Suma-tiedote 5 2017
Hyvät Sunnuntaimaalarit!
Värikästä syksyä kaikille!
Hallituksen kokouksessa 31.8.2017 päätettiin tiedottaa seuraavista asioista:

1. Jäsenmaksu
Näin syyskauden alussa muistuttaisin jäsenmaksusta, koska monelta se on vielä suorittamatta. Jos
näin on, suorita jäsenmaksu 35 euroa Turun Sunnuntaimaalarit r.y:n tilille no FI51 5710 7040 0610
74. Jos et vaikkapa satu oikein muistamaan, miten on, rahastonhoitaja tarkistaa onko jäsenmaksu
tullut tilille, kun lähetän hänelle tiedustelun email-osoitteeseen: irja.vihko@gmail.com

2. Syksyn kurssit
Seuraaviin kursseihin kaivattaisiin vielä opiskelijoita. Ilmoittautua voit helposti netissä tai
kurssivastaavalle. Myös Sunnuntaimaalareiden työtiloissa on ilmoittautumislomakkeet, joten
tervetuloa tekemään taidetta!
7. REIPASTA ÖLJYVÄRIMAALAUSTA PÄIVÄLLÄ! (myös vasta-alkajille)
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.
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:
1. 11. VIIVASTA MUOTOON – MUODOSTA TILAAN (myös vasta-alkajille)
– kurssi kuvan rakenteesta ja sommittelusta
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 on Maija Hämäläinen, maija.hamalainen60@gmail.com, puh. 044-5021148
• Hinta jäsenille 70 € (ei-jäsenet 105 €).
• Käytä viitteenä numeroa 9991.
12. SYVEMMÄLLE MAISEMAAN - viikonloppukurssi akvarelli-, akryyli- ja öljyväri-maalareille
(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.

3. Suman 40-vuotisyhteisötaideteos
Tehdään Yhteisötaideteos, jota joku opettajista ohjaa. Teos voisi tulla johonkin julkiseen
tilaan. Tässä on tähtäimessä myös sunnuntaimaalareiden yhteisöllisyys

4. Suomi 100 – teema syksyn taidenäyttelyssä Köysiratagalleriassa
Syksyn taidenäyttely, Suomi 100 – teemalla, Köysiratagalleriassa ti 10.10. – to 19.10.2017
Avajaiset pidetään ti 10.10. klo 12.00 ja viimeinen näyttelypäivä on to 19.10.2017.
Näyttelyyn saa tarjota kaksi työtä 8€ kpl ja jokaisen töitään tuovan tulee sitoutua näyttelyn
valvontaan.
Töiden vastaanotto on ma 9.10.klo 12.00 -17.00.

Näyttely puretaan pe 20.10. klo 12.00 – 17.00, jolloin jokainen hakee itse omat työnsä pois.
Näyttely on auki arkipäivisin, la – su suljettu.

5. Seuraava hallituksen kokous
Seuraava hallituksen kokous päätettiin pitää pe 6.10.2017 klo 14.00 Barkerin tiloissa.
Marja-Leena Knuutinen, sihteeri

