Toukokuu 2017
HYVÄT SUNNUNTAIMAALARIT
Aloitimme tammikuussa kevään toimintakauden taidematkalla
Helsinkiin. Kohteina olivat HAM, jossa tutustuimme Kusaman
taiteeseen sekä Ateneumissa oleva Modiglianin näyttelyyn. Uusi
hallitus on aloittanut innostuneesti työskentelyn ja saanut syksyn
ohjelman valmiiksi. Kevään viimeisenä yhteisenä tapahtumana oli
kritiikkitilaisuus, johon osallistui väkeä tuvan täydeltä. Kuvataiteen
maisteri Johannes Hänninen antoi palautetta 15 tilaisuuteen
osallistuneen Sunnuntaimaalarin töistä. Mukana oli myös kuuntelijoita runsaasti. Lähes kaikki kerhotilamme istuinpaikat olivat
käytössä.
Kevätnäyttelymme on menossa Bio Cityn tiloissa. Näyttelytilan
etsiminen näinkin suurelle joukolle on haastavaa. Mitään
vakituiseksi paikaksi sopivaa tilaa ei vielä ole löytynyt. Bio Cityn
etuna on suuri yleisömäärä, joka liikkuu tiloissa päivittäin. Avajaisia
emme taloudellisista syistä tällä kertaa järjestäneet. Kyseessä on
ravintolatila, eikä sinne voi viedä omia eväitä, kuten aikaisemmin
olemme tehneet. Nyt yhdistyksellämme on kuitenkin hyvä
mahdollisuus saada runsaasti näkyvyyttä.
Syksyn
näyttelytilaksi
olemme
alustavasti
varanneet
Köysiratagallerian. Hallitus on aloittanut ensi keväänä vietettävän
SUMA:n 40-vuotisjuhlan suunnittelun. Näyttelypaikkaa ei ole vielä
toistaiseksi tiedossa.
Pian olemme saamassa päätökseen työntäyteisen, mutta
onnistuneen kevään toimintakauden. Muutamat kuvataiteilija Elina
Ruohosen kurssit ovat vielä kesken. KuT Jan Kenneth Weckman
päättää maalaus-, piirustus- ja kollaasikurssillaan kevään ohjelman.
Kesällä levätään ja kerätään energiaa. Olemme jälleen mukana
elokuisessa Taiteiden yössä kojullamme, tutulla paikalla Vähätorilla,
keromassa yhdistyksemme toiminnasta ja houkuttelemassa uusia
jäseniä mukavaan joukkoomme.
Kiitän kaikkia Sunnuntaimaalareita innokkaasta kursseille
osallistumisesta ja toivotan hyvää ja lämmintä kesää näin kolean
kevään jälkeen.
Ulla Virvanne, puheenjohtaja

Kurssilainen!
UUSI ASIA:
Nyt voit ilmoittautua kursseille suoraan verkkosivuiltamme!
Ilmoittaudu kurssille viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua. Ilmoittautuminen on sitova. Kurssivastaava varmistaa sähköpostitse kurssin toteutumisen viimeistään viikkoa ennen kurssin
alkua.
Ilmoittautua voit:
1. netissä: www.turunsunnuntaimaalarit.net kurssiosiossa; jokaisen kurssikuvauksen lopussa on linkki kyseisen kurssin ilmoittautumislomakkeelle
2. ilmoittautumislistoille Sunnuntaimaalareiden työtilassa
3. kurssivastaaville (myös kurssien peruuttamiset)
Kurssimaksu on maksettava 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.
SYKSYN 2017 KURSSIT
1. TRIPTYYKKI, aikuisten maalauskurssi päivällä
maanantaisin 7 kertaa 11.9. - 23.10.2017 klo 11 – 14
Kurssin pituus 21 tuntia.
Jokaisella meistä on annettavaa toisille. Meillä kaikilla on omat näkemyksemme, ajatuksemme, tarinamme kerrottavana ja viestittävänä. Kurssin yhtenä tavoitteena on tehdä jokin näkemys jaettavaksi ja koettavaksi maalaussarjan avulla.
Kurssin aikana maalataan kolmiosainen maalaussarja valitusta
teemasta. Maalaussarjan avulla tutustutaan sommitteluun, värioppiin ja tilan hahmottamiseen kuvanteossa. Kuvasarja tekee mahdol-

liseksi oman aiheen erilaiset tulkinnat ja maalaustekniset kokeilut.
Tehtävien ja harjoitusten avulla pyritään oman kuvallisen ilmauksen
syventämiseen ja rikastamiseen. Opetuksellinen pääpaino on kuvan
sommittelun ja rakenteen tutkimisessa.
Kurssi on jatkokurssi ja tarkoitettu maalauksen alkeet jo osittain hallitseville opiskelijoille. Tekniikka: Öljy-, tempera- tai akryylivärit.
Opettajana on kuvataiteilija, taiteen maisteri Johannes Hänninen
Kurssivastaavana Marjatta Risku,
marjatta.risku@gmail.com tai 050-3552146
• Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 105 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 28.8.2017.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 4.9.2017. Käytä viitteenä numeroa 9894.
2. METALLIGRAFIIKAN KURSSI (myös vasta-alkajille)
tiistaisin 7 kertaa 12.9. - 24.10.2017 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
Kurssivastaavana Ulpu Kavanti,
ulpu.kavanti@netti.fi tai 050-350 15 98
• Hinta jäsenille 75 € (ei-jäsenet 110 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 29.8.2017.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 5.9.2017. Käytä viitteenä numeroa 9904.
3. ABSTRAKTIA! I (ilta)
keskiviikkoisin 10 kertaa 13.9. - 15.11.2017 klo 18 – 21
Kurssin pituus 30 tuntia.

Suositulla, vuosikymmeniä jatkuneella kurssilla ollaan kuvantekemisen perusasioiden äärellä. Kun pyrkimys on kohti ei-esittävyyttä,
abstraktia muotokieltä ja kun silmin nähtävä malli puuttuu, ovat
kurssilla fokuksessa perusasiat: väritapahtumat, sommittelu, muoto,
materiaalit ja menetelmät. Perinteiset ja uusista uusimmat tekotavat
ja materiaalikokeilut ovat kurssin konkreettinen sisältö, jonka myötä
tehdään loputtomasti ilmaisullisia löytöjä, opitaan uutta ja tukevoitetaan jo opittua.
Opettajan mielestä ABSTRAKTIA! on eräänlainen päättymätön peruskurssi, joka pohjustaa tietämystä kuvantekemisen välineistä. Ja
mikä tärkeintä - kyky katsoa ja nähdä lisääntyy! Kurssilla monipuolisten ilmaisutapojen näyttäytyminen ja rikas, pulppuava pohdinta
ovat vasta-alkajallekin melkoinen tietolähde.
Kaksi kurssikertaa käytetään yhteisiin, opettavaisiin väli- ja loppukatselmuksiin, joille kerätään vapaaehtoisten tehtävien ja omien
mielentuotosten tulokset.
Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Sirkka Virolainen, sirkka.l.virolainen@gmail.com
tai 050-379 24 80
• Hinta jäsenille 95 € (ei-jäsenet 130 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 30.8.2017.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 6.9.2017. Käytä viitteenä numeroa 9917.
4. ABSTRAKTIA! II (päivä)
keskiviikkoisin 10 kertaa 13.9. - 15.11.2017 klo 11 – 14
Kurssin pituus 30 tuntia.
Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Marja Wuorisalo, marja.vuorisalo@gmail.com
tai 0400-828 871
• Hinta jäsenille 95 € (ei-jäsenet 130 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 30.8.2017.

• Maksa kurssimaksu viimeistään 6.9.2017. Käytä viitteenä numeroa 9920.
5. SYVENTÄVÄ AKVARELLIKURSSI PÄIVÄLLÄ
torstaisin 10 kertaa 14.9.- 16.11.2017 klo 11 – 14
Kurssin pituus 30 tuntia.
Kurssi edellyttää akvarellimaalauksen perustietojen hallintaa. Tavoitteena on monipuolisten tehtävien puitteissa kunkin osallistujan
oman akvarelli-ilmaisun kehittäminen. Kurssilla kerrataan akvarellin
rikkaita maalausmenetelmiä ja etsitään uusia, korostetaan värisävyjen tunnistamista ja paperi/pohjavalinnan merkitystä. Ilmaisullisiin
kokeiluihin kannustetaan! Kurssilla kohdataan nauttien akvarellimaalauksen oikullisuus ja vaikeus! Akvarellipaperia saa käytön mukaan ostaa kurssilta.
Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen.
Kurssivastaavana Elina Uusalo,
elina.uusalo@gmail.com tai 040 704 8242
• Hinta jäsenille 95 € (ei-jäsenet 130 €).
• Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 31.8.2017.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 7.9.2017. Käytä viitteenä numeroa 9933.
6. KUVAN SISÄLTÖÄ ETSIMÄSSÄ (tekniikka osin vapaa ja sopii
myös vasta-alkajille)
torstaisin 7 kertaa 14.9.- 26.10.2017 klo 18 – 21
Kurssin pituus 21 tuntia.
Me ihmiset olemme tässä maailmassa ja maailma on meille yhteinen ja sama. Me näemme saman maailman, mutta jokainen omin
silmin, emme toisten silmin tai toistemme puolesta. Välittäessäni
näkemykseni, kokemukseni, ajatukseni maailmasta toisille, tarkastelen myös omaa olemassaoloani. Kuvia tehdessäni olen myös yhteydessä etsivään, kysyvään ja oppivaan ihmiseen itsessäni.
Kurssin painopiste on kuvataiteen (esittävän) sisällön: merkkien,
merkitysten ja symbolien tarkastelussa, tutkimisessa ja tulkinnassa.

Yhteiset pohdinnat kuvien tarkastelut ja keskustelut ovat tärkeä osa
kurssityöskentelyä. Tehtävien avulla on tarkoitus laajentaa opiskelijoiden näkemyksiä ja ajatuksia kuvataiteen kyvystä ilmentää ja tulkita ympäröivää maailmaa kuvin. Osa kurssin kuvallisista tehtävistä
pohjautuu kuvataiteen yhteiseen tarkasteluun ja uudelleentulkintaan. Kurssi sisältää mahdollisesti pienimuotoisia oppituntien ulkopuolella tehtäviä kotitehtäviä.
Kuvan merkittävyyden takana ei useinkaan ole vain taituruus vaan
kuvallisen ajattelun ja näkemyksen voima, jotka ovat kiteytyneet
katsojan mieltä ja ajattelua koskettavaksi kuvaksi. Tuo kuva voi olla
huuto, kuiskaus, manifesti, runo tai mietiskelyjemme kiteytymä.
Opettajana on kuvataiteilija, taiteen maisteri Johannes Hänninen.
Kurssivastaavana Sirpa Erkinharju, sirpa.erkinharju@pp.inet.fi tai
040-556 7779
• Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 105 €).
• Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 31.8.2017.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 7.9.2017. Käytä viitteenä numeroa 9946.
7. REIPASTA ÖLJYVÄRIMAALAUSTA PÄIVÄLLÄ! (myös vastaalkajille)
maanantaisin 5 kertaa 30.10. – 27.11.2017 klo 11 – 15
(viimeisellä kerralla klo 11 – 16)
Kurssin pituus 21 tuntia.
Maalaa virkeänä päivällä ja saat uutta intoa ja näkökulmaa!
Ei maisematauluja, vaan hauskaa nykymaalaamista! Soveltuu kaikille maalauksesta innostuneille sekä soveltuu uuden löytämiseksi
aiemmin maalausta harrastaneelle. Tuntien alussa innostutaan eri
nykytaiteilijoista, harjoitellaan eri tapoja maalata, tehdään hienoja
valmiita teoksia! Opit maalauksellisuutta, sommittelua, löydät uutta
ja havaintokykysi vahvenee. Ota mukaan lyijykynä, ja luonnoslehtiö,
perusöljyvärit ja pensselit ja pohjia.
Opettajana on kuvataiteilija Elina Ruohonen.

Kurssivastaavana Maya Kopra,
maya.kopra@gmail.com tai 044-373 70 04
• Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 105 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 16.10.2017.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 23.10.2017. Käytä viitteenä
numeroa 9959.
8. MAALAUSKURSSI
TEMPERALLA,
ÖLJYLLÄ
AKRYYLILLÄ (myös vasta-alkajille)
maanantaisin 7 kertaa 30.10. - 11.12.2017 klo 18 – 21
Kurssin pituus 21 tuntia.

TAI

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 14 89
• Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 105 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 16.10.2017.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 23.10.2017. Käytä viitteenä
numeroa 9962.
9. PIIRUSTUSKURSSI ALASTONMALLI (myös vasta-alkajille)
tiistaisin 7 kertaa 31.10. - 12.12.2017 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 Raija Kulo,
raija.kulo@pp.inet.fi tai 050-464 74 05
• Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 105 €). Mallin palkkiot maksetaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla Raijalle.
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 17.10.2017.
• Maksa kurssimaksu 24.10.2017. Käytä viitteenä numeroa
9975.
VIIKONLOPPUKURSSIT
10.AKVARELLIKURSSI KÖKARISSA
Perjantaista – sunnuntaihin 15. – 17.9.2017
Perjantai-aamulla kimppakyydeillä Turusta Kökariin. Majoittaudutaan Antons Gästhemiin, jonka jälkeen kokoonnumme oppitunnille
ja teemme akvarellitekniikoiden ”lämmittelyharjoituksia” ja käymme
läpi maisemamaalauksen haasteita. Maalaamaan lähdemme komealle kalliorannalle, josta aukeaa rannaton meri etelään ja kallion
laella on merimerkkinä Kökarin vanha puukirkko ja Fransiskus –
kappeli. Ruokailun jälkeen jatketaan työskentelyä kurssipaikalla. Illan hämärtyvä väriskaala saattaa olla hyvin kaunis ja jos meillä on
onnea, saamme nähdä kirkkaan tähtitaivaan.
Lauantaina on koko päivä aikaa antautua maisemalle. Aluksi tutkitaan aamuvaloa ja sen jälkeen päivä täyttyy teoriatunneista ja luonnossa maalaamisesta. Aiheita riittää; kalliota, merta, taivasta, rantamajoja ja vanhaa kalastajakylämiljöötä.
Sunnuntaina aamupalan jälkeen kerrataan viikonlopun kokemuksia
ja laiva lähtee Kökarilta klo 12.00 ja Turussa ollaan noin klo 17.00.
• Erillisessä esitteessä on tarkemmat tiedot akvarelliviikonlopusta
Kökarissa.
Opettajana on kuvataiteilija Aino Kivisaari.
Kurssivastaavana Pirkko Hirsimäki, pirhir@utu.fi, tai 40 821 6303

• Opetuksen hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 105 €).
+ matka-, + majoitus- (30 €/yö) ja ruokailukustannukset.
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 1.9.2017.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 8.9.2017. Muut kustannukset
maksetaan Kökarissa. Käytä viitteenä numeroa 9988.
11.VIIVASTA MUOTOON – MUODOSTA TILAAN – kurssi kuvan
rakenteesta ja sommittelusta (kurssi sopii myös vasta-alkajille)
Perjantaina 22.9.2017 klo 18 – 21 ja
lauantaina – sunnuntaina 23. – 24.9.2017 klo 10 – 15
Kurssin pituus 13 tuntia
Kuvan sommittelua ja rakennetta ja niiden olemusta tarkasteleva
viikonloppukurssi koostuu pienistä harjoitustehtävistä ja niihin pohjautuvasta laajemmasta työstä. Kokeilevalla kurssilla tutkitaan viivaa, pintaa, muotoa ja tilaa sekä kuvan rakenneosia eri materiaaleja ja työvälineitä käyttäen. Osin kollaasimaisessa työskentelyssä
voidaan yhdistellä työhön myös eri materiaaleja. Harjoitusten ja
työskentelyn avulla pyritään oman kuvallisen ajattelun syventämiseen ja rikastuttamiseen.
Tekniikka: Kurssin alussa erilaiset piirrosvälineen, lyijykynä, nestemäinen tussi jne. myöhemmin osin vapaa tekniikka
Opettajana on kuvataiteilija, taiteen maisteri Johannes Hänninen.
Kurssivastaavana Maija Hämäläinen,
maija.hamalainen60@gmail.com, tai 044-5021148
• Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 105 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 8.9.2017
• Maksa kurssimaksu viimeistään 15.9.2017. Käytä viitteenä
numeroa 9991.
12.SYVEMMÄLLE MAISEMAAN - akvarelli-, akryyli- ja öljyvärimaalareille (sopii myös vasta-alkajille)
Perjantaina 6.10.2017 klo 18 – 21
lauantaina – sunnuntaina 7. – 8.10.2017 klo 10 – 15
Kurssin pituus 13 tuntia

Kurssin tavoitteena on esittää sama maisema erilaisissa valaistuksissa, aamun valossa ja illan hämärässä. Tällä kurssilla on myös
mielenkiintoista nähdä, miten sama valaistus esitetään eri tekniikoin, akvarelli-, akryyli- tai öljyvärein.
Kurssi rakentuu kolmelle päivälle seuraavasti:
1. perjantaina: Väriteoriaa, jonka pohjalta tutkitaan värisommittelua,
valon ja varjon värejä.
2. lauantaina: Maalaus omasta maisema-aiheesta kahdessa eri valaistuksessa, valoisan aamun ja hämärän illan valossa. Oma aihe
voi olla joko valokuva tai piirros.
3. sunnuntaina: Tehtyjen maalausten pohjalta edetään pelkistettyyn
tai abstraktiin ilmaisuun.
Opettajana on kuvataiteilija Aino Kivisaari.
Kurssivastaavana Maarit Kaipiainen,
maarit.kaipiainen@pp.inet.fi tai 050-565 88 68
• Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 105 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 22.9.2017
• Maksa kurssimaksu viimeistään 29.9.2017. Käytä viitteenä
numeroa 1009.
13.YKSINKERTAISET ASETELMAT – RIKKAAT TULKINNAT
Perjantaina 20.10.2017 klo 18 – 21
lauantaina – sunnuntaina 21. – 22.10.2017 klo 10 – 15
Kurssin pituus 13 tuntia.
Kurssilla havainnoidaan muodoltaan yksinkertaisia asetelmia ja
tehdään niistä puhuttelevia tulkintoja - asetelmamaalausta tai piirustusta parhaiden asetelmakuvien tapaan siis!
Kurssitilaan virittämiämme asetelmia paitsi katsellaan, myös kuunnellaan. Mistä näkymät kertovat ja miten? Miten niiden värit soivat?
Valo hyväilee asetelmiimme muotoja, niitä tutkitaan, mutta ei jähmetytä jäljentämään. Muodot väreineen asettuvat kuvapinnalle;
sommittelun tärkeys kuvapinnalla korostuu. Sallittu toimintatapa
kurssilla on myös viritellä asetelmia oman muistin mukaan ja antaa
tulkinnan vaikkapa abstrahoitua.

Kurssilla käytettävät välineet ovat täysin omavalintaisia; piirtimiä lyijykynistä ja väriliiduista hiiliin, maalaustarpeita vesiväristä ja akryylistä öljyväriin. Pohjamateriaalit voivat olla mitä tahansa valitulle tekotavalle soveltuvia. Kurssin pohjustuksena on kuvaluento.
Opettajana on kuvataiteilija Kaari (Hilkka) Könönen
Kurssivastaavana Marja Wuorisalo, marja.vuorisalo@gmail.com
tai 0400-828 871
• Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 105 €).
• Sitova ilmoittautuminen viimeistään 6.10.2017
• Maksa kurssimaksu viimeistään 13.10.2017. Käytä viitteenä
numeroa 1012.
14.METALLIGRAFIIKAN VEDOSTUSPAJA
Lauantaina 28.10.2017 klo 10 – 16
Vedostuspajan kesto 6 tuntia
Vedostuspaja on tarkoitettu henkilöille, joilla on valmiita aikaisemmilla grafiikkakursseilla tehtyjä laattoja. Kurssilla ei ole opettajaa.
Syväpainopaperia saa ostaa käytön mukaan kurssilta.
Pajavastaavana Kyllikki Terho,
kyllikki.terho@nettikirje.fi tai 050-3783446
Pajamaksu 20 € (ei-jäsenet 55 €) sisältää värit ja liuottimet. Ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon. Maksa pajamaksu ko. päivänä Kyllikille.
15.JAPANILAINEN VESIVÄRIPUUPIIRROSKURSSI
Perjantaina 17.11. klo 18 – 21
lauantaina 18.11. klo 9 -16 ja
sunnuntaina 19.11.2017 klo 9 – 15
Kurssin pituus 16 tuntia.
Japanilainen vesiväripuupiirros on mukaansa tempaava, myrkytön
painomenetelmä, joka mahdollistaa monipuolisen työskentelyn niin
viivoilla kuin pinnoillakin. Ilmaisukeinona se murtaa kaikki ennakkokäsitykset puupiirroksesta. Vapaa värien käyttö ja kiinnostavat pintaefektit laatoilta tekevät vedostamisesta seikkailun. Kurssiviikonlopun aikana opastetaan puupiirrosten valmistuksen eri vaiheissa ai-

na kuvan suunnittelusta laattojen kaiverrukseen ja lopulta moniväripainantaan. Painolaattoina käytetään japanilaista shina-puuta. Kuvat painetaan japanilaiselle paperille. Kurssimaksun lisäksi opiskelijoilta veloitetaan noin 40-50 euron arvoinen materiaalimaksu, joka
sisältää painolaatan, vedospaperit ja muita tarvikkeita. Tervetuloa
löytämään sisäinen puupiirtäjäsi!
Tarkka lista kurssilla käytettävistä materiaaleista ja tarvikkeista ilmoitetaan opiskelijoille ennen kurssin alkua. Japanilaisia puupiirrosvälineitä saa opettajalta lainaksi.
Opettajana on yli 20 vuotta Japanissa asunut ja syvällisesti perinteiseen japanilaiseen puupiirrostekniikkaan perehtynyt taidegraafikko Tuula Moilanen.
Kurssivastaavana Virpi Tuominen virpi.tuominen@gmail.com tai
050 482 1104
• Hinta jäsenille 90 € ja ei-jäsenille 125 €.
• Sitova ilmoittautuminen kurssille viimeistään 3.11.2017.
• Maksa kurssimaksu viimeistään 10.11.2017. Käytä viitteenä
numeroa 1025.

Tule mukaan myös muuhun toimintaan syksyllä 2017:
Tiistaimaalaus klo 12 - 15
Sunnuntaimaalarit kokoontuvat tiistaisin kerholle taiteilemaan
ilman opettajaa välillä: 5.9. – 12.12.2016. Yhteyshenkilönä on
Raimo Lindfors, puh. 045 – 894 1819.
Sunnuntaimaalaus klo 11 – 14
Näinä päivinä on sunnuntaimaalausta: syyskuun 3. ja 17., lokakuun 1, ja 15. ja 29., marraskuun 12. ja 26.
Yhteyshenkilönä on Minna Sartes, puh. 050 – 527 81 63. Minna
toivoo, että ilmoitat tulostasi viimeistään klo 10 sunnuntaina.

Helen Schjerfbeckin ja Suomen kuvataiteen päivä ma 10.7.2017
Suunnitellaan kaupunkimaalauspäivää, jolloin voitaisiin kokoontua Barkerille ja sieltä, sään salliessa, jalkautua Turun kaupunkiin maalaamaan. Toisena vaihtoehtona on maalauspäivä Peltolan siirtolapuutarhassa. Päivästä tullaan tiedottamaan sunnuntaimaalareille sähköisesti.
Sunnuntaimaalarit Taiteiden Yössä to 17.8.
Turun Sunnuntaimaalarit ovat useana vuonna olleet mukana
Taiteiden Yössä Vähätorilla, niin myös tänä vuonna.
Kulkuluvan aikaan la 2.9. ja su 3.9. on myös meidän ovet avoinna
klo 12.00 – 17.00.
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 4.9. 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!
Syysnäyttelyn avajaiset ti 10.10. klo 12.00
Köysiratagalleriassa, Linnankatu 56, 20100 Turku
Näyttely on avoinna 10.10 – 21.11.2017.
Näyttelyyn voi jokainen sunnuntaimaalari osallistua 1 – 2 työllä,
töiden koosta ja osallistujien määrästä riippuen.

Ohjeet näyttelytöiden tuojille:
Näyttelytyöt jätetään Köysiratagalleriaan ma 9.10. klo 10 –
12.00
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. Arpajaiset pidetään näyttelyn avajaisten yhteydessä klo 13.00.
Näyttely puretaan su 22.11. klo 12–17.
JOKAINEN HAKEE ITSE OMAT TYÖNSÄ POIS!
Syksyn luento maanantaina 16.10. klo 18.00 – 21.00
Vuoden 2017 taidekilpailun aiheena on “Suomi 100 vuotta”
Töiden jättö viimeistään maanantaina 23.10. työhuoneelle. Teoksissa pitää olla tekijän nimi peitettynä ja taakse kiinnitetään
suljettu kirjekuori, missä on teoksen nimi, tekotapa ja tekijän
nimi. Näyttely kilpailutöistä on työtiloissamme 30.10. – 25.11.
Jäsenet voivat käydä äänestämässä mieleisiään teoksia. Parhaat
palkitaan joulujuhlassa.
Syksyn taidekritiikki to 9.11. klo 18.00 – 21.00
Tule mukaan kritiikkitilaisuuteen, kuulemaan ja tuo omia töitäsi
arvioitavaksi. Jäsenet voivat tuoda kritiikkiin 3 työtä/tekijä. Ti-

laisuudessa 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 24.11. 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
Voit jättää varastohuoneeseen kurssien aikana tarvitsemasi
työvälineet, mutta vie omat tavarasi pois kurssin loputtua.
Omat tavarat ja teokset kotiin
Muista viedä omat teoksesi ja työvälineesi kotiin. Voit hakea kevään ja syksyn 2017 omat tavarasi ja teoksesi viimeistään su
21.5. klo 10.00 -18.00 ja la 16.12. klo 12.00 - 14.00. Kaikki yhdistykselle kuulumaton joudutaan lukukauden loppusiivouksessa
hävittämään.

Hallitus ja toimikunnat:

Puheenjohtaja

Ulla Virvanne

045 854 0433

Varapuheenjohtaja

Pirkko Hirsimäki

040 821 6303

Jäsensihteeri

Maija Hämäläinen

044 502 1148

Sihteeri, tiedottaja

Marja-Leena Knuutinen

040 563 6603

Raimo Lindfors

045 894 1819

Jukka Paavilainen

Kurssisihteeri, tiedottaja

Kaarina Söderström

Rahastonhoitaja, lainopillinen Irja Vihko
neuvonantaja

040 5115 692

040 731 4992

Sirkka Virolainen

050 379 2480

Maija Hämäläinen

044 502 1148

Raimo Lindfors

045 894 1819

Sirkka Virolainen

050 379 2480

Toimintajaosto:
Vetäjä

Näyttelyjaosto:
Puheenjohtaja

Jukka Paavilainen

Anja Ahlgren

040 548 8177

Marja-Leena Knuutinen

040 563 6603

Raimo Lindfors

045 894 1819

Arja Paavilainen

050 354 9906

Ulla Virvanne

045 854 0433

Tiedottaja

Marja-Leena Knuutinen

040 563 6603

Tiedottaja

Kaarina Söderström

040 5115 692

Lehti-ilmoitukset

Pirkko Hirsimäki

040 821 6303

Internet-sivut

Risto Terho

050 313 0910

Tiedotusjaosto:

Turun Sunnuntaimaalarit ry
Barkerin Ateljeet
Raunistulantie 25, laituri 6, 3. kerros
20300 Turku
puh. (02) 232 9275

Seuraava Jäsenlehti 2/2017 postitetaan jäsenille marraskuussa 2017.

Syksyinen maisemamaalauskurssi Kökarilla 15 - 17.9.2917 Kurssikuvaus
Turusta pääsee joko bussilla tai omilla autoilla Paraisten ja Nauvon kautta Korppooseen, missä
Galtbyn satamassa noustaan saaristolaivaan. Laiva lähtee Galtbystä klo 10.00. Turusta bussi lähtee 6.45 ja on Galtbyssä reilun tunnin ennen laivan lähtöä, mutta laivaan pääsee suoraan sisään
ja sohvalle nukkumaan. Omalla autolla voi Turusta lähteä noin klo 7.30 niin ehtii laivalle. Kimppakyytejä varmaan olisi hyvä sopia ennen lähtöä, koska myös Kökarissa ovat autokyydit tarpeen. Saaristolaivat ovat henkilöille ilmaisia, mutta autopaikat maksavat, ja ne pitää etukäteen
hyvissä ajoin varata osoitteesta www.Alandstraﬁken.ax tai vain googlesta Ålanstraﬁken. Jo laivamatka on kokemus ulkosaaristosta, ja samalla siirtymäriitti arjesta toiseen maailmaan. Laivassa on myös kahvila, josta pitäisi saada jopa ruoka-annoksia. (Tuon asian varmistan etukäteen,
koska joskus on taukoja tarjoilussa) Perillä Kökarin satamassa ollaan klo 12.30, ja sitten ajetaan
noin neljä kilometriä kurssipaikallemme nimeltä Antons Gästhem (googlaamalla tuon nimen voit
tutustua paikkaan). Minä olen todennäköisesti itse jo valmiiksi Kökarilla ja Antonssissa teitä vastaanottamassa. Majapaikassamme on kaikki mukavuudet, myös sauna, ja vuorokausimaksu on
30 € per nenä. Aamu- ja iltapalat hoidamme siellä pikku keittiöissä itse tai kimpassa. Kannattaa
varata tällaisia tarpeita siis mukaan jo kotoa. Kökarissa on kyläkauppa, jonka syksyiset aukioloajat tarkistan. Majoituttuamme kokoonnumme oppitunnille, tarkistamme maalausvälineet,
teemme akvarellitekniikoiden ”lämmittelyharjoituksia” ja käymme läpi joitakin maisemamaalauksen haasteita. Sitten lähdemme luontoon, pakkaamme itsemme ja maalaustarvikkeemme
autoihin ja ajamme läheiselle komealle kalliorannalle. Kartalla tämä paikka on Hamnö, se on se
osa saarta, mistä aukeaa rannaton meri etelään ja kallion laella on merimerkkinä Kökarin vanha
puukirkko ja Fransiskus -kappeli. Kallioilla viivymme noin kaksi tuntia, ehkä kauemminkin, säästä toki riippuen, ja palaamme sitten kurssipaikalle jatkamaan työskentelyä. Tartumme teemaan
kokonaisvalo maisemassa, jota sitten seuraavana päivänä jatkamme. Varmaan alkaa jo olla nälkä, - minä otan etukäteen selvää Kökarin ruokailumahdollisuuksista syyskuussa. Majapaikkamme ei järjestä ruokailua, vaan mahdollisia ruokailupaikkoja ovat Brudhällin hotelli tai Kökarin
leipomo, kummatkin Karlbyssä. Tarvittaessa myös minä voin esivalmistella meille ruokia. Mahdollisista ruoka-allergioista olisi siis hyvä tietää etukäteen. Illan hämärtyvä väriskaala saattaa olla hyvin kaunis, ja jos meillä on onnea, saamme nähdä upean tähtitaivaan. Kökarilla, missä ei valosaastetta ole, voi vielä nähdä kirkkaana linnunradan! Lauantaina meillä on kokonainen päivä
aikaa antautua maisemalle. Ensin herätys aamuvaloa tutkimaan, ja sitten päivämme täyttyy
teoriatunneista ja luonnossa maalaamisesta, missä järjestyksessä, se riippuu päivän sään vaihteluista ja vatsamme kurnimisesta. Hamnössä on paljon kalliota, merta ja taivasta, Karlbyssä , Kökarin centrumissa, on vanhaa kalastajakylämiljöötä. Kun menemme Karlbyhyn maalaamaan,
voimme lämmitellä ja syödä minun mökissäni, mistä on näkymät salmelle ja rantavajoille. Sunnuntain ajankäyttömme määrää saaristolaivan lähtö Kökarilta klo 12.00. Kun aamupala on syöty ja tavarat pakattu kokoonnumme klo 10.00 - 11.00 kertaamaan viikolopun kokemuksia. Laivalle ehtii hyvin kun Antonssista lähtee klo 11.30. Jos aamu on kaunis, kannattaa lähteä aikaisemminkin, koska laivarannasta aukeaa todella hieno saaristomaisema. Tukevat jalkineet, istuinalustat ja lämpimät vaatteet mukaan!

