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Hyvää alkanutta vuotta taiteilijat ja taiteen ystävät!
Mennyt 35-vuotisjuhlavuosi oli tapahtumia täynnä. Oli
ilo todeta kuinka runsaasti jäsenet osallistuivat yhdistyksen toimintaan. Tänä keväänä on taas mielenkiintoista toimintaa luvassa, joista tarkemmin tässä tiedotteessa.
Kaksivuotiskauteni puheenjohtajana on nyt päättymässä. Kiitän hallitusta, muita yhdistyksen aktiiveja sekä
kaikkia teitä jotka olette eri tavoin osallistuneet yhdistyksemme toimintaan. Yhdessä tekemällä on saatu paljon aikaiseksi. Minä suuntaan nyt muille laduille ja innostan jokaista nauttimaan tästä ihanasta vanhanajan
talvesta ja ulkoilusta taiteen teon lisäksi.
Puheenjohtaja Tiina
A.Gallén-Kallela, Talvimaisema (1887)

■ VUOSIKOKOUS työhuoneella 18.2. klo 18
* Aloitetaan toimintavuosi yhteisellä palaverilla. Kaikki mukaan!
* Aika: ma 18.2. klo 18.00
* Paikka: Työhuone, Paturintie 2 B, Turenki
* Esillä sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat
* Tule mukaan hallitukseen! Tule ideoimaan uutta toimintaa!

■ MAISEMAA ABSTRAHOIDEN -kurssi
*
*
*
*
*
*
*

23.-24.2.

Aika: la-su 23.-24.2. klo 10-16
Paikka: Työhuone, Paturintie 2 B, Turenki
Hinta: 45 €
Ohjaa: taiteilija Eero Pöyhtäri Lammilta
Teema: Maiseman abstrahointi
Pääasiassa öljyväri- ja akryylivärimaalausta omasta aiheesta, omilla materiaaleilla
Ilmoittaudu: Seppo Ylitalo 0500154902 tai seppoylitalo@gmail.com

■ Keskitytään maisemamaalaukseen etsimällä teoksiin olennaiset elementit
kuvattavasta maisemasta ja jättämällä pois yksityiskohdat tai muokkaamalla
niitä. Pyrkimyksenä on löytää maisemasta oma ilmaisu, jolla voi olla kohteen
tunnistettava näkymä (esim. Irma Cerese) tai vain maiseman värit ja joitakin
olennaisia yksityiskohtia (esim. George Shipperley jotkin työt). Teokset voivat
syntyä myös ilman mallia, eli ”omasta päästä”.
Nyt voitaisiin keskittyä talveen: lumi, valot, varjot. Niiden maalaamisessa ei
tarvitse aikaa vieviä yksityiskohtia miettiä. Voisin tuoda muutamia talvikuvia
Hämeestä ja Lapista. Ja jos olet jatkanut syksyn kurssin teemaa, niin olisi kiva
nähdä niitäkin.
Osallistujat voivat tehdä etukäteen aihepiiristä alkuja joita jatketaan kurssilla. Kukin omia näkemyksiään. Ottakaa mukaan omat maalauspohjat ja akryyli- tai öljyväritarvikkeet.
Tervetuloa kurssille! * Terveisin Eero

Kuvassa esimerkkejä avosyövytyksestä ja Chine-collésta

■ GRAFIIKKAKURSSI 13.-14.4.
* Aika: la-su 13.-14.4. klo 10-16
* Paikka: Työhuone, Paturintie 2 B, Turenki
* Kurssimaksu 40 + tarvikemaksu 10 euroa. Työhuoneella on myytävänä kuparilaattoja ja grafiikan vedostuspaperia.
* Ilmoittaudu viimeistään 29.3. Paulalle 050-5238044 tai paula.jalassola-huttunen@pp.inet.fi
(Kurssille mahtuu 8 osallistujaa.)

■ Jatkamme metalligrafiikan perusteiden parissa. Voit jatkaa syksyllä tehtyjä laattoja ja
niiden vedostuksia. Uutena asiana ovat avosyövytys ja Chine-collé. On myös mahdollista
tehdä monotypiaa eri tekniikoita yhdistäen. Kurssi sopii hyvin myös vasta-alkajalle!

■ TULOSSA KEVÄÄLLÄ JA KESÄLLÄ… lisätietoja huhtikuun jäskärissä…

■ Äitienpäivänäyttely Kyterinhovissa
■ Kesäleiri 1.-2.6. Alustavasti sovittu paikaksi Leppäkosken Voiman talo.
Ohjaa Maikki Haapala. Alustavat ilmoittautumiset Raijalle (raija.e.niemi@gmail.com)

■ Suuri maalaustapahtuma 10.7. Laurinmäellä. Helene Schjerfbeckin syntymäpäivä!
■ Taideretki… * Keskustellaan sopivista kohteista vuosikokouksessa 18.2.
■ Maalauspäivä Koveronkulmalla la 3.8.

■ Kysy lisää toiminnasta:
● Puheenjohtaja, jäsenrek.hoitaja Tiina Hiidenkari, 0400 487680 tiina@iso-hiidenkartano.fi
● Taloudenhoitaja, varapj. Seppo Ylitalo, 0500154902 seppoylitalo@gmail.com
● Sihteeri Leena Turkka, 0415462954 leena.turkka@gmail.com

Kuvassa pitää olla Wau!
Juhla-antologia on myynnissä Turengissa kunnantalon palvelutoimisto Lyylissä sekä kirjastolla hintaan 30 €
124-sivuinen värikäs teos esittelee yhdistyksemme taiteilijoita
töineen sekä toimintaa runsain kuvin!

■ Huhtikuussa on pääkirjaston Ida-galleriassa Turengissa taidenäyttely: Pentti Väänänen,
Heikki Juutilainen, Seppo Lahtinen. Guassia, öljyä, pastellia. * Käykääpä katsomassa!

