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Työpajaopinnot 2017-2018

Arkkitehtuurin ja muotoilun työpaja

Pelityöpaja

Työpajaopintoihin
ilmoittaudutaan
vuodeksi
kerrallaan. Opinnoissa syvennetään hankittuja
tietoja ja taitoja valitsemallaan visuaalisen kentän
alueella. Henkilökohtaisen ilmaisun kehittyminen
ja itsenäinen työskentely ovat tärkeässä osassa
kaikissa opinnoissa.

Työpajassa
tutustutaan
arkkitehtuurija
muotoiluprosessiin: ideoinnista luonnosteluun,
pienoismalleihin ja lopullisen esineen muotoiluun.
Työskentely
tapahtuu
projektiluonteisesti
syventyen pitkäjänteisesti tehtävään.

Työpajassa tutustutaan pelien maailmaan.
Syvennytään pelin tekemisen eri osa-alueisiin
niin digitaalisesti kuin perinteisin menetelmin,
tutustutaan
äänimaisemien
äänittämisestä,
3D-mallinnukseen.

Oppilas valitsee syventävät opinnot kiinnostuksen
mukaiseen järjestykseen. Kaikkien oppilaiden
valintojen pohjalta luodaan ryhmät. Toteutuneet
ryhmät ilmoitetaan kesäkuun alussa.

Digitaalisen taiteen työpaja

Piirustuksen, maalauksen ja grafiikan työpaja

Työpajassa tarkastellaan taidetta ja visuaalista
kulttuuria valokuvauksen, videon ja mediataiteen
kautta kautta. Tutustutaan kuvankäsittelyyn,
editoinnin ja graafisen suunnittelun perusteisiin.

Työpajassa tutustutaan maalauksen, piirustuksen
ja grafiikan menetelmiin, syvennetään osaamista
ja etsitään kokeilujen ja tekemisen kautta
menetelmien rajapintoja.

Keramiikan ja kuvanveiston työpaja

Tekstiilitaiteen työpaja

Työpajassa kokeillaan keramiikan menetelmiä
erilaisilla savilaaduilla, muotoillaan veistoksia ja
keraamisia esineitä. Syvennetään tietoja ja taitoja
erilaisten pinnankäsittelyn ja lasitteiden osalta.

Tekstiilitaiteen työpajassa tutustutaan muun
muassa
huovutuksen,
kankaanpainon,
värjäyksen, kirjonnan ja kudonnan työtapoihin
taiteellisena ilmaisukeinona. Tekstiilitekniikoita
ja –materiaaleja kokeillaan ja työstetään
monipuolisesti. Työpajassa syvennetään ideoinnin
ja suunnittelun taitoja.

Työpajaopinnot toteutetaan Nokialla, Pirkkalassa,
Lempäälässä, Vesilahdella.
Työpajaopintoja käyvä voi lisäksi pyrkiä nuorten
ateljeehen. Ateljee edellyttää, että samalla
käy yhdessä työpajassa. Ateljee kokoontuu
sunnuntaisin.
Työpajan lukukausimaksu on 149 €.
Ateljeen lukukausimaksu on 80 €.

Laajan kuvataiteen työpaja
Työpajassa
toteutetaan
yhdessä
ryhmää
kiinnostavia projekteja syventyen aiheeseen
tai tekniikkaan. Työskentelyssä korostuvat
kuvataiteen
eri
tekniikat
oppilaiden
kiinnostus
huomioiden
kolmiulotteista
tekemisestä piirtämiseen, maalaamiseen ja
painomenetelmiin.

Nuorten ateljee
Ateljeessa tavoitteena on kehittää omaa
ilmaisua vaihtuvien opettajien tuella. Oppilas
saa toteuttaa valitsemallaan tekniikalla omaa
teostaan tai teos sarjaansa. Itsenäisen ja
pitkäjänteisen työskentelyn lisäksi ateljeessa
avataan ajankohtaisia taiteen ilmiöitä yhdessä
keskustellen ja vierailevien opettajien johdolla.
Nuorten
ateljee
kokoontuu
sunnuntaisin.
Klo 11-13. Ateljee kokoontuu kymmenen kertaa
lukukaudessa.

