
 

 
Kuvataiteen syventävä linja  
22.8.-9.12.2022 
 
 
Opetussuunnitelma  
 
Pekka Halosen akatemian kansanopiston Kuvataiteen syventävä linjan opetussisällöt uudistuvat vuosittain. 
Syksyn 2022 opetustarjonta soveltuu uusien opiskelijoiden lisäksi myös aiemmin Pekka Halosen akatemian 
kansanopistossa tai Syventävällä linjalla opiskelleille.  
 
Kuvataiteen syventävä linja on tarkoitettu niille, joilla on jo perustiedot kuvan tekemisestä. Linjan tavoitteena 
on keskittyä työskentelemään ammattitaiteilijoiden ohjauksessa ja näin syventää omaa, henkilökohtaista ku-
vallista ilmaisua ja ajattelua. Opetus on yksilöllistä ja ohjaa itsenäiseen työskentelyyn ja valintojen tekemi-
seen.  
 
Opiskelu on kokopäiväistä. Päivittäinen työskentely opettajan ohjauksessa tapahtuu klo 9.30–14.30 (kuvan-
veisto klo 15.15 asti). Tämän jälkeen opiskelijat voivat työskennellä itsenäisesti iltaan saakka. Opetuskoko-
naisuuden laajuus on 15 kalenteriviikkoa ja ohjattua työskentelyä on keskimäärin 25 h/vko. Syysloma on vii-
kolla 43. 
 
 
 
o MAISEMAN RYTMITYKSIÄ JA RAKENTEITA  

Opintojaksolla työskennellään oppilaitoksen lähistöllä olevan maiseman pohjalta. Jaksolla pohditaan 
maiseman tilallisuutta ja maiseman rakentumista viivankäytön sekä erilaisten pintarakenteiden kautta. 
Opintojen aikana mietitään kuinka eri jälkien ja erilaisten pintojen rytmitykset tukevat tilallisuutta ja 
kuinka näiden vaihteluilla maiseman pohjalta rakentuvaan kuvaan saadaan rytmillistä rakennetta. Jak-
solla pohditaan maisemapiirroksen ja maisemamaalauksen olemusta. Onko tilallisuus aina tarpeen ja 
missä määrin? Opintojaksolla työskennellään lyijykynä-, hiili- ja akryylimaalauksen tekniikoilla. 
Opettaja Vesa Hjort  
 

o KIPSIIN VALETTU MALLI 
Opintojaksolla muovaillaan savesta seisova figuuri. Figuuri valetaan kipsiin. Jaksoon sisältyy seisovan 
veistoksen rungon rakennus, anatomiaa eriteltynä ja kokonaisuutena: torso, jalka, käsi, pää sekä koko-
naisrytmi. Opintojakson aikana toteutetaan kappalemuottien tekeminen ja veistoksen valu sekä viimeis-
tely. Materiaalioppia käydään läpi työtä tehdessä. Jakso sisältää yleisluennon kuvanveistosta.  
Opettaja Juha Menna 
 
 

 



 
 
 

o ÖLJYVÄRIMAALAUS – VÄRIT MAALAUKSESSA 
Työskentelyssä keskeisin tutkimisen kohde on väri. Jakson aikana opitaan värien vuorovaikutuksen mer-
kitystä ja värien sekoittamisen taidon tärkeyttä maalarin näkökulmasta katsottuna, ei niinkään teoreet-
tisen väriopin kautta. Sään salliessa ulkoilmatyöskentely on mahdollista.   
Opettaja Haruka Kashima 
 

o YMPÄRISTÖTAIDE 
Ympäristössä työskentelyä luonnon materiaalein. Jaksolla toteutetaan teos tai teossarja oppilaitoksen 
ympäristöön käyttäen luonnonmateriaaleja. Maalataan lehdillä, piirretään oksilla, muovataan mullalla ja 
kootaan kivillä. Valmiit teokset dokumentoidaan ja ne jäävät luontoon jatkamaan omaa kiertokulkuaan. 
Ulkoilmatyöskentelyn estyessä, rakennetaan luonnonmateriaaleista installaatioita sisätilassa.  
Opettaja Anne Tamminen 
 

o LÄPIKUULTAVAA JA PEITTÄVÄÄ – MAALAUS- JA GRAFIIKKAKOLLAASEJA 
Jakson ensimmäisellä viikolla suunnitellaan oma teossarja. Sarjassa on tarkoituksena yhdistää ohutta ak-
ryyli- tai akvarellimaalausta metalligrafiikkaan. Aluksi toteutetaan maalausosuus, johon jälkimmäisellä 
viikolla liitetään metalligrafiikan menetelmin tehty osuus. Sarja voi myös levittäytyä installaatiomaisesti 
tilaan.  
Opettaja Laura Pohjonen 
 

o AKVARELLIMAALAUS 
Akvarellijakso rakentuu kahdesta osasta. Jakson alkupuoliskolla käydään läpi akvarellilla maalaamisen 
kannalta olennaisia tekniikoita yhteisten harjoitustehtävien kautta. Tämän jälkeen siirrytään teematyös-
kentelyyn, jossa käytetään inspiraation lähteinä musiikkia ja/tai ääniefektejä. Akvarelli on yksinkertainen, 
puhdas ja laajaa ilmaisumahdollisuutta omaava materiaali, joka sopii kaikille maalaamisesta kiinnostu-
neille. 
Opettaja Haruka Kashima 
 

o HAVAINNOSTA PIIRTÄMINEN 
Piirtämisen lähtökohtana opintojaksolla on havainto ja välineinä mm. lyijykynä ja hiili. Jakson aikana tu-
tustutaan viivan ja valöörin merkitykseen, kolmiulotteisen muodon, valon ja varjon kuvaamiseen piirtä-
misen välinein.  
 

o PÄÄTÖSJAKSO  
Linjan päättävällä opintojaksolla kootaan yhteen syksyn aikana opittua ja koettua sekä 
samalla pohditaan oman ilmaisun kehittymistä. Jaksolla syvennytään kunkin opiskelijan valitsemaan 
teemaan tai tekniikkaan. 
Opettaja Anne Tamminen 

 
 


