Kuvataide
Pakolliset kurssit
1.

Kuvat ja kulttuurit (KU1)
Kurssilla keskitytään kuvataiteen perusteiden oppimiseen. Kokonaisuus harjaannuttaa kuvataiteen
erilaisiin ilmaisukeinoihin ja edistää oman persoonallisen ilmaisun kehittymistä. Kurssilla tuotetaan,
tutkitaan, tulkitaan ja analysoidaan kuvia sekä havainnoidaan visuaalista maailmaa eri näkökulmista.
Monipuolisten harjoitusten myötä opitaan perusteita kuvataiteen merkityksen ja visuaalisten ilmiöiden
ymmärtämiseen sekä omassa elämässä että yhteiskunnassa. Kurssiin kuuluu vierailu johonkin
valtakunnallisesti merkittävään taidemuseoon.

2.

Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (KU2)
Kurssilla keskitytään kolmiulotteisen ympäristön ja ympäröivien kuvakulttuurien hahmottamiseen ja
ymmärtämiseen. Nähtyjä ja pohdittuja ilmiöitä ja kokonaisuuksia tutkitaan, tulkitaan ja analysoidaan
oman taiteellisen työskentelyn avulla. Kurssi harjaannuttaa kolmiulotteista hahmottamiskykyä,
muodon tajua sekä ympäristön visuaalisuuden hahmottamis- ja analysointikykyä. Kurssilla tuotetaan,
tulkitaan ja havainnoidaan kolmiulotteisia kuvia menneisyyden, nykyhetken sekä tulevaisuuden
näkökulmista. Kurssilla tehtävät harjoitukset syventävät omaa persoonallista ilmaisua ja lisäävät
kulttuurintuntemusta.

Valtakunnalliset syventävät kurssit
3.

Osallisena mediassa (KU3)
Kurssilla tarkastellaan mediaa visuaalisuuden, vaikuttamisen, identiteetin rakentumisen ja kriittisyyden
näkökulmista. Sukelluksia tehdään mm. verkkoviestintään, mainontaan ja sosiaaliseen mediaan
analysoiden ja sisältöjä itse tuottaen. Näkökulma kurssilla on vahvasti ilmiöpohjainen ja käytännön
harjoituksissa pyritään myös ajankohtaisuuteen. Kurssilla tuotetaan kuvia ja mediasisältöjä valo- ja
videokuvaten, tietokoneella sekä erilaisia visuaalisia ja muita ilmaisullisia tekniikoita yhdistelemällä.
Kurssilla toteutetaan mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan virtuaalinen yhteistyöprojekti jonkun
lähiseudun lukion vastaavan kurssin kanssa.

4.

Taiteen monet maailmat (KU4)
Kurssi syventää kuvataiteellista osaamista suhteessa erilaisiin kuvakulttuureihin, kulttuuriperintöön ja
ajankohtaisiin näkökulmiin. Kurssilla vahvistetaan opiskelijoiden omaa persoonallista ilmaisua
laajentamalla näkökulmaa myös itselle vieraampiin ilmiöihin ja tekniikoihin. Kuvia tuotetaan sekä yksin
että yhteistoiminnallisesti. Kurssin töistä toteutetaan yhdessä näyttely.

Koulukohtaiset syventävät kurssit
5.

Arkkitehtuurin ja muotoilun maailma (KU5)
Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijoiden kolmiulotteisen ilmaisun kykyä ja kolmiulotteisuuden
tajua. Tavoitteeseen pyritään havainnoimalla, analysoimalla ja mallintamalla ympäröivää
kolmiulotteista kulttuuria sekä toteuttamalla erilaisia muotoilu-, rakentelu- ja piirustusharjoituksia.
Kurssilla käsitellään mm. arkkitehtuuria, esinemaailmaa, muotoilua, designia ja sisustusta sekä
menneisyyden, nykyisyyden että tulevaisuuden näkökulmista. Teemoina kurssilla ovat myös
kuluttajatietoisuus, rakentamisen, muotoilun ja suunnittelun ekologiset näkökulmat sekä
materiaalivalinnat ja niiden yhteys muotoon.

Kurssilla keskustellaan myös suunnitteluun ja muotoiluun liittyvien ammattien sisällöistä,
opiskelumahdollisuuksista sekä pääsykokeiden vaatimuksista. Mahdollisuuksien mukaan kurssille
kutsutaan vierailijaksi joku suunnittelualan ammattilainen.
Kurssi soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille opiskelijoille. KU2-kurssin suorittaminen ennen kurssia
on suositeltavaa.

6.

My art! Maalaamisen ja piirtämisen työpajakurssi (KU6)
Kurssin tavoitteena on syventää itselle ominaista kuvallista ilmaisua maalaamisen ja piirtämisen
tekniikoilla. Kurssilla jokainen opiskelija etenee omien tavoitteidensa mukaisesti, jotka määritellään
kurssin alussa. Osa tunneista on opettajajohtoista harjoittelua ja osa työpajatyyppistä ohjattua
työskentelyä, jolloin jokaisella on jokin suuritöisempi teos toteutettavana.
Kurssi soveltuu kaikille sellaisille opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omaa
persoonallista kaksiulotteista ilmaisuaan. Kurssi soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille opiskelijoille.
KU4-kurssin suorittaminen ennen kurssia on hyödyllistä, mutta ei pakollista.

7.

Taidegrafiikan aakkoset (KU7)
Kurssin tavoitteena on saada perustiedot taidegrafiikan menetelmistä. Kurssilla tutustutaan
esimerkiksi syvä-, koho- ja silkkipainon ilmaisukeinoihin ja tekniikoihin. Teoksista kootaan oma
grafiikan portfolio, johon liitetään jokaisesta tekniikasta esimerkkivedoksia ja työtapaselosteet.
Opiskelijoiden tekemistä vedoksista julkaistaan mahdollisuuksien mukaan myös verkkonäyttely.
Kurssilla yhtenä tärkeänä teemana on taiteilijan työturvallisuus ja ekologiset vaihtoehdot erilaisissa
piirtämisen, maalaamisen ja grafiikan tekniikoissa. Opiskelumateriaalina on opettajan kokoama
ajankohtainen kooste grafiikan menetelmistä ja taiteilijan työturvallisuudesta.
Kurssi soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille - työtavat taidegrafiikassa ovat sellaisia, että niistä
löytyy jokaiselle jotakin riippumatta kuvataiteellisen osaamisen tasosta.
Huom! Kurssia voi valita vasta syksystä 2018 alkaen tai sitten kun uusi koulurakennus on valmistunut.

