Helsingin kuvataidelukio PÄÄSYKOE 25.4.2019 klo 10-14
 Kokeen kokonaisaika on neljä tuntia.
 Pyrkijät tekevät kaikki tehtävät 1–3 ja ennakkotehtävään liittyvän kirjallisen osan.
 Lue tehtävänannot huolellisesti. Kirjoita selkeästi oma nimesi ja tehtävän numero jokaisen työn
kuvapuolelle, oikeaan alareunaan. Myös ennakkotehtävässä on oltava nimi. Nimettömiä tehtäviä ei
arvostella.
 Jätä kaikki tehtäväsuoritukset kuivina valvojalle samanaikaisesti, myös nimellä varustettu
ennakkotehtävä ja siihen liittyvä kirjallinen osa.
 Pääsykoetehtäviä, ennakkotehtävä mukaan lukien, ei palauteta arvioinnin jälkeen tekijälle.
Halutessasi voit kuvata työsi ennen palautusta. ONNEA KOKEESEEN!

TEHTÄVÄT:
1) Ennakkotehtävä: Pieniä ihmeitä -kuvasarja
Kerro kolmen kuvan sarjalla tai yhden minuutin videolla pienistä asioista, joita koet tai havaitset. Tällaisia pieniä
ihmeitä voit löytää mistä vain, ja niitä on arkikin täynnä. Tarkastele esimerkiksi ympäristösi yksityiskohtia: valoja,
värejä, tilanteita tai vaikkapa kohtaamisia.
Huomioi, että kuvasi muodostavat kokonaisuuden, joka on yhtenäinen ja kiinnostava. Yksittäisitä
kuvista tulee muodostua kuvasarja.
Toteutustapa (valitse seuraavista vaihtoehdoista yksi):
1. Kolme valokuvaa. Jokainen kuva on tulostettuna enimmillään kokoa A4.
2. Kolme kuvaa vapaavalintaisella tekniikalla. Jokainen kuva on enimmillään kokoa A4
(esim. piirustus, maalaus, kollaasi, sekatekniikka, grafiikka).
3. Video, jonka pituus on enimmillään 1 minuutti. Vaihtoehtoiset tallennus- ja palautustavat ovat
H264-pakattu mp4 tai MOV- tiedosto muistitikulla (jota ei palauteta), You Tube-linkki tai Dropbox -linkki.
Arviointiperusteet: Kuvien sarjallisuus, ajatuksen välittyminen, kerronnan sujuvuus, näkökulman
omaperäisyys, välineen hallinta ja tehtävään paneutuminen. 0-4 p
HUOM. Ennakkotehtävän ” Pieniä ihmeitä” kirjallinen osuus on paperin toisella puolella.
2) Piirros- ja/tai maalaustehtävä: Näkymä tulevaisuuteen
Suuntaa katseesi tulevaisuuteen. Kuvittele näkymä, jonka voisit nähdä kristallipallosta tai kaukoputkeen kurkistaen.
Käytä ideointisi apuna internetistä löytämääsi aineistoa tai esimerkiksi laukustasi löytyviä esineitä ja asioita. Voit
myös hyödyntää näkymää, joka on ympärilläsi. Jokin osa kuvan sisällöstä tulee olla havainnosta eli mallista piirrettyä
ja/tai maalattua. Teos toteutetaan ympyrämuodon sisäpuolelle.
Välineet: Paperi, jossa on valmiiksi ympyrä (annetaan koetilanteessa), erilaiset piirtimet sekä vesi- tai peitevärit
Arviointiperusteet: piirtämisen ja/tai maalaamisen sujuvuus, sommittelu, havainnointi sekä
mielikuvituksen käyttö/ 0-3p.
3) Piirros- ja/tai maalaustehtävä: Postikortti: Terveisiä täältä!
Suunnittele postikortti omilta kotikulmiltasi: kaupungista, kaupunginosasta tai kylästä. Mitä haluat kertoa kuvalla?
Lisää kortin kuvapuolelle myös tekstiä, yksikin sana riittää. Tehtävänä on suunnitella ainoastaan kortin kuvapuoli.
Postikortti toteutetaan kokoon A5. Tekniikka vapaa: voit piirtää, maalata ja toteuttaa työsi kollaasitekniikalla
(yhdistämällä erilaisia materiaaleja esimerkiksi leikaten ja liimaten).
Välineet: erilaiset piirtimet sekä vesi- tai peitevärit, väripaperit, liima, sakset
Arviointiperusteet: sommittelu, värinkäyttö, viestin välittyminen/ 0-3p.

