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LUKIO

KUVA- JA
MEDIATAIDE
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YHTEISHAKU 18.2. - 10.3.2020
AVOIMET OVET
Huoltajille 27.11. klo18-20
Hakijoille 20.1. ja 21.1. klo 9-14

Kuva- ja mediataidelinja
Järvenpään lukion kuva- ja mediataidelinja tarjoaa kuvataiteesta ja
visuaalisesta kulttuurista kiinnostuneelle ammattimaisen ilmapiirin taiteiden
opiskeluun.
Kuva- ja mediataidelinjalla tutustutaan kuvataiteen, median ja visuaalisen
kulttuurin laajaan kenttään. Tavoitteena on perehdyttää opiskelija kuvalliseen
ajatteluun, kuva- ja mediataiteen tekniikoihin sekä vahvistaa opiskelijan
taiteentuntemusta, omaa tulkintaa ja ilmaisua.
Nykyaikaiset tilat ja laitteet, nykytaiteeseen ja tämän hetkisiin ilmiöihin sekä
mediaan ja suunnitteluun tutustuminen antavat opiskelijalle hyvät valmiudet
hakeutua opiskelemaan visuaaliselle alalle. Kurssien sisällöt vaihtelevat
mallipiirustuksesta installaatioihin sekä kuvanveistosta liikkuvaan kuvaan.

Opiskelu kuva- ja mediataidelinjalla
Ensimmäisen lukuvuoden kuva- ja mediataidelinjan opiskelijat
suorittavat neljä kaikille pakollista peruskurssia.
Toisena lukuvuotena syvennytään joko kuvataiteen tai median
opintoihin. Kummassakin painotuksessa on kolme pakollista
syventävää kurssia.
Kolmantena lukuvuotena opiskelija suorittaa kuvataiteen ja/tai
median lukiodiplomin.

Hakeminen
Järvenpään lukion kuva- ja mediataidelinjalle haetaan
yhteishaussa 18.2. - 10.3.2020.
Hakijat
osallistuvat
pääsykokeeseen,
johon
ilmoittaudutaan sähköisesti. Pääsykoe järjestetään
28.4. ja 5.5.2020 klo 17:30 - 20:00. Hakija ilmoittautuu
yhteen pääsykoepäivään. Pääsykokeeseen kuuluu yksi
koepaikalla tehtävä kuvataiteen työ, ennakkotehtävät
ja erillinen hakulomake, jotka palautetaan pääsykokeen
yhteydessä. Ennakkotehtävät, hakulomake ja tarkat
tiedot pääsykokeesta
ja hakemisesta löytyvät
Järvenpään lukion ja kuvataiteen verkkosivuilta
jarvenpaanlukio.fi
kuvataide.jarvenpaanlukio.fi
Lisätietoa
Tea Lindroos
tea.lindroos@edu.jarvenpaa.fi
puh. 040 751 4020
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Kuva- ja mediataidelinja

Järvenpään lukion kuvataiteen kurssit
YLEISLINJAN
KUVATAITEEN KURSSIT
KU01 Kuvat ja kulttuurit
KU02 Muotoillut ja rakennetut
ympäristöt
KU03 Osallisena mediassa
KU04 Taiteen monet maailmat

KUVA- JA MEDIATAIDELINJAN JA
YLEISLINJAN YHTEISET KURSSIT
KU06 3D-grafiikka

KUVA- JA MEDIATAIDELINJAN
KURSSIT
KU01L Kuvat ja kulttuurit
KU03L Osallisena mediassa
KU04L Taiteen monet maailmat
KU05L Taide Nyt
KU07L Elokuvataide
KU11 Valokuvauksen työpaja
KU14 Piirustuksen perusteet
KU12 / KU17
KU18L Median syventävä
KU19L Kuvan syventävä

KU07 Elokuvataiteen peruskurssi
KU08 Keramiikan työpaja
KU09 Taidegrafiikka
KU10 Maalauksen työpaja
KU11 Valokuvauksen työpaja
KU12 TV - studiokurssi
KU13 Elokuvataiteen jatkokurssi
KU14 Piirustuksen perusteet
KU15 Graafinen suunnittelu ja kuvitus
KU16 Taide tutuksi - Galleriat kodiksi
KU17 Digipiirtäminen
KU20 Itsenäinen taideprojekti
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LUKIODIPLOMI
KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi
MELD5 Median lukiodiplomi

