Toukokuu 2016

Hyvät Sunnuntaimaalarit

Kevään toimintakausi on jälleen onnistuneesti ohi. Kaikki
suunnitellut kurssit ovat toteutuneet ja muukin toiminta on
mennyt ohjelman mukaisesti.
Vuosikokouksessa todettiin yhdistyksen asioiden olevan
kunnossa ja talouden hyvässä mallissa. Hallituksessa on
tapahtunut muutamia muutoksia. Kuusi vuotta sihteerinä
toiminut Elina Uusalo on jäänyt pois hallituksesta ja hänen
tehtäviään jatkaa Kaarina Söderström. Elina on hoitanut
viimeisinä vuosina sekä yhdistyksen sihteerin että
kurssisihteerin tehtävät. Sama käytäntö jatkuu edelleen.
Kaarinan aikaisemmat tehtävät jäsen ja tiedotussihteerinä
jaetaan siten, että jäsensihteerinä toimii Sirpa Nykänen ja
tiedotussihteerinä MarjaLeena Knuutinen, joka on uusi
jäsen hallituksessa. Hallitukseen saatiin myös toinen uusi
jäsen Irja Vihko. Marjatta Kankaan jäätyä pois hallituksen
vahvuus on sama kuin viime kaudella, kymmenen henkilöä.
Vaikka viralliset asiat ovatkin hoituneet hyvin, on kuitenkin
ilmennyt suuri huolenaihe. Näyttelyjärjestelyt ovat olleet
viime aikoina kovasti polemiikin kohteena. Kritiikkiä on tullut
silloin tällöin suullisesti ja kiertoteiden kautta, johon on ollut
vaikea vastata. Nyt kuitenkin ennen kevätnäyttelyä hallitus
sai kirjallisen toivomuksen ammattiavun käyttämisestä
ripustusta suunniteltaessa, jotta tekijöiden osaaminen tulisi
paremmin esiin. Koska tämä on taloudellisia resursseja
vaativa asia, se käsiteltiin uuden hallituksen ensimmäisessä
kokouksessa. Päätettiin, että seuraavaa näyttelyä

pystytettäessä pyydämme ammattitaiteilijaa tähän
tehtävään.
Nyt kuitenkin avajaisillan jälkeen hallitus on saanut täysin
vastakkaista ajatusmaailmaa edustavan kirjallisen
palautteen, jossa vaaditaan, että jokaisen jäsenen tulisi
saada esille kaikki haluamansa työt. Keskustelu kimposi
siitä, että kevään näyttelyyn tarjottujen töiden lukumäärä ja
myös suuri koko yllätti ripustusta tehneen näyttelyjaoston
täysin. Tilanpuutteen vuoksi jouduimme tekemään nopean
ratkaisun karsia osa töistä pois. Karsinta suoritettiin siten,
ettei kuitenkaan ketään suljettu pois näyttelystä. Tällöin
seinälle pääsi myös muutama työ, joiden ripustus ja
kehystys eivät täyttäneet näistä asioista tiedotteessa
aikaisemmin esitettyjä vaatimuksia.
Koska aikaisempiin näyttelyihin on tarjottu huomattavasti
vähemmän töitä, ei karsintaa ole tarvinnut suorittaa. Nyt
tilanne oli vaikeampi. Olisimme voineet ahtauttaa ripustusta
jonkin verran, mutta kuitenkaan kaikki teokset eivät olisi
mahtuneet mukaan. Yritimme saada näyttelyyn hieman
väljyyttä, jotta työt tulisivat paremmin esille. Karsinnan
kohteeksi joutuivat siksi juuri suurimmat työt ja usealta
henkilöltä.
Näyttelyjaosto on hankalassa tilanteessa yrittäessään
toteuttaa jokaisen toiveet. Koko näyttelyn valmisteluun
rekrytoidaan useita henkilöitä neljänä peräkkäisenä päivänä,
joten viesti töitä vastaan ottavilta henkilöiltä ripustajille ei
kulje toivotulla tavalla. Ripustajien on siis täysin mahdotonta
tietää, mikä on kunkin taiteilijan ykköstyö, joka täytyy saada
esille.

Uskon kuitenkin, että kantapään kautta taas opimme jotakin.
Koska yhdistyksessä on jäseniä kolmatta sataa, on selvää,
että mielipiteitä tulee laidasta laitaan. Laiha sopu on aina
parempi kuin lihava riita ja kokemuksen kautta nämäkin
asiat varmasti loksahtavat tavalla tai toisella vähemmän
tunteita kuumentavaan kompromissiin.
Toivotan kaikille hyvää kesää joko taiteen merkeissä tai
ilman sekä latautumista tulevia syksyn kursseja varten.

Ulla Virvanne, puheenjohtaja

Turun Sunnuntaimaalarit ry
Barkerin Ateljeet
Raunistulantie 25, laituri 6, 3. kerros
20300 Turku
Puh. (02) 2329275
www.turunsunnuntaimaalarit.net

Seuraava tiedotelehtinen postitetaan Turun
Sunnuntaimaalarit ry:n jäsenille marraskuussa 2016.

SYKSYN 2016 KURSSIT
Ilmoittaudu kurssille viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua
joko kurssivastaavalle tai Barkerilla olevaan ilmoittautumislistaan.
Ilmoittautuminen on sitova.
Maksa kurssimaksu pankkitilille 
FI51 5710 7040 0610 74
viimeistään
viikkoa ennen kurssin alkua. Maksaessasi käytä

viitteenä ko. kurssin viitenumeroa.
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeisistä peruutuksista on
maksettava peruutusmaksu 30 €. Maksa peruutusmaksu yllä
mainitulle pankkitilille käyttäen ko. kurssin viitenumeroa.
Peruutuspaikkoja kursseille voi kysellä kurssivastaavalta.
Ajankohtaiset kurssitiedot ja jäseneksi liittymiset:
www.turunsunnuntaimaalarit.net ja olemme myös 
Facebookissa
.
METALLIGRAFIIKAN KURSSI
(myös vastaalkajille)

tiistaisin 
7 kertaa 6.9.  18.10.2016 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.
Opettajana on kuvataiteilija 
Martin Ahlström.
Hinta jäsenille 75 € (eijäsenet 110 €).
Kurssivastaava
Ulpu Kavanti 
050 350 15 98 tai
ulpu.kavanti@netti.fi.
Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 23.8.2016 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.

Maksa kurssimaksu pankkitilille 
FI51 5710 7040 0610 74
viimeistään 30.8.2016. Käytä viitteenä numeroa 
9564
.
ABSTRAKTI VISUALISOINTI I (ilta)
keskiviikkoisin 
10 kertaa 7.9.  9.11.2016 klo 18 – 21
Kurssin pituus 30 tuntia.
Kurssivastaava Sirkka Virolainen.
ABSTRAKTI VISUALISOINTI II (päivä)
keskiviikkoisin 
10 kertaa 7.9.  9.11.2016 klo 11 – 14
Kurssin pituus 30 tuntia.
Kurssivastaava avoinna.
Vuosien ajan tämä supersuosittu kurssi oli nimeltään Abstrakti
maalaus. Tekotapojen monipuolistuessa kurssin nimi muuttui.
Kyseessä on eiesittävän, ”kuvattoman kuvan” ja sen rajojen ja
rajattomuuden pohdinta ja tapailu. Kurssilla ponnistellaan sekä
vapaa että omaehtoisin tehtävin kohti lopputulosta,
kuvattomuutta, jolloin maalaustehtävissä korostuvat perusasiat:
väri (ilmaisulliset taipumukset, vuorovaikutus, suhteellisuus,
aine), muoto, materiaalit ja menetelmät. Kurssilaisten toimesta
tulee näyttäytymään iso valikoima perinteisiä ja uusia tekotapoja
ja materiaalikokeiluja, joissa kaikissa saa opetusta ja jotka aina
ovat samalla osa yhteistä oppia. Erityisen innostuneita ollaan väli
ja loppukatselmuksista, joilla tarkastellaan yhdessä
aikaansaannoksia, pohdintojen aineellisia lopputuloksia. Oman
työn ja keskustelujen myötä kyky katsoa ja nähdä lisääntyy.
Opettajana on kuvataiteilija 
Kaari (Hilkka) Könönen.
Hinta jäsenille 95 € (eijäsenet 130 €).
Ilmoittautumiset
Elina Uusalo
040 704 8242 tai
elina.uusalo@gmail.com
.

Sitova ilmoittautuminen kursseille viimeistään 24.8.2016 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.
Maksa kurssimaksu pankkitilille 
FI51 5710 7040 0610 74
viimeistään 31.8.2016. Käytä viitteenä numeroa
ABS I
9577 
ja
ABS II
9580
SYVENTÄVÄ AKVARELLIKURSSI
(Päivä)
torstaisin
10 kertaa 8.9. 10.11.2016 klo 11 – 14
Kurssin pituus 30 tuntia.
Kurssi edellyttää akvarellimaalauksen perustietojen hallintaa.
Tavoitteena on yhteisten tehtävien puitteissa kunkin osallistujan
oman akvarelliilmaisun kehittäminen. Akvarellin rikkaita
maalausmenetelmiä kerrataan. Värisävyjen tunnistamista ja
paperi/pohjavalinnan merkitystä korostetaan. Ilmaisullisiin
kokeiluihin kannustetaan! Kurssilla kohdataan nauttien
akvarellimaalauksen oikullisuus ja vaikeus! Akvarellipaperia saa
käytön mukaan ostaa kurssilta.
Opettajana on kuvataiteilija 
Kaari (Hilkka) Könönen.
Hinta jäsenille 95 € (eijäsenet 130 €).
Kurssivastaava 
Elina Uusalo
040 704 8242 tai
elina.uusalo@gmail.com.
Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 25.8.2016 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.
Maksa kurssimaksu pankkitilille 
FI51 5710 7040 0610 74
viimeistään 1.9.2016. Käytä viitteenä numeroa 
9593
.
PLEKSIMAALAUSKURSSI Puolin ja Toisin!
torstaisin 
5 kertaa 8.9.  6.10.2016 klo 18 – 21
Kurssin pituus 15 tuntia.
Tyylikästä pleksimaalausta öljyvärein. Kerroksellista, värikästä
tunnelmaa. Lumoudu kiilloista, väreistä ja heijastuksista.

Ekspressiivistä maalaamista, tiukkoja väripintoja, maalien
liukumia, värien hehkua, viivojen herkkyyttä kaivertamalla,
monikerroksisia pleksipohjia.
Uusia maalareita kaivataan konkareiden joukkoon, opit nopeasti
tekniikkaa kun näet aiemmin asiaan innostuneiden maalareiden
teoksia!
Monien mahdollisuuksien pohja odottaa maalaajaansa. Ota
mukaan perusöljyvärit ja keinokuitusiveltimet. Liuottimet,
tussikynät, spraymaalit ja pesuaineet sisältyvät kurssihintaan.
Pleksipohjia saa ostaa kurssilta tarpeen mukaan.
Opettajana on kuvataiteilija 
Elina Ruohonen.
Hinta jäsenille 65 € (eijäsenet 100 €).
Kurssivastaava
Raimo Lindfors 
045  894 18 19.
Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 25.8.2016 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.
Maksa kurssimaksu pankkitilille 
FI51 5710 7040 0610 74
viimeistään 1.9.2016. Käytä viitteenä numeroa 
9632
.
AKVARELLIKURSSI, LUONTO LÄHIKUVISSA
maanantaisin 
7 kertaa 12.9.  31.10.2016 klo 18 – 21
Kurssin pituus 21 tuntia.
Luonnossa liikkuessamme havainnoimme maisemaa
lähietäisyydeltä. Näemme yksityiskohtia joita etäältä havaittu
maisemakuva ei sisällä. Pysähdymme ehkä tarkastelemaan
kasvillisuutta ja hyönteismaailman moninaisuutta. Kävelyretki
Ruissalon metsissä tai kasvitieteellisen puutarhan ympäristössä
pohjustaa syksyn kurssia. Patikkaretkellä havaitut peurat, kalliolla
luikerteleva kyy tai havunneulasta kantava muurahainen ovat
syksyisen luontokurssimme keskiössä. Merkitkää muistiin
patikkaretkiltä saadut havainnot ja kokemukset vaikka kameralla
kuvaten. Kaupunkiluontokin tarjoaa elämyksiä, joihin kannattaa
keskittyä. Luontokäsityksemme rakentuu moniaistisille

kokemuksille. Kurssilla esitellään nykytaiteilijoita, jotka tekevät
omia teoksiaan retkeilemällä ja patikoimalla luonnossa. Kurssiin
sisältyy myös akvarellin teknisten taitojen hiominen erilaisten
aiheeseen liittyvien harjoitustehtävien avulla. Akvarellipaperia
saa käytön mukaan ostaa kurssilta.
Opettajana on kuvataiteilija 
Eija Ruoho.
Hinta jäsenille 70 € (eijäsenet 105 €).
Kurssivastaava
Pirkko Hirsimäki 
040 821 63 03 tai
pirkko.hirsimaki@utu.fi
Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 29.8.2016 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.
Maksa kurssimaksu pankkitilille 
FI51 5710 7040 0610 74
viimeistään 5.9.2016. Käytä viitteenä numeroa 
9645
.
VÄRIPUUPIIRROSKURSSI PÄIVÄLLÄ
perjantaisin
7 kertaa 7.10. – 18.11.2016 klo 12 – 15
Kurssin pituus 21 tuntia.
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 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 kaiken tasoiset tekijät, vastaalkeista kauan harrastaneisiin.
Tämä tekniikka sopii niin harkitun suunnitelmalliselle kuin

impulsiivisen kokeilevalle kuvantekijätyypille. Puupiirros yllättää,
aina. Laattamateriaalia ja painopaperia saa käytön mukaan ostaa
kurssilta. Värit, liuottimet, pesuaineet sekä yhteiskäytössä olevat
kaivertimet sisältyvät kurssihintaan.
Opettajana on kuvataiteilija 
Teija Lehto.
Hinta jäsenille 75 € (eijäsenet 110 €).
Kurssivastaava
Virpi Tuominen
0504821104 tai
virpi.tuominen@gmail.com
Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 23.9.2016 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.
Maksa kurssimaksu pankkitilille 
FI51 5710 7040 0610 74
viimeistään 30.9.2016. Käytä viitteenä numeroa 
9661
.
PIIRUSTUSKURSSI ALASTONMALLI
(myös vastaalkajille)

tiistaisin 
7 kertaa 25.10.  13.12.2016 klo 18 – 21 (ei 6.12.)
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. Alastonmalli on kaksi tuntia
illassa. Lopuksi arvioimme teoksia.
Opettajana on kuvataiteilija 
Martin Ahlström.
Hinta jäsenille 80 € (eijäsenet 115 €). Hinta sisältää mallin
palkkion.
Kurssivastaava 
Raija Kulo 
050 4647405 tai raija.kulo@pp.inet.fi
Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 11.10.2016 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.
Maksa kurssimaksu pankkitilille 
FI51 5710 7040 0610 74
viimeistään 18.10.2016. Käytä viitteenä numeroa 
9616
.

REIPASTA ÖLJYVÄRIMAALAUSTA PÄIVÄLLÄ!
maanantaisin
7 kertaa 31.10. – 12.12.2016 klo 11 – 14
Kurssin pituus 21 tuntia.
Maalaa virkeänä päivällä ja saat uutta intoa ja näkökulmaa!
Ei kukka tai maisematauluja, vaan rehellistä ja hauskaa
nykymaalaamista!
Soveltuu vastaalkajalle sekä kertaukseksi tai uuden
löytämiseksi aiemmin maalausta harrastaneelle. Aloitamme
perusteista edeten helpoin metodein esittävästä abstraktiin ja
abstraktista puoliesittävään. Maalauksellisuuden lisäksi
opit sommittelua, alat näkemään värejä ja saat erilaisia
näkökulmia ympäristön havainnoimiseen.
Ota mukaan lyijykynä, vesivärit ja luonnoslehtiö, perusöljyvärit ja
pensselit.
Opettajana on kuvataiteilija 
Elina Ruohonen.
Hinta jäsenille 70 € (eijäsenet 105 €).
Kurssivastaava 
Maya Kopra 
0443737004 tai
maya.kopra@gmail.com.
Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 14.10.2016 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.
Maksa kurssimaksu pankkitilille 
FI51 5710 7040 0610 74
viimeistään 21.10.2016. Käytä viitteenä numeroa 
9700
.
MAALAUSKURSSI TEMPERALLA, ÖLJYLLÄ TAI AKRYYLILLÄ
(myös vastaalkajille)
maanantaisin 
5 kertaa 7.11.  12.12.2016 klo 18 – 21 (ei 5.12.)
lauantaina
1 kerta 10.12. klo 11–14
Kurssin pituus 18 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.
Hinta jäsenille 65 € (eijäsenet 100 €).
Kurssivastaava 
Ulla Joutsamo 
050 511 14 89 tai
ullajout@dnainternet.net
Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 24.10.2016 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.
Maksa kurssimaksu pankkitilille 
FI51 5710 7040 0610 74
viimeistään 31.10.2016. Käytä viitteenä numeroa 
9603
.
VIIKONLOPPUKURSSIT
ÖLJYMAALAUSKURSSI, aloittelijoille ja pitkään harrastaneille
pe 30.9. klo 18–21 ja la  su 1. – 2.10.2016 klo 10–15
Kurssin pituus 13 tuntia
Maalauksen aiheen voi valita vapaasti. Kyseessä voi olla maisema,
asetelma, eläin tai mikä kuvaaihe tahansa. Syvennetään värien ja
välineiden käyttöä. Aloittelijoille on tiivis tutustuminen
öljyvärimaalaamisen maailmaan. Yksilöllisessä ohjauksessa
pyritään valmiiseen maalaukseen.
Opettajana on kuvataiteilija 
Markku Laakso.
Hinta jäsenille 70 € (eijäsenet 105 €).
Kurssivastaava 
Elina Uusalo
040 704 8242 tai
elina.uusalo@gmail.com
Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 16.9.2016 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.
Maksa kurssimaksu pankkitilille 
FI51 5710 7040 0610 74
viimeistään 23.9.2016. Käytä viitteenä numeroa 
9687.
TUSSIMAALAUSKURSSI
pe 7.10. klo 18–21 ja la – su 8.  9.10.2016 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.
Opettajana on Kiinassa tussimaalausta opiskellut kuvataiteilija
Raija Tuomaala.
Hinta jäsenille 70 € (eijäsenet 105 €).
Kurssivastaava
Virpi Tuominen
0504821104 tai
virpi.tuominen@gmail.com
Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 23.9.2016 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.
Maksa kurssimaksu pankkitilille 
FI51 5710 7040 0610 74
viimeistään 30.9.2016. Käytä viitteenä numeroa 
9658
.
MAISEMAN KOSKETUS
pe 21.10. klo 18 – 21 ja la – su 22. – 23.10.2016 klo 10 – 15
Kurssin pituus 13 tuntia
Silmin nähty maisema hipaisee tai kouraisee meitä jokaista
mennen tullen. Olemme osa maisemaa, jatkuvassa
vuorovaikutuksessa. Aistimme ja hahmotamme näkymiä
lukemattomin tavoin ja lähtökohdin, lukemattomissa tilanteissa
ja avaruudellisissa tiloissa. Tämä heijastuu ajattelussamme ja
toimissamme – kuviakin, joita teemme, tulemme hyvin usein
määrittäneeksi maisemakäsitteen sisäistäminä.
Antakaamme nyt maiseman vapaasti koskettaa ja vallata
maalarimieli! Antautukaamme lapsen nautinnolla, sallikaamme
koettujen ja kokemattomien elämysten virrata pakottomasti
värinä kankaille, väkevien ja hentojen, henkeäsalpaavien ja tutun

arkisten. Meillä on kullakin oma lähestymistapamme maisemaan
 se näkyköön!
Panta rei hengessä edeten ei kurssilla sallita valokuvia eikä
etukäteisluonnoksia. Kaikki maalaustavat sen sijaan ovat sallitut;
painotus on värissä ja materiaalimenetelmissä. Opettajana on
kuvataiteilija 
Kaari (Hilkka) Könönen.
Hinta jäsenille 70 € (eijäsenet 105 €).
Kurssivastaava
Elina Uusalo
040 704 8242 tai
elina.uusalo@gmail.com
Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 7.10.2016 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.
Maksa kurssimaksu pankkitilille 
FI51 5710 7040 0610 74
viimeistään 14.10.2016. Käytä viitteenä numeroa 
9674
.
PIIRUSTUKSEN JATKOKURSSI, Piirtämisen viidakko!
pe 28.10. klo 18  21
la 29.10. 
Ruissalon kasvitieteellisessä puutarhassa
klo 10 – 15
su 30.10.2016 klo 10 – 15
Kurssin pituus 13 tuntia.
Intensiivisellä viikonloppukurssilla harjoitellaan piirtämisen eri
keinoja. Luvassa on erilaisia viivaharjoituksia, viidakon
tunnelmaa, päällekkäisyyttä, rinnakkaisuuttaja kollaasipiirtämistä.
Kurssi soveltuu hyvin kaikille piirtämisestä kiinnostuneille, toimii
alkeiskurssin käyneille tai uteliaille piirtäjille.
Perjantaina erilaisia viiva ja havaintoharjoituksia, lauantaina
kokoonnumme Ruissalon kasvitieteelliseen puutarhaan
piirtämään ihania kasveja, ja sunnuntaina koostetaan teoksista
kollaasia, sekä piirretään elävää mallia.
Mukaan pehmeitä lyijykyniä, kumi, hiili, säämiskä, fiksatiivi,
valkoinen conteliitu, musta permanenttussikynä, pieni
mustepullo ja täytettävä (muovinen)mustesäiliösivellin, sekä

valkoista luonnospaperia tai luonnoslehtiö.
Opettajana on kuvataiteilija
Elina Ruohonen.
Hinta jäsenille 70 € (eijäsenet 105 €).
Kurssivastaava 
Kaarina Söderström 
040 5115 692 tai
kaasode@gmail.com.
Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 14.10.2016 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.
Maksa kurssimaksu pankkitilille 
FI51 5710 7040 0610 74
viimeistään 21.10.2016. Käytä viitteenä numeroa 
9629
.
AKVARELLIMONOTYPIA JA CHINE COLLÉ
Pe 18.11. klo 18 – 21 ja lasu 19. – 20.11.2016 klo 10 – 15
Kurssin pituus 13 tuntia.
Akvarellimonotypia
on akvarellinkaltainen grafiikan menetelmä,
jossa pohjustetulle laatalle maalataan vesiväreillä. Myös
akvarelliliitujen ja kynien sekä värillisen musteen käyttö on
mahdollista. Värien kuivuttua laatta vedostetaan kostutetulle
syväpainopaperille. Tuloksena on heleä ja kuulas vedos. Vedokset
ovat uniikkeja.
Chine collé
on taidegrafiikan tekniikka, jossa teos rakennetaan
kollaasinomaisesti useista, päällekkäisistä paperiarkeista ja
vedostusjäljestä. Ohuisiin, usein sävytettyihin papereihin
sivellään kasviliimaa, ja vedostetaan siirtoarkki yhdessä vedoksen
väritetyn syväpainolaatan kanssa kostealle syväpainopaperille.
Lisättävät siirtopaperit voivat olla leikattuja erimuotoisiksi, ja ne
kuultavat uuden vedoksen värien alta, joten tekniikalla saadaan
aikaan mielenkiintoisia syvyysvaikutelmia.
Akvarellimonotypia ja chine collé sopivat hyvin yhdistettäviksi.

Laatat, syövytysaineet, värit, liuottimet ja pesuaineet sisältyvät
kurssihintaan. Syväpainopaperia saa ostaa käytön mukaan
kurssilta.
Opettajana on kuvataiteilija 
Annika Dahlsten.
Hinta jäsenille 70 € (eijäsenet 105 €)
Kurssivastaava
Pirkko Hirsimäki 
040 821 63 03 tai
pirkko.hirsimaki@utu.fi .
Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 4.11.2016 joko
kurssivastaavalle tai kerhotiloissa olevaan ilmoittautumislistaan.
Maksa kurssimaksu pankkitilille 
FI51 5710 7040 0610 74
viimeistään 11.11.2016. Käytä viitteenä numeroa 
9690
.

Tule mukaan myös muuhun toimintaan syksyllä 2016:
Tiistaimaalaus klo 12  15
Sunnuntaimaalarit kokoontuvat tiistaisin kerholle
taiteilemaan ilman opettajaa välillä: 6.9. – 29.11.2016.
Yhteyshenkilönä on Raimo Lindfors, puh. 045 – 894
1819.
Sunnuntaimaalaus klo 11 – 14
Näinä päivinä on sunnuntaimaalausta: syyskuun 11., 18.
ja 25. + lokakuun 16. + marraskuun 6., 13. ja 27. +
joulukuun 11.
Yhteyshenkilönä on Minna Sartes, puh. 050 – 527 81 63.
Minna toivoo, että ilmoitat tulostasi viimeistään klo 10
sunnuntaina.

Sunnuntaimaalarit
Taiteiden Yössä to 18.8.

Turun Sunnuntaimaalarit ovat useana vuonna olleet
mukana Taiteiden Yössä Vähätorilla. Niin myös tänä
vuonna.
Kulkuluvan aikaan la 3.9. ja su 4.9
. on myös meidät ovet avoinna
klo 10.00 – 15.00.
Voitte tuoda Barkerille omia töitänne esille, niille on nyt
runsaasti esittelytilaa.
Tule mukaan iloiseen ja toimeliaaseen joukkoon
esittelemään yhdistystämme sekä sen toimintaa niin
Taiteiden Yössä Vähätorilla kuin Kulkuluvan aikaan
Barkerin Ateljeetalossa. Riittää kun ilmestyt paikalle.
Tutustumisilta ma 5.9. 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!
Syksyn luento torstaina 13.10. klo 18.00 – 21.00
Vuoden 2016 taidekilpailu aiheena on “Mielimaisemani”
Töiden jättö viimeistään maanantaina 17.10.
työhuoneelle. Teoksissa pitää olla tekijän nimi peitettynä
ja taakse kiinnitetään suljettu kirjekuori, missä on
teoksen nimi, tekotapa ja tekijän nimi. Näyttely
kilpailutöistä on työtiloissamme 24.10. – 25.11. Jäsenet
voivat käydä äänestämässä mieleisiään teoksia. Parhaat
palkitaan joulujuhlassa.

Syysnäyttelyn avajaiset ma 24.10. klo 18.00 – 20.00
Turun Kuvataidekoulu, Ratapihankatu 18.
Näyttely on avoinna 25.10 – 11.11.2016.
Ti – pe klo 14 – 18 la klo 11 – 15.
Näyttelyyn voi jokainen sunnuntaimaalari osallistua 1 – 2
työllä, töiden koosta ja osallistujien määrästä riippuen.
Ohjeet näyttelytöiden tuojille:
Näyttelytyöt jätetään Kuvataidekoululle
Pe 21.10. klo 16 – 18 sekä la 22.10. klo 12  14
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 (galleria perii
20 % myyntihinnasta)
Kustannusten peittämiseksi peritään 8 €/teos
(galleriamaksu, näyttelyjuliste sekä kutsukortit). Ottakaa
tasaraha mukaan. Tuokaa mukaan myös arpajaisvoittoja.
Näyttelyssä myydään suosittuja arpojamme.
Arpajaisvoitoiksi toivomme maalauksia, grafiikkaa,
veistoksia ja kortteja. Arpajaiset pidetään näyttelyn
avajaisten yhteydessä klo 19.00.
Näyttely puretaan lauantaina 12.11. klo 12–14.
JOKAINEN HAKEE ITSE OMAT TYÖNSÄ POIS!

Syksyn taidekritiikki ke 16.11. klo 18.00 – 21.00
Tule mukaan kritiikkitilaisuuteen, kuulemaan ja tuo omia
töitäsi arvioitavaksi. Jäsenet voivat tuoda kritiikkiin 3
työtä/tekijä. Tilaisuudessa tekijä saa verratonta
palautetta töistään ja se on myös kuulijoille
opettavainen tapahtuma.
Osallistumismaksu on 5 €, niin kuuntelijoilta, kuin myös
töitään tuovilta. Kritiikkiin tulevat työt ilmoitetaan
Barkerilla olevaan listaan. Etukäteen ilmoittautuminen
on välttämätöntä, koska kritiikkiin voidaan ottaa töitä
enintään viideltätoista tekijältä. Jos töitä on liikaa,
kriitikko joutuu kohtuuttoman urakan eteen, eikä ehdi
syventyä kunnolla arvioitaviin teoksiin.
Joulujuhla pe 25.11. klo 18.00 –
Tule viettämään joulujuhlaa jouluiseen Barkerin
ateljeeseen! Juhlassa julkistetaan myös Vuoden
Sunnuntaimaalari ja Vuoden Vihtori ja jaetaan heille
palkinnot.
Työvälineiden säilytys kurssien aikana
Työhuoneen takaseinällä on hyllykkö ja laatikoita, joihin
voit jättää kurssien aikana tarvitsemasi työvälineet.
Kurssin loputtua muista viedä omat tavarasi pois.
Omat tavarat ja teokset kotiin
Olethan muistanut viedä viimeistään jouluun mennessä
omat teoksesi ja työvälineesi kotiin. Kaikki yhdistykselle
kuulumaton joudutaan lukukauden loppusiivouksessa
hävittämään.

Hallitus ja toimikunnat:

Puheenjohtaja,
näyttelyjaoston
puheenjohtaja

Ulla Virvanne

045 854 0433

Varapuheenjohtaja,
lehtiilmoitukset

Pirkko Hirsimäki

040 821 6303

Toimintajaoston
vetäjä

Maija Hämäläinen

044 502 1148

Tiedottaja

MarjaLeena Knuutinen

040 563 6603

Raimo Lindfors

045 894 1819

Rahastonhoitaja,
kirjastonhoitaja

Kerttuli Mattila

044 333 7582

Jäsensihteeri

Sirpa Nykänen

040 822 9747

Sihteeri, kurssisihteeri Kaarina Söderström

040 5115 692

Internetsivut

Kyllikki Terho

050 378 3446

Irja Vihko

040 731 4992

Maija Hämäläinen

044 502 1148

Raimo Lindfors

045 894 1819

Sirpa Nykänen

040 822 9747

Toimintajaosto:
Vetäjä

Näyttelyjaosto:
Puheenjohtaja

Ulla Virvanne

045 854 0433

Anja Ahlgren

040 548 8177

Marjatta Kangas

050 514 4797

MarjaLeena Knuutinen

040 563 6603

Raimo Lindfors

045 894 1819

Jukka Paavilainen

Leena Parviainen

040 725 3867

Tiedottaja

MarjaLeena Knuutinen

040 563 6603

Lehtiilmoitukset

Pirkko Hirsimäki

040 821 6303

Internetsivut

Kyllikki Terho

050 378 3446

Tiedotusjaosto:

Jos haluat tulevaisuudessa toimia Turun
Sunnuntaimaalareissa, niin ota yhteyttä johonkin yllä
olevaan henkilöön.  Löydämme yhdessä Sinulle
mukavaa tekemistä samanhenkisten ihmisten kanssa.
Saat tehtäviin myös perusteellista opastusta, mistä on
hyvä jatkaa itsenäisesti.

