KUVATAIDE
Pakolliset kurssit KU1 ja KU2 ja / tai MU2 suoritetaan ensin. Sen jälkeen voi suorittaa muita kursseja valitsemassaan
järjestyksessä, kuitenkin suositellaan numerojärjestystä, koska silloin edellä opittu tukee seuraavan kurssin
ymmärtämistä.
Taidehistorian kurssin KU7 voi kuitenkin tenttiä jo ensimmäisenäkin lukuvuonna, jolloin se tukee hyvin kaikkia muita
kuvataidekursseja. Kuvataiteen oppikirja toimii kaikilla kursseilla lähdeteoksena ja edesauttaa jokaisen kuvataidekurssin
luovaa toteuttamista.
Valtakunnallisen lukiodiplomikurssin KU8 voi suorittaa vasta, kun vähintään neljä, mieluiten kaikki seitsemän edeltävää
kuvataidekurssia on tehty.
KU8 arvioinnin tekee yhdessä oman kuvataideopettajan kanssa toinen koulun ulkopuolinen kuvataidealan asiantuntija.
Kurssilla käytetään erillisiä valtakunnallisia arviointiohjeita, jolloin arviointiasteikko on 1-5.

Pakolliset kurssit
KU1 Minä, kuva ja kulttuuri
Tarkastellaan mitä taide on ja tutkitaan erilaisia taidekäsityksiä. Miten taide heijastaa yhteiskunnallisia käsityksiä ja miten
se voi toimia kulttuurin tulkkina ( taideteoksen analyysi). Opiskelija käyttää oman kuvailmaisunsa välineinä piirustusta,
maalausta, kolmiulotteista työskentelyä sekä mahdollisuuksien mukaan digitaalista kuvaa. Kurssilla tutustutaan kuvan
rakentamisen keinoihin kuten sommitteluun, väriin, muotoon ja tilaan. Kurssi soveltuu kaikille, joilla on hiukkaakaan
uteliaisuutta ja kokeilunhalua.
Pakollinen oppikirja: Kuvataide / visuaalisen kulttuurin käsikirja, Töyssy, Vartiainen, Viitanen WSOY.
KU2 Ympäristö, paikka ja tila
Opitaan rakennetun ympäristön peruskäsitteet: mittakaava, liike, tila, rakenne, väri, muoto ja materiaali. Kurssilla
tarkastellaan ympäristöä ja arkkitehtuuria kulttuurihistoriallisesti ja esteettisesti. Lisäksi tutustutaan suomalaisen
kaupunkiarkkitehtuurin keskeisiin tyylipiirteisiin sekä joihinkin kansainvälisiin suuntauksiin. Kurssilla voidaan tehdä
havainnekuvia, ympäristödokumentteja, ympäristötaidetta, pienoismalleja eri tekniikoilla ja materiaaleilla sekä opitaan
joitakin keskeisiä perspektiivisen kuvaamisen keinoja omien suunnitteluideoiden välineinä.
Kurssi sopii hyvin myös teknillisille aloille aikoville ja pitkän matematiikan opiskelijoille ja on luonteeltaan yleissivistävä.
Pakollinen oppikirja: Kuvataide / visuaalisen kulttuurin käsikirja, Töyssy, Vartiainen, Viitanen WSOY.

Syventävät kurssit
KU3 Media ja kuvien viestit
Kurssilla käsitellään ja tuotetaan itse median kuvamaailmaa kuten esimerkiksi mainonnan ja viihteen, populaarikulttuurin
ja graafisen suunnittelun maailmaa, taiton, typografian, piirtämisen, valokuvauksen sekä kuvien muokkaus ja
siirtomenetelmien keinoin ( esim. julisteita, sarjakuvia, kirjagrafiikkaa, tekstausta, pakkaussuunnittelua, exlibriksiä,
kuvituksia ym.). Visuaalisuutta tuotteistamisessa ja tuotemerkkien luomisessa voidaan soveltaa tarvittaessa myös lukion
julkaisujen ja mainosten visualisoinnissa. Valokuvauksen ja elokuvan ilmaisukeinoja analysoidaan. Kamerataiteen
perinteiseen ja uudistuvaan kuvakerrontaan viitataan ja sovellutuksia tehdään mahdollisuuksien mukaan.
Kurssi sopii erityisesti idearikkaille piirtäjille ja kuvaviestinnästä kiinnostuneille.
KU4 Taiteen kuvista omiin kuviin
Taidekuvia analysoidaan ja tulkitaan omin sanoin. Tutkitaan joittenkin aikakausien kulttuuristen merkitysten ja käsitysten
esilletuloa kuvataiteessa. Opitaan taiteen mestareilta omaa työskentelyä varten. Opitaan oman aiheen kehittelyä ja
luonnostelua osana taiteellista luomisprosessia. Tarkastellaan taidekuvan sisältöä ja muotoa sekä harjoitellaan
sommittelun tekijöitä, kuten väriä, valoa, varjoa, liikettä, illusorisuutta ja kolmiulotteisuutta sekä pinnan rakennetta ja
materiaalia oman kuvataiteellisen tekemisen osana.
Kurssi soveltuu mainiosti myös taiteesta kiinnostuneille maalareillle, havainnon, ajattelun ja tunteen tulkitsijoille.

KU5 Nykytaiteen työpaja
Kurssi sisältää nykytaiteen kansainvälisten taustailmiöitten tarkastelua sekä erilaisten taidekäsitysten esittelyä. Eri
kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja visuaalisia alakulttuureita lähestytään mm. digitalisten tallenteitten ja diojen avulla,
näyttelykäyntien yhteydessä sekä näyttelyjulkaisujen ja taidekirjojen ja lehtien avulla. Koulussa tai sen ulkopuolella
yhteistyössä kaupungin kanssa voidaan suunnitella ja toteuttaa jokin taideprojekti. Kurssitehtävät voidaan nivoa myöskin
johonkin koulun juhlaan itsenäisenä esityksenä performanssityyppisesti tai lavastukseen yhteistyössä draamakurssin
kanssa esim. valolavasteet, valotapahtuma, varjonäytelmä, performanssi, visuaalinen show, videotaide, nukketeatteri
yms.
Kurssilla esitellään lisäksi visuaalisen alan ammatteja ja taidealan organisaatioita.
Kurssi sopii hyvin ennakkoluulottomille ja luoville tulevaisuussuuntautujille.

Koulukohtaiset syventävät kurssit
KU6 Muotoilu, design
Suomalaisen ja kansainvälisen muotoilun lyhyt historia. Tutustutaan sisustus- ja esinesuunnittelun mahdollisuuksiin ja
tehdään esineen arvoanalyysi. Tutustutaan projektiopiirustuksen merkitykseen suunnittelussa. Kurssilla tehdään luovaa
suunnittelua ja työskennellään kolmiulotteisilla materiaaleilla. Keramiikkaa, massoja, luonnonmateriaaleja, tekstiilejä sekä
pienoismallien rakentelutarvikkeita ja kierrätysmateriaaleja voidaan käyttää esim. astioitten, veistosten, kalusteitten,
tekstiilien, korujen eli käyttö-, koriste- ja taide-esineitten suunnittelussa ja valmistuksessa.
Kurssi palvelee hyvin mielikuvitustaan ja kauneudentajuaan kehittäviä kädentaitajia.

KU7 Taidehistoria kurssi
Kuvataidekursseista vain taidehistorian kurssi voidaan suorittaa tenttimällä. Oppikirjana toimii lukion 1. -2. kurssin
oppikirja, josta annetaan sivut, kuvat ja kysymykset etukäteen. Kurssin loppukokeeseen kuuluu olennaisena myös
kuvatentti, jonka avulla osoitetaan taiteen tuntemusta. Kurssin avulla pyritään luomaan kokonaishahmotus
kuvataidekenttään ja se auttaa kaikkien kuvataidekurssien jäsentämistä suuremmaksi kokonaisuudeksi. Tentti
järjestetään 2 kertaa lukuvuodessa 3. ja 5. jakson loppupuolella.
Kurssi motivoi parhaiten tiedonnälkäisiä taiteen ystäviä.

KU8 Kuvataiteen lukiodiplomi
Kuvataiteen lukiodiplomikurssi noudattaa opetushallituksen vuosittain julkaisemia valtakunnallisia kurssiohjeita. Kurssilla
opiskelija valitsee yhden viidestä vaihtoehtoisesta kuvataidealan tehtävästä, jonka hän tekee opettajan valvonnan
alaisena itsenäisesti portfoliotyönä. Tehtävään kuuluu myös kirjallinen osuus, joka suoritetaan kokeenomaisissa
olosuhteissa koeviikolla. Kurssista saadaan erillinen valtakunnalllinen todistus, joka on liitteenä lukion
päättötodistuksessa. Kuvataidealalle hakeutuva voi saada lisäpisteitä diplomitodistuksesta. Ks. Google: lukiodiplomi
kuvataide.
Kurssi innoittaa kuvataidealasta haaveilevia omaperäisiä ja rohkeita henkilöitä.

