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Sinulla on käsissäsi lyhyt selostus niistä kaikista työpajoista,
joita voit valita ensi lukuvuodeksi.
Kokeile eri mahdollisuuksia ja valitse rohkeasti uusia työpajoja.

KATUTAIDE

KERAMIIKKA

Työpajassa tutustutaan rouheaan ja hienostuneempaan katutaiteesseen, erilaisiin tekemisen tekniikoihin ja jalostetaan kokeilumielellä
vanhoista tekniikoista ja välineistä uusia. Luvassa graffitia, stencileitä, mosaiikkia, tarroja, liisteröintejä sekä kokeellisempia juttuja. Pajassa myös kuvataan digikameroilla ja käsitellään kuvia tietokoneilla.
Pyrimme saamaan taidettamme näkyväksi myös kaduille ja puistoihin. Vuoden aikana tehdyistä luonnoksista ja valokuvista koostetaan
Blackbook, eli kuvin esittävä työkansio. Luvassa pikkunäpräystä ja
ronskimpaa meininkiä.

Keramiikan työpajassa kokeillaan erilaisia käsinrakennustekniikoita, dreijausta sekä kipsitöitä. Lisäksi opitaan perusasioita esineiden
suunnittelusta ja muotoilusta. Työpajassa tutustutaan kivitavarasaven lisäksi valusaven, posliinisaven ja lasin mahdollisuuksiin. Esineiden pintaa koristellaan eri tekniikoin. Työt viimeistellään enkopeilla,
alilasiteväreillä, oksideilla ja alilasiteväreillä.

KORU

PIIRUSTUS/MAALAUS

Tässä työpajassa tutustutaan erilaisiin tapoihin tehdä koruja. Valmistamme omia korusarjoja, joissa sovellamme opittuja tekniikoita.
Oman työskentelyn lisäksi tutustumme perinteiseen ja moderniin
korutaiteeseen. Korujen tekeminen on pikkutarkkaa näpertämistä,
joten kärsivällisyys ja tarkkuus ovat eduksi niitä tehdessä. Opettaja
jakaa halukkaat tarvittaessa aloitteleviin ja jatkaviin. Näin ne, jotka
ovat jo oppineet perusasiat korunteossa, oppivat uutta ja etenevät
haasteellisempiin tekniikoihin.

Työpajassa saat monipuolisen tuntuman siitä, miten monella tapaa
voi piirtää ja maalata. Piirrämme eri piirustusvälineillä mm. lyijykynillä, hiilillä, tusseilla ja liiduilla. Tutustumme akvarelli-, akryyli-, ja
öljyvärimaalaukseen ja opettelemme tekemään omat maalauspohjat. Työpaja tukee oman persoonallisen ilmaisun kehittämistä.

PIIRUSTUS

LAAJA

Kiinnostaako sinua eniten juuri piirtäminen? Tässä työpajassa pääset
tutustumaan monipuolisesti erilaisiin piirtimiin, kuulakärkikynästä
hiileen ja harjoittelemaan erilaisia piirustustekniikoita. Lukuvuoden aikana ehdimme tutustua niin asetelmapiirustukseen kuin sarjakuvankin
luomiseen, ja välillä teemme esimerkiksi nopeita croquis-piirustuksia.

Laajan työpajassa käytetään nimensä mukaisesti kuvataiteen tekniikoita laajasti. Tutuiksi tulevat piirustus, maalaus, grafiikka, kynä- ja
hiilitekniikat, valokuvaus, kolmiulotteiset tekniikat materiaalinaan
savi, kipsi, metalli, puu jne. Töistä osa on kestoltaan lyhyempiä kuin
taas jotkut ovat pidempiä projekteja. Tämä on sinulle joka haluat
haukata jokaisesta ”kakusta” hiukkasen!

VALOKUVAUS JA MEDIA

AIKUISTEN KUVIS

Perinteinen valokuvauksen työpaja sisältää myös ripauksen mediataidetta. Opimme kameran käyttöä ja valokuvaamisen perusniksejä sekä
kuvankäsittelyä. Teemme mm. muotokuvia ulkona ja studiossa, mustavalkokuvauksia, valaisuharjoituksia, makrokuvausta jne. Tunteihin
sisältyy kuvausreissuja lähiympäristöön sekä kauemmaksikin. Valokuvaamisen lisäksi teemme animaatioita ja lyhytelokuvia sekä muita
pieniä mediaprojekteja. Vuoden aikana syntyneistä teoksista koostetaan kevätlukukaudella esittelykirja sekä päivitämme valmiita teoksia
Youtubeen ja Instagramiin. Valokuvaus sopii erityisesti sinulle, joka
kaipaat ryhmätöitä ja viihdyt jonkun verran myös kameran edessä!

Lopputyövuoden jälkeen tai kun oppilas on 18v voi halutessaan
kuvataidekoulua vielä jatkaa ja valita aikuisten kuvataideryhmän. Ryhmässä työskennellään monipuolisesti eri materiaaleilla
ja menetelmillä. Työpajassa voit syventää taitojasi haluamasi tekniiikan parissa ja kehittää omaa taiteellista ilmaisuasi.

LOPPUTYÖ
Lopputyöpaja on tarkoitettu kuvataidekoulun viimeiseksi työpajaksi sinulle, jolla on päästötodistukseen tarvittavat opintovuodet
takana (muille vapaaehtoinen). Lopputyö on koko opintovuoden
ajan kestävä työ, jonka oppilas suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti.
Lopputyö raportoidaan myös kirjallisesti portfolioon. Muistakaa
siis, että lopputyötä tehdään koko vuosi, eikä sitä voi tehdä viimeisten viikkojen aikana hutaisemalla. Arviointiryhmällä on mahdollisuus hylätä lopputyö.
Huomioithan, että syventäviä opintoja voi käydä myös neljännen
lukuvuoden.
Lopputyön tekijän tulee olla samana vuonna 16 vuotta täyttävä.
Lopputyöhön kuuluu:
- Taiteellinen työ: teos tai teos
-sarja
- Työprosessia kuvaava työkirja
eli portfolio (sanamäärä 2500)
- Osallistuminen lopputyönäyttelyyn
- Osallistuminen lopputyöinfoihin
- Osallistuminen taiteen
tuntemuksen luennoille (4kpl)

