Karikatyyri- ja pilapiirroskurssi (4 päivää, 20 oppituntia). Mahdollisuus myös eri
mittaisiin kursseihin, koulutuksiin ja luennointiin

Esimerkki: neljän päivän kurssi, tavoitteet ja sisältö

Kurssin tavoitteet
-

Kurssilla opitaan hauskalla ja positiivisella tavalla karikatyyrien ja pilapiirrosten
tekemistä. Tavoitteena on lisätä osallistujoien motivaatiota ja innostusta
karikatyyrien / pilapiirrosten ja kuvitusten tekemiseen sekä hakeutumaan alan
opiskeluun

-

Kurssin jälkeen opiskelija osaa hahmosuunnittelun ja karikatyyri- ja pilapiirtämisen
perusteet

-

Osallistujat oppivat tekemään karikatyyrin/pilapiirroksen haluamaansa
käyttötarkoitukseen. Kurssilla voit tehdä karikatyyrin esim. synttäri- tai joululahjan
ystävällesi ja siirtää sen paitaan, mukiin, kehystää kuvaksi tai lähettää sen ystävälle
Facebookiin jne.

-

Osallistujat oppivat myös tarjoamaan tuotteitaan eteenpäin – markkinointi on tärkeä
osa kuvittajan työtä!

-

Jokainen kurssilainen saa henkilökohtaista palautetta ja lopuksi opettajalta
todistuksen ja kirjallisen arvion tuotoksestaan

Kurssin sisältö
I Päivä:
-

-

-

Ryhmän tutustuminen, henkilökohtaiset tavoitteet kurssille: mihin
käyttötarkoitukseen karikatyyria/pilapiirrosta haluaa oppia tekemään
Pilapiiroksen tausta ja eri käyttötarkoitukset, taustatietoa ja esimerkkejä erilaisista
tyyleistä (Aku Ankka, Tintti, Asterix jne). Hahmosuunnittelua pallojen ja soikioiden
avulla.
Kasvojen mittasuhteet. Harjoitus: etsitään lehdistä kolmet erilaiset kasvot (pyöreät,
soikeat ja neliömäiset). Tehdään harjoituksena hahmot näiden perusteella.
Henkilökohtaista ohjausta ja kommentteja.
Kotitehtävä: sopivan kuvan etsiminen, josta lopputyö tehdään. Kuvat otetaan
seuraavana päivänä mukaan.

II Päivä:

-

-

Valot ja varjot. Esimerkkejä.
Harjoitus: Etsitään lehdistä kuva, jossa valot ja varjot on hyvin toteutettu. Lisätään
harjoituskuviin valoja ja varjoja.
Perspektiivit ja kolmiulotteisuus. Esimerkkejä.
Piirtämisen vaiheet: luonnostelu, puhtaaksipiirtäminen, värittäminen, luennot ja
esimerkit. Harjoitellaan eri vaiheita esimerkkikuvien perusteella.
Käyttötarkoituksen huomioiminen karikatyyrin/pilapiirroksen tekemisessä. Katsotaan
Jorma Lampelan tekemä Get On-piirretty musiikkianimaatio, josta on mukana
otteita GANES-elokuvassa.
Aloitetaan suunnittelemaan omaa lopputyötä kotoa tuodun kuvan perusteella:
hahmosuunnittelu ja selvitys piirroksen käyttötarkoituksesta (=mihin
karikatyyri/pilapiirros tulee). Päivän lopuksi suunnitelma annetaan opettajalle.

III Päivä:
-

Palautteet suunnitelmista.
Luennot ja esimerkit; hahmojen ilmeiden suunnittelu ja toteutus, muotojen ja
mittasuhteiden liioittelu, vartalon eri asennot (lyhyt anatomia)
Luennot ja esimerkit: hauskojen elementtien lisääminen kuvaan (esim
työhön/harrastuksiin liittyen).
Aloitetaan oman kuvan työstäminen. Henkilökohtainen ohjaus ja opastus.

IV Päivä:
-

Ympäristön ja miljöön liittäminen kuvaan. Harrastusten, työn jne liittäminen kuvaan.
Esimerkkejä.
Markkinoinnin merkitys: miten omia tuotoksia voi käyttää ja tarjota eri yhteyksiin.
Luennot ja esimerkit.
Jatketaan oman piirroksen työstämistä: omaan käyttötarkoitukseen soveltuvan
karikatyyrin valmistaminen. Henkilökohtainen ohjaus ja opastus.
Valmiit tuotokset esille, ”kurssinäyttely”
Todistusten jako ja palaute

Kurssilla tarvittavat työvälineet: lyijykynä, pyyhekumi, mustia tusseja (ohut- paksuteräisiä),
värikyniä (esim. puuvärit käyvät), A3 tai A4 –luonnoslehtiö, tutustumme mahdollisuuksien
mukaan myös kuvankäsittelyohjelmaan
Tiedustelut: Jorma Lampela, p. 044-3221494 (jormalampela@hotmail.com)

