Kuvataidelinjan opetussuunnitelma 13.8.2018-24.5.2019, 36 opintoviikkoa.

Kuvataidelinja - perustaitoja ja omaa tekemistä.
Linja sopii kaikentasoisille ja opetusta sovelletaan opiskelijan taitojen mukaan. Perustekniikat
opetellaan päivällä ohjatusti ja iltaisin ja viikonloppuisin voi keskittyä omien töiden
tekemiseen. Työtiloissa on kaikki tarvittavat työkalut, paljon tilaa ja ovet aina auki.
Kuvataidelinjalta on helppo pyrkiä jatko-opintoihin tai siirtyä seuraavaksi vuodeksi
vapaalinjalle.
Linjalla opiskellaan kolmessa ryhmässä jotka vuorottelevat maalauksessa, kuvanveistossa ja
grafiikassa.

Lukuvuoden (36 opetusviikkoa) aikana opinnot sisältävät mm. seuraavia aiheita:
Maalaus
Maalauksessa työskennellään pääasiassa öljyvärein ja akvarellein. Aiheita ovat mm. sommittelu,
henkilökuva, mallin maalaus ja Albersin värioppi. Kuvallista ajattelua ja omaa taidenäkemystä kehitetään
myös piirustustehtävien, erityisesti mallipiirustuksen avulla. Työtiloissa on tilaa myös omille
maalausprojekteille.
Mallipiirustus
Kipsipiirustus
Pohjien teko
Öljyvärimaalaus
Mallimaalaus
Muotokuvamaalaus
Albersin värioppi
Akvarellimaalaus
Akryylimaalaus

Kuvanveisto
Kuvanveistossa työskennellään pääasiassa saven ja kipsin parissa. Tehdään reliefi, muotoillaan malli ja
opitaan muottien käyttöä ja valutekniikkaa. Lisäksi voi tehdä puuveistoa sekä opetella hitsausta, takomista
ja voimatyökalujen käyttöä. Oman työn kurssilla yhdistellään eri tekniikoita ja toteutetaan
mielikuvituksellisia veistoksia. Kursseilla opiskellaan myös piirustusta. Tilat ja laitteet ovat käytössä ilta- ja
yötyöskentelyyn omien projektien parissa.
Malli/kipsipiirustus
Omakuva
Reliefi
Kipsivalu
Keramiikka
Hitsaus
Mallimuovailu
Betoni

Grafiikka
Grafiikassa opetuksen perusta on metalligrafiikan ja puupiirroksen peruskurssit. Metalligrafiikassa kuva
tehdään syövyttämällä tai raaputtamalla kuparilevylle ja vedostetaan paperille. Puupiirros leikataan taltoilla
tavallisesti koivuvanerille mutta kurssilla voi kaivertaa myös muille materiaaleille kuten linolevylle ja soft
cutille. Opetellaan vedostus käsin sekä prässillä erilaisille materiaaleille.
Tutustutaan erilaisiin piirustusvälineisiin ja tehdään töitä omista kuvista lähtien. Tehdään luonnoksia ja
kehitellään omia aiheita, keskustellaan sisällöistä.
Kehitellään yhdessä uusia tapoja yhdistellä ja tehdä kuvia grafiikan tekniikoilla ja niitä sivuten.
Edistyneemmille voidaan tehdä oma opetussuunnitelma ja töitä voi tehdä itsenäisesti ja saada tarvittaessa
ohjausta opettajalta.
Grafiikan kurssien menetelmiä voivat olla viivasyövytys, akvatinta, pehmeäpohja, kuivaneula, mezzotinto,
monotypia, carborundum, collagrafia, puupiirros, linoleikkaus, valokuvapohjaiset menetelmät kuten
fotoetsaus ja kopionsiirto sekä esim. syanotypia ja valokuva-akvarelli joihin voi yhdistää grafiikan
tekniikoita.
Kivilitografiaan ja serigrafiaan löytyy koululta välineet ja niistä pidetään kursseja toisinaan.

Kysy tarkempi aikataulu opistolta/opettajalta.
Jos olet kiinnostunut opetussuunnitelmaan sisältyvistä erityiskursseista, kysy
toimistosta/opettajalta.

