Tervetuloa Kauniaisten kuvataidekoulun TAIDEKESÄ 2022 kursseille!
Kauniaisten kuvataidekoulun eri-ikäisille lapsille suunnatuilla kursseilla yhdistyvät
kuvataiteen eri osa-alueet monipuolisesti. Kurssit ovat opettavaisia ja hauskoja, tänä
kesänä tarjotaan myös englanninkielisiä kursseja. KUVIS-KAUMO kesäkurssi toteutetaan
yhteistyössä Kauniaisten musiikkiopiston kanssa ja kurssi pidetään Kauniaisten uimahallin
muskaritiloissa. Muut kurssit järjestetään kuvataidekoulun tiloissa, pihapiirissä sekä
lähimaastossa.
kesäkurssit järjestetään klo 10–14. Osallistujat ottavat kursseille omat eväät mukaan.
Kurssiohjaajina kuvataidekoulun huippuopettajat ja monipuoliset taiteen ammattilaiset.
Osallistujien käytössä ovat kuvataidekoulun ainutlaatuiset työskentelytilat sekä
taiteilijatasoiset materiaalit ja välineet. Kaikilla kursseilla huomioidaan osallistujien
taitotaso.
Ryhmät ovat pieniä ja niissä noudatetaan ajankohtaisia turvallisuus- ja hygieniaohjeita.
Mikäli kurssit joudutaan perumaan ajankohdan koronatilanteen takia, kurssimaksut
palautetaan kokonaisuudessaan osallistujille.
Ilmoittautumiset granikuvis.eepos.fi vahvistetaan sähköpostiviestillä 15.5. jälkeen.
Kurssikuvaukset ja lisätietoa:
www.kauniaistenkuvataidekoulu.fi TAIDEKESÄ

KUVIS – KAUMO taidekurssi vk 23.
Yli 7-vuotiaille ma-pe 6.-10.6. klo 10–14.Hinta 300€. Opettajat Tuukka Kangas (KUVIS) &
Heini Mansikkakorpi (KAUMO). Paikka: Kauniaisten uimahallin muskaritila.
Kauniaisten kuvataidekoulun ja Kauniaisten musiikkiopiston yhteiskurssilla pääset
tutustumaan sekä kuvataiteen että musiikin maailmaan. Tutkimme erilaisten harjoitusten ja
tehtävien avulla musiikin ja kuvataiteen yhtymäkohtia ja etsimme yhteistä kieltä.
Tavoitteena on myös valmistaa yhteinen esitys viikon päätteeksi, jossa kuvataiteen ja
musiikin maailmat kohtaavat

Be inspired from joy - Inspiraatiosta iloa! vk 23.
Yli 12-vuotiaille ma-pe 6.–10.6. klo 10–14. Hinta 190 €. Opetuskieli: suomi/englanti/ruotsi.
Opettaja Sirkku Ala-Harja. Paikka: Kauniaisten kuvataidekoulu.
Inspiroidu väristä, valosta ja erilaisista materiaaleista. Kokeilevalla otteella taiteilemme
graffitia, ympäristötaidetta, kolmiulotteisia asioita ja kuvia. Maalaamme myös
luonnonväreillä, jotka teemme itse kurssilla. Sopii jokaiselle, joka haluaa kokeilla taiteen
kautta inspiroitumista.
Be inspired of color light, and different kinds of materials. On our summer course we will
try new techniques, paint with natural paints we make ourselves, make environmental art
and try some graffiti. This art course is perfect for anyone who wants to be inspired.

Luonto ottaa vallan vk 24.
Yli 7-vuotiaille. ma-pe 13.–17.6. klo 10–14. Hinta 190 €. Opetuskieli: suomi/englanti.
Opettaja Elina Gyldén. Paikka: Kauniaisten kuvataidekoulu.
Mietimme kurssilla omaa luontosuhdettamme ja tarkastelemme, voimmeko ehkä jopa
uudistaa sitä kurssiviikon aikana. Pohdimme yhdessä, millaista yhteiseloa meidän ja
muiden luontokappaleiden välillä on olemassa? Miten suhtaudumme kaikkeen muuhun
elolliseen? Entä mitä alkaa tapahtua, kun luonto ottaa ihmisen muokkaamasta
ympäristöstä vallan takaisin?
Kurssin hengessä toteutamme pienoismallit salaisista puutarhoista, joiden kasvillisuus saa
rehottaa vapaasti. Koristelemme omat saviruukut, joihin istutamme itse tehtyjä
mielikuvituskasveja. Lisäksi teemme retken Gallträskin lähijärvelle, jossa maalaamme ja
luonnostelemme ulkoilmassa. Huonomman sään sattuessa otamme ulkona valokuvia ja
keräämme sopivaa näyteaineistoa, kuten kasveja, kiviä ja muita pieniä
luonnonmateriaaleja ja jatkamme työskentelyä sisätiloissa. Jokaisen kurssipäivän
aloitamme pienellä meditaatiohetkellä luonnon ääniä kuunnellen.

Taideilo vk 24.
Yli 7-vuotiaille ma-pe 13.–17.6. klo 10–14. Hinta 190 €. Opetuskieli: suomi/ruotsi. Opettaja
Tuukka Kangas. Paikka: Kauniaisten kuvataidekoulu.
Minkävärinen on ilo? Voiko iloa maalata? Minkälainen taide tuo sinulle iloa?
Kuvataidekoulun taideilottelussa tutkitaan iloa tekemällä taidetta ja iloitaan taiteen
tekemisestä. Tehtävät: taidekorut, Minä supersankarina, Oudot piirustukset, Ilon värit väritutkimuksia, Iloiset naamiot

Kuvataiteilijat aikamatkalla - Visual Artists on a Travel
Through Time. vk 23, 24, 32.
Yli 7-vuotiaille ma-pe 6.–10.6. 13.–17.6. ja 8.–10.8. klo 10–14. Hinta 190 € (vk 32 make 120 €). Opetuskieli suomi/englanti. Opettaja Minna Lehväslaiho Paikka: Kauniaisten
kuvataidekoulu.
Suunnitellaan ja rakennetaan aikakone, ja lähdetään aikamatkalle menneisyyteen ja
tulevaisuuteen! Minkälaista taidetta teemme kivikauden taiteilijoina? Mitä syntyy, kun
matkustamme Amerikan alkuperäiskansojen maailmaan? Entä mitä tapahtuu, kun
aikakone vie meidät tulevaisuuteen ja teemme taidetta kaukaisilla planeetoilla? Tule
mukaan kuvataiteilijoiden aikamatkalle!
Let’s design and build a time machine, then embark on a journey into the past and future!
What kind of art will we make as Stone Age artists? What happens when we travel to the
indigenous world of the Americas? And what about when our time machine takes us into
the future, and we create art on distant planets? Join us on a journey through space and
time as visual artists.

