Saimaan ammattikorkeakoulu - KUVATAITEILIJA 240 op
Kuvataiteilijana alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti

TAITEELLISEN TYÖSKENTELYN KEHITTÄMIS- JA AMMATTIOSAAMINEN

4. vuosi
Opinnäytetyö 15 op
Taiteilija ja yhteiskunta 3op

TAITEELLISEN TYÖSKENTELYN JA
AMMATINHARJOITTAMISEN OSAAMINEN

3. vuosi

Taiteilijan ammatinharjoittamisen osaaminen 11op
Ammattina taiteilija
Teoskuvaus
Portfolio
Tiedonhankinnat perusteet

Taiteen
tekemisen
menetelmät
24op

Taiteellinen
työskentely
36op

Grafiikka/
Koru/
Kuvanveisto/
Maalaus/
Valokuvaus

TAITEELLISEN TYÖSKENTELYN JA KUVATAITEEN
ARVIOINTI- SEKÄ ALYSOINTIOSAAMINEN

2. vuosi

Vaihtoehtoiset
opinnot ja projektit 24 op
Esimerkkejä toteutuneista
opintojaksoista:
Ihminen
Kuva ja liike
Ennen ja nyt
Taide ja teknologia
Tila
Taidetta vastaanottokeskukseen

Taiteen arviointi-ja analysointiosaamien 11op
Nykytaide, Taidehistoria, Johdatus estetiikkaan, Lue,
analysoi, kirjoita
Taiteellisen työskentelyn osaaminen 8op
Kuvataiteen yhteiset opinnot
TAITEEN TEKEMISEN PERUSOSAAMINEN

1. vuosi

Orientoivat opinnot, 2op
Kieli-ja viestintäosaaminen, 8op
Taiteellisen työskentelyn osaaminen, 50op
Väri-viiva-pinta, Muoto, Digitaalinen ilmaisu, Tieto-ja viestintätekniikka, Anatominen piirustus, Kuvataiteen yhteiset opinnot
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Osaa arvioida, kehittää ja laajentaa taiteellista, sisällöllistä ja teknistä osaamistaan opinnäytetyössään.
Osaa kytkeä oman taiteellisen toiminnan nykytaiteen kenttään ja yhteiskuntaan.
Ammatti-identiteetin löytäminen ja ammatillinen kehittyminen.
Tuntee taidekenttää.

Osaa käyttää ja soveltaa taiteen tekemisen menetelmiä tuottaessaan taidetta.
Tunnistaa ja hyödyntää taiteen käsitteitä.
Osaa järjestää ammatinharjoittamiseen tarvittavan työturvallisen työtilan, -materiaalit ja –välineet.
Osaa kuvataiteilijan ammatinharjoittamisen taloudellisia perusteita.
Osaa tuoda oman osaamisensa esille.
Osaa toimia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Osaa ideoida, suunnitella ja toteuttaa taideteoksen sekä reflektoida taiteellista työskentelyprosessiaan ja
teoksiaan.
Osaa kuvailla, kertoa ja analysoida taiteellista työskentelyä ja tuotantoa.
Osaa kuvataiteen vanhoja ja uusia tekemisen tapoja sekä soveltaa niitä taiteelliseen työskentelyyn.
Osaa työskennellä ohjatusti, kurinalaisesti, itsenäisesti ja luovasti.
Tuntee kuvataiteen diskursseja, taidefilosofiaa ja -historiaa ja taiteen nykytilaa.

Osaa tuottaa ideoita taideteoksen tekemiseksi ja toteuttaa taideteoksia.
Osaa arvioida ja perustella osaamista sekä asettaa taiteellisia, sisällöllisiä ja teknisiä kehittämistavoitteita.
Työskentelee työturvallisuuden työtiloille sekä henkilöille asettamia vaatimuksia noudattaen.

