoksille.
Joudumme silti tutkailemaan myös taaksepäin 1900-luvulta ja kerätä
uskallusta edetä pidemmälle, vaikkapa konkretismiin ja siitä sitten
muille maille hengessä: kuinkas sitten kävikään?
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Kurssin idea on avata lyhyt modernin kuvataiteen kertosäe mahdollisuuksille hyödyntää anti sommitteluun vaikkapa omaan visuaalisen
oopperaamme, moni-seka- ja multitaideteoksille, joita haluamme kaikki
tehdä. Voimmeko käyttää kubismia osaksi visuaalista työskentelyämme? Vai, osammeko perustella, miksi jokin muu esimerkki on itselle
tärkeä. Näin opettaja saa tilaisuuden kohdentaa keinot haluttujen tavoitteiden mukaan. Erilaiset henkilökohtaiset ratkaisut rikastuttavat oppimista, sillä esimerkkejä voi tarkastella kurssikaverin teoksista ja työskentelystä.
Entä työtavat? Alustavasti piirustus ja maalaus, erikoistehtäviä luvassa,
pari luentoa aiheesta, sekä historiallisesti että tavoitteena etsiä sommittelusta paikka myös nykytaiteessa. Löytyykö sellainen paikka, jää nähtäväksi. Kurssin tulisi riittää modernin maalaustaiteen ja muun kuvataiteen johdannoksi ainakin kubismin historian osalta. Kuukausi ennen
kurssin alkamista annetaan lisää ehdotuksia kurssille valmistautumiselle.
Opettajana on kuvataiteilija KuT Jan Kenneth Weckman.
Kurssivastaavana Sirpa Erkinharju, serkinharju@gmail.com tai
040 556 7779.
• Hinta jäsenille 85 € (ei-jäsenet 120 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 25.9.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 2.10.2020. Käytä viitteenä numeroa 18128.
14. MUOTOKUVAMAALAUSKURSSI ja
ESITELMÄ MUOTOKUVAMAALAUKSESTA ennen kurssia
Esitelmä muotokuvamaalauksesta perjantaina 23.10.2020 klo 17–18
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Kaikki voivat tulla kuuntelemaan esitelmää, vaikka eivät osallistuisikaan
kurssille. Esitelmän pitää Pertti Korhonen.
•

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

MUOTOKUVAMAALAUSKURSSI
perjantaina 23.10.2020 klo 18–21 ja
lauantaina – sunnuntaina 24.–25.10.2020 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 9.10.2020.
Maksa kurssimaksu viimeistään 16.10.2020. Käytä viitteenä numeroa 18131.

15. ÖLJYVÄRIMAALAUKSEN ALKEISKURSSI
Kahtena peräkkäisenä viikonloppuna:
perjantaina 6.11.2020 klo 18–21 ja
lauantaina – sunnuntaina 7.–8.11.2020 klo 10–15
14

JA
perjantaina 13.11.2020 klo 18–21 ja
lauantaina – sunnuntaina 14.–15.11.2020 klo 10–15
Kurssin pituus 26 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.
• Hinta jäsenille 90 € (ei-jäsenet 130 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 22.10.2020.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 29.10.2020. Käytä viitteenä numeroa 18144.
16. VÄRILLÄ ON VÄLIÄ
perjantaina 27.11.2020 klo 18–21 ja
lauantaina – sunnuntaina 28.–29.11.2020 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.
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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 13.11.2020.
Maksa kurssimaksu viimeistään 20.11.2020. Käytä viitteenä numeroa 18157.

17. METALLIGRAFIIKAN VEDOSTUS- JA PASPISLEIKKUUPAJA
lauantaina 12.12.2020 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 5.12.2020.
Käytä viitteenä numeroa 18160.
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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 8.9.–8.12.2020. Yhteyshenkilönä on Raimo
Lindfors, puh. 045 894 1819.

Sunnuntaimaalaus klo 11–15
Sunnuntaimaalauksen päivämäärät ilmoitetaan erikseen.
Yhteyshenkilönä on Minna Sartes, puh. 050 527 8163.

Työvälineiden säilytys kurssien aikana
Voit jättää varastohuoneeseen kurssien aikana tarvitsemasi työvälineet.
Kurssien sekä toimintakausien (syksy - kevät) loputtua muista viedä
omat tavarasi pois.
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Tule mukaan myös muuhun toimintaan syksyllä 2020
Sunnuntaimaalarit Taiteiden Yössä to 13.8.2020
Turun Sunnuntaimaalarit ovat useana vuonna olleet mukana
Taiteiden yössä. Covid-19 tilanteen vuoksi tarkemmat ajankohtaiset tiedot löytyvät facebookista. https://www.facebook.com/groups/158651857670423 ja s-posti
tiedotteesta.
Tutustumisilta ke 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 Brinkkalan galleriassa 22.10-22.11.2020
Tarkemmat tiedot näyttelystä ja ohjeet osallistumisesta ilmoitetaan
myöhemmin jäsentiedotteilla.
Vuoden 2020 taidekilpailu, ajankohta ja osallistumisohjeet ilmoitetaan
myöhemmin.
Syksyn taidekritiikki, ajankohta ja osallistumisohjeet ilmoitetaan myöhemmin.
Joulujuhla pe 20.11. 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 2020
Puheenjohtaja Kirsi Pohjalainen, puh 050 5918155, kirsi.marita.pohjalainen@gmail.com
Sihteeri

Mervi Ruonamo, puh 040 8208924, ruonamom@gmail.com

Varapj./
Jäsensihteeri

Maija Hämäläinen, puh 044 5021148, maija.hamalainen60@gmail.com

Kurssisihteeri

Marke Laaksonen, puh 0400 576572, marke.laaksonen@kotiposti.net

Rahastonhoitaja Kirsti Teittinen-Laine, puh 040 7201009, kteitlai@gmail.com
Jäsenet:

Ritva Kajala, puh 040 5495000, kajalapro@gmail.com
Raimo Lindfors, puh 045 8941819, raimo.lindfors@hotmail.fi
Päivi Kinnari-Kilicarslan, puh 044 2555836, paikiki@gmail.com
Sirkka Virolainen, puh 050 3792480, sirkka.l.virolainen@gmail.com
Eeva Nikoskelainen, puh 050 3428642, eevnik@utu.fi
Tiina Nordblom, puh 040 5772108, nordblom@tinholding.fi
Monica Rintamäki, puh 050 5440391, monica.rintamaki@story.fi
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Turun Sunnuntaimaalarit ry
Barkerin Ateljeet
Raunistulantie 25, laituri 6 ja 3. kerros
20300 Turku
puh. (02) 232 9275
https://www.turunsunnuntaimaalarit.net
Tervetuloa mukaan Sunnuntaimaalareiden taidekursseille!
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