RAUMAN KUVATAIDEKOULU
Lyseokatu 2, 26100 Rauma
kuvataidekoulu@rauma.fi
http://www.rauma.fi/kuvataidekoulu

LUKUVUOSI 2016-2017
SYYSLUKUKAUSI 2016

Opetus alkaa maanantaina 29.8. ja päättyy torstaina 15.12.
Syysloma ke-pe 26.-28.10.
Joululoma 19.12.2016-8.1.2017

KEVÄTLUKUKAUSI 2017

Opetus alkaa maanantaina 9.1.
Talviloma 20.-24.2.
Pääsiäisloma pe-ma 14.-17.4.
Vappuna ei opetusta 1.5.
Lukuvuosi päättyy peruskursseilla 11.5. ja pajoilla 18.5.

maanantai

15.30-17.00
16.15-18.30
17.15-19.30

Peruskurssi 3
Valokuvaus- ja animaatiopaja
Grafiikka- ja piirustuspaja

tiistai

15.30-17.00
17.15-18.45
17.15-19.30

Peruskurssi 2A
Peruskurssi 4A
Maalauspaja 2

keskiviikko

15.30-17.00
17.15-19.30
17.15-19.30

Peruskurssi 1
Maalauspaja 1
Kuvanveistopaja

torstai

15.30-17.00
17.15-18.45
17.15-19.30

Peruskurssi 4B
Peruskurssi 2B
Piirustuspaja

kansalaisopiston toimisto
Kuusisto Kirsi, koulunjohtaja
opettajat oppituntien aikana
Hietanen Eija
Mannio-Turunen Katariina
Pauniaho Meri
Roström Tommi-Wihtori

02 834 4515
044 793 3427
044 793 4512

Syksyn haku 25.8.2016 asti. Vapaita paikkoja voi kysellä lukuvuoden aikana
kuvataidekoulusta kuvataidekoulu@rauma.fi tai 044 7933427.
Lukukausimaksut: syksy 110 € ja kevät 110 € (materiaalit sisältyvät hintaan).
Seuraaville sisaruksille 95 € lukukaudelta. Seuraaville sisaruksille 95 € lukukaudelta.

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN keskiviikkona 21.9. klo 18-19
Lyseokatu 2, toinen kerros. Opettajat kertovat kuvataidekoulussa
opiskelusta ja opetuksen sisällöistä. Kahvitarjoilu.

KUVATAITEEN PERUSOPETUKSEN OPINTOJEN RAKENNE
Opetus alkaa perusopinnoilla, joiden suorittamisen jälkeen siirrytään opiskelemaan
työpajoihin. Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä sisältää 10 opintokokonaisuutta: kuvataidekoululainen suorittaa 6 perusopintokokonaisuutta ja
vähintään 4 työpajaa, joiden kaikkien suorittaminen vie noin 6-8 vuotta. Työpajan
voi valita oman kiinnostuksen mukaan vapaassa järjestyksessä. Työpajojen tarjonta
vaihtelee vuosittain. Taiteen perusopetus edellyttää säännöllistä opiskelua.
Peruskurssit on suunniteltu niin, että niiden suorittamisesta saa säännöllisesti
opiskellessa vuodessa 60 opintotuntia ja työpajaopinnoista 100 opintotuntia
(opintotunti = 45 min). Opetusryhmät kokoontuvat iltapäivisin ja iltaisin kerran
viikossa. Kun opiskelija on suorittanut 500 opintotuntia, hän saa päättötodistuksen,
josta on hyötyä mm. kuvataiteen jatko-opintoihin pyrittäessä.

PERUSOPINNOT
Perusopintojen eli peruskurssien aikana harjoitellaan luovaa kuvallista ajattelua,
havainnointikykyä sekä tutustutaan kuvallisen kulttuuriin, esineympäristöön,
rakennettuun ja luonnon ympäristöön sekä kuvataiteen eri osa-alueisiin:
piirustukseen ja maalaukseen, keramiikkaan, kuvanveistoon, rakenteluun,
valokuvaukseen ja grafiikkaan. Perusopintoja on kerran viikossa 2 tuntia.
Peruskurssien oppilaat jatkavat yleensä seuraavana lukuvuotena järjestyksessä
seuraavalla kurssilla. Peruskurssilta 4 siirrytään pajaopiskeluun.
 Peruskurssi 1:
 Peruskurssi 2
 Peruskurssi 3
 Peruskurssi 4:

Väri ja viiva, 60 tuntia
syksy: Pinnasta muotoon, 30 tuntia
kevät: Tila ja ympäristö, 30 tuntia
syksy: Rakentelu, 30 tuntia
kevät: Aika, 30 tuntia
Periodipaja, 60 tuntia
tutustutaan pajatyöskentelyyn eri tekniikoilla

TYÖPAJAT
Peruskurssit suoritettuaan oppilas voi siirtyä syventävien opintojen pariin. Keskeisiä
sisältöalueita ovat kuvallinen ilmaisu, taiteentuntemus, taidehistoria ja nykytaiteen
kuvasto, oppilaan oma kulttuuriperintö ja hänelle vieraiden kulttuurien kuvallinen
maailma, rakennettu ja luonnonympäristö, esineympäristö ja kuvallinen media.
Työpajaa vaihdetaan vuosittain. Työpajaopiskelu tähtää oppilaan taidollisten ja
tiedollisten valmiuksien monipuoliseen syventämiseen. Alansa tuntevat
taiteilijat/opettajat opastavat nuoria 3 tuntia viikossa.







Maalauspaja, 100 tuntia
Keramiikkapaja/Kuvanveistopaja, 100 tuntia
Taidegrafiikkapaja, 100 tuntia
Valokuvaus- ja animaatiopaja, 50-100 tuntia
Arkkitehtuuri- ja ympäristöpaja, 50-100 tuntia
Piirustus- ja sarjakuvapaja, 50-100 tuntia

