Soveltavan kuvataiteen valintakoe 2021
Kuvallinen tehtävä 2
Aika: 14.6.2021 klo 9.00 - 12.00
Tehtävän määrittely
Taiteella ja taiteellisella toiminnalla on merkitystä ihmisten hyvinvointia edistävänä tekijänä.
Koronaviruspandemian aikainen sosiaalinen eristäytyminen on nostanut esille varsinkin vastavuoroisten suhteiden ja yhteisöllisyyden kokemusten tärkeyden. Taide voi toimia merkittävänä
osana koronan aikaista ja jälkeistä sosiaalista elvyttämistä.
Soveltavan taiteen menetelmät ja toimintamallit tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia ihmisten kohtaamiseen, kanssakäymiseen sekä yksilöllisten ja yhteisöllisten merkitysten muodostumiseen. Soveltava taide ei sitoudu mihinkään tiettyyn taiteen tekniikkaan, vaan materiaaleilla leikittely ja nykytaiteen monimuotoiset lähestymistavat ovat oleellinen osa soveltavaa taidetta.
Tee suunnitelma soveltavan taiteen teoksesta, jonka teemana on kosketus.
Tuo suunnitelmassa visuaalisesti esille ideointi- ja suunnitteluprosessisi sekä teoksen toteutuksen tapa. Esittele käytettäviä materiaaleja ja/tai menetelmiä sekä minkälaiseen ympäristöön tai
yhteisöön teos sijoittuisi. Esitä sellainen suunnitelman osa tai osa-alue kolmiulotteisena, mitä
on mielestäsi tarkoituksenmukaista ja perusteltua havainnollistaa kolmiulotteisesti. Voit tuoda
suunnitelmaan myös avainsanoja tai lyhyen tekstin (max. 30 sanaa).
Toteutustapa
Suunnitelmasi tulee olla sekä kaksi- että kolmiulotteinen. Kaksiulotteinen osa toteutetaan A2
paperille pysty- tai vaaka-asennossa. Kolmiulotteinen osa sijoitetaan ja kiinnitetään samalle A2
paperille. Välineinä voit käyttää annettuja materiaaleja sekä kutsukirjeessä mainittuja materiaaleja ja välineitä.
Arviointiperusteet
Soveltava ideointikyky
Ideoinnin ja suunnitteluprosessin välittyminen
Suunnitelman jäsentyneisyys, selkeys ja mielenkiintoisuus
Teoksen esteettisyys, omaperäisyys ja tarkoituksenmukaisuus
Työn palautus
Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi selkeästi näkyvälle paikalle.

Soveltavan kuvataiteen valintakoe 2021
Kuvallinen tehtävä 3
Aika: 14.6.2021 klo 12.30-14.00

Tehtävän määrittely
Moodboard on yleisesti muotoilualoilla käytetty tapa koota tiettyä aihetta koskevaa kuvallista
materiaalia yhteen visuaaliseksi esitykseksi. Moodboardia kutsutaan myös tunnelmatauluksi tai
leikekirjaksi. Sen tehtävänä on paitsi toimia suunnittelijan oman työn tukena ja jäsentäjänä, myös
helpottaa ideoiden ja visuaalisen materiaalin jakamista ja välittämistä muille osapuolille.

Tee vahvuuksiasi esittelevä moodboard
Millainen olisi moodboard, joka esittelee valintasi mukaan muutaman (3-5 kpl) keskeisen taitosi tai/sekä
ominaisuuden, jotka kertovat sinusta soveltavan taiteen alalle hakevana henkilönä. Voit kuvata
vahvuuksiesi lisäksi myös asian, jota haluaisit kehittää itsessäsi. Näitä asioita, taitoja sekä ominaisuuksia
voit kuvata esimerkiksi esittävin kuvin tai vaikkapa erilaisin symbolein.
Moodboardin muoto on hyvin vapaa. Se voi olla esimerkiksi kartanomainen, pelilautamainen,
lineaarinen jatkumo tai täysin vapaa sommitelma. Voit sisällyttää moodboardiisi avainsanoja tai lyhyitä
lauseita siten, että sanoja on yhteensä max. 30 kpl.

Toteutustapa
A3 paperi pysty- tai vaaka-asennossa. Kutsukirjeessä mainitut piirtimet, tussit ja värit.

Työn palautus
Kirjoita selkeästi näkyvälle paikalle nimesi ja syntymäaikasi.

Arviointiperusteet
Visuaalinen selkeys, kommunikatiivisuus ja informatiivisuus

