
 
 

 

 

Miten ilmaista taidetta sanoin? Miten 
tavoittaa se, mikä on taiteessa tärke-
ää? Kurssilla pohditaan käytännönlä-
heisesti erilaisia taidekirjoittamisen 
muotoja ja harjoitellaan taideteosten 
sanallistamista ja taiteesta kirjoitettu-
jen tekstien lukemista.  

Kurssin tavoite on antaa näkökulmia 
esimerkiksi taidekritiikin lukemiseen ja 
kirjoittamiseen sekä taiteen analysoin-
tiin ja tulkintaan ja samalla estetiikan 
peruskäsitteisiin. 

 

 

 

 

Osallistujat 

Kurssi soveltuu muun muassa 
 kaikille taiteesta, kritiikistä ja kirjoittamisesta 

kiinnostuneille  
 taide- ja kulttuuriaineiden opettajille eri oppilai-

toksissa: esimerkiksi kuvataiteen, äidinkielen 
ja filosofian opettajille 

 kulttuurialalla toimiville  
 toimittajille ja muille viestintäalan ammattilai-

sille 

Osallistujat eivät tarvitse aiheesta etukäteistietoja. 

Kouluttajat 

Kouluttajina toimivat FT Janne Vanhanen ja FT Martta 
Heikkilä Helsingin yliopiston filosofian, historian, kult-
tuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselta.  
 

Tavoitteet, toteutus ja sisällöt 

Kurssi antaa välineitä pohtia taidetta käsittelevien 
kirjoitusten luonnetta ja taidekritiikin osatekijöitä ja 
kritiikin asemaa kulttuurikirjoittelun joukossa. Ta-
voitteena on rohkaista osallistujia muodostamaan 
omia näkemyksiä taiteesta ja perustelemaan niitä.  

Kuinka puhua taiteesta? 

Johdatus taiteen kritiikkiin ja tulkintaan 

11.-25.11.2011 (8 t), Lahti  



 

 
 

 

Kurssi toteutetaan perjantai-iltapäivisin 11. ja 
25.11.2011 klo 14.00–17.30 Lahden aikuiskoulu-
tuskeskuksessa, Kirkkokatu 16. Kurssi sisältää 
luennointia, keskustelua ja pieniä harjoitustöitä. 
Luentokertojen välissä opiskelijat vierailevat ajan-
kohtaisessa taidenäyttelyssä ja kirjoittavat siitä 
harjoitustekstin. Hyvä kohde on Lahden taidemu-
seossa järjestettävä "Uusi veistos" -niminen näyt-
tely. Kurssilla voi saada tarvittaessa tietoja sopi-
vista näyttelyistä muilla paikkakunnilla. 
 

Kurssi on johdatus taiteesta puhumiseen: siihen, 
miksi taide herättää tunteita ja kokemuksia, jotka 
herättävät keskustelua mutta joista on usein vai-
keaa puhua perustellen. Miten sanallistaa taidet-
ta, joka kuitenkin puhuttelee meitä ensi sijassa 
aistimellisesti, ei niinkään kielellisesti tai tiedolli-
sesti? Kurssilla käsitellään kokemusten ja kielen 
suhdetta taidekritiikin näkökulmasta. Lisäksi poh-
ditaan, millainen suhde erityisesti nykytaiteella on 
taidepuheeseen. Voidaanko ajatella, että nykytai-
de ”tarvitsee” keskustelua taiteesta?  

Kurssilla tarkastellaan taidetta käsittelevien teks-
tien kieltä ja kirjoittamisen menetelmiä. Tunneilla 
ja kotitehtävänä tehdään yhteensä 3-4 lyhyttä 
kirjoitusharjoitusta. Opettaja ja muut kurssilaiset 
lukevat ja kommentoivat toistensa harjoituksia. 

Osallistumismaksu 

Kurssin hinta on 140 euroa, laskutus ensimmäi-
sen iltapäivän jälkeen. Koulutus on arvonlisävero-
tonta. Hinta sisältää opetuksen lisäksi aloituskah-
vit kumpanakin päivänä. Osanottajat vastaavat 
itse muista mahdollisista kustannuksista (esim. 
matka- ja majoituskulut). 

Perumismaksuna peritään 25 % koulutusohjel-
man hinnasta viimeisen ilmoittautumispäivän jäl-
keen tulleista perumisista. Myöhemmin kuin 14 
päivää ennen koulutusohjelman alkua perumisista 
veloitetaan 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallis-
tumista ei peruta, eikä osanottaja saavu koulutuk-
seen, veloitetaan koko koulutusohjelman hinta. 
Peruminen on tehtävä kirjallisesti. Koulutuspaikan 
voi antaa kollegalle. 

 

Ilmoittautuminen 

Ilmoittautuminen 28.10.2011 mennessä verkossa 
osoitteessa 

www.helsinki.fi/palmenia/lahti tai erillisellä il-
moittautumislomakkeella, jonka voi pyytää koulu-
tussihteeriltä. 

Tiedustelut  

Suunnittelija Anja Nihtilä 
p. (09) 191 20238 
anja.nihtila@helsinki.fi 
 
Koulutussihteeri Pia Vehnämäki 
p. (09) 191 20268 
pia.vehnamaki@helsinki.fi 
 

Järjestäjä 

Helsingin yliopisto  
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 
Kirkkokatu 16 
15140 Lahti 
 
www.helsinki.fi/palmenia 
 
 
Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin. 
 
 
 
 
 
 
 


