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Verkkokurssi:  
Taiteen kuvista  
omiin kuviin

Lukion syventävä kuvataiteen Taiteen kuvista omiin kuviin 
-verkkokurssi soveltuu niin itsenäiseen ja ryhmässä tapah-
tuvaan opiskeluun kuin lähiopiskelun tueksi. Kurssi on val-
takunnallisen opetussuunnitelman mukainen 4. syventävä 
kurssi. Kurssin sisältö:
n  Kurssilla tutustutaan kuvan tarkastelun eri menetelmiin 

sekä länsimaisen taidehistorian pääpiirteisiin.
n Taiteen tuntemusta syvennetään itse valitun taidekuvan 

avulla, jota tutkitaan kuvallisesti ja sanallisesti omaan op-
pimiskansioon. 

n Taidekuvasta valmistetaan lopuksi kuvallinen ”komment-
ti”, vapaamuotoinen teos, joka sisällöllisesti ja/tai visuaa-
lisesti pohjautuu tutkittuun teokseen. 

Verkkopedagogisena ratkaisuna kurssia voi tarjota vapaam-
min irti lukion tuntikiertokaaviosta ja lukujärjestyksestä.

Oppiaineet Lukion syventävä kuvataiteen kurssi, 
aihepiirinä taiteen tuntemus, kuva-analyysi 
ja kuvailmaisu

Kouluaste 
Lukio

Kesto 
Verkkokurssi vastaa työmäärältään yhtä 
lukion kurssia. Kurssin voi suorittaa joko 
yhden jakson aikana tai hajauttaa usealle 
jaksolle.

Välineet 
Jokaisella opiskelijalla tulisi olla tietokone 
ja siinä jokin kuvankäsittelyohjelma.

Tiivistelmä

Tausta
Lukion kuvataiteen pakollisia kursseja tulee opiskelijan valta-
kunnallisen tuntijaon mukaan valita yksi tai kaksi. Osassa luki-
oista ei voida tarjota ollenkaan kuvataiteen syventävää 4. kurs-
sia valintojen vähyyden vuoksi, ja osassa lukioista, joissa kurssi 
pystytään tarjoamaan, se on ohjelmassa vain kerran lukuvuo-
dessa. Kurssitarjonnan vähyys on ongelma kuvataiteesta kiin-
nostuneille opiskelijoille, sillä lukiodiplomi edellyttää neljän 
kuvataiteen pohjakurssin suorittamista. Osa lukiolaisista ei eh-
di tai pysty suorittamaan vaadittavia kursseja, vaan joutuu luo-
pumaan kokonaan diplomin hankkimisesta.

Kuvataiteen 4. kurssin järjestäminen verkkokurssina olisi rat-
kaisu opiskelijan ongelmaan. Näin hän kykenisi suorittamaan 
itseään kiinnostavan kurssin ja samalla saamaan tarvitseman-
sa pohjakurssin diplomia varten. Verkkokurssin suunnittelemi-
nen yhteisölliseksi opiskeluympäristöksi edesauttaa kurssin sy-
vimpien, prosessiin liittyvien tavoitteiden toteutumista. Verkko-
kurssi voi hyvin palvella myös lähiopetuksen tukena.   

Tavoitteet
Opetushallituksen sivuilta löytyy kuvaus Ku 4 -kurssin tavoit-
teista, pedagogisesta pohjasta ja sen rakenteesta erilaisin ku-
vallisin esimerkein:

”Opiskelijan omakohtainen taiteellinen työskentely ja taiteen 
tuntemus kohtaavat kuvataiteen neljännellä kurssilla. Oppisisäl-
löt ruokkivat toisiaan. Oma taiteellinen tekeminen lisää opiskeli-
jan kiinnostusta kuvataiteen ilmiöihin. Vastaavasti syvenee hä-
nen kuvallinen ajattelunsa ja ilmaisunsa, kun taiteen käsitteet, 
historia ja tulkintamenetelmät tulevat tutuiksi. Taiteellisen pro-
sessin ymmärtämistä lähestytään kahta tietä: kuvataiteen tunte-
mus ja oma kuvallinen ilmaisu limittyvät kurssilla yhteen. Taiteel-
linen työskentelyprosessi on kurssilla sekä tavoite että menetelmä.”

Ennakkovalmistelut
Kurssilaisilla pitää olla pääsy oppimisalustaan, esimerkiksi 
Fronteriin, ja kyseisen kurssin omaan huoneeseen. Kurssin huo-

Aija Viita, kuvataideopettaja, Kallion lukio, Helsinki

http://edu.fi/lukiokoulutus/kuvataide/taiteen_kuvista_omiin_kuviin_ku4
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neesta tulisi löytyä yhteinen keskustelufoorumi sekä jokaiselle 
opiskelijalle mahdollisuus luoda oma oppimiskansio.

Tietoteknisiä työkaluja, kuten digitaalinen kamera, skanne-
ri ja tulostin, on hyvä olla, mutta kurssin tehtävät voi suorittaa 
myös ihan perinteisin materiaalein ja välinein. Kurssin tehtäviä 
voi edelleen toteuttaa myös muilla, perinteisillä kuvan tekemi-
sen välineillä ja materiaaleilla, joten näitäkin tulisi löytyä oppi-
misympäristöstä.

Mikäli tarkoitus on perustaa kurssia varten kiinteä opiskelija-
ryhmä, tulisi kurssi mielellään tapahtua yhden tai hajautetusti 
esimerkiksi kahden jakson aikana riippuen koulun omista ope-
tusjärjestelyistä. Itsenäisenä suorituksena kurssia voi tarjota va-
paammin pitkin lukuvuotta. 

Toteutus

Teemojen kuvaus
Taiteen tuntemus, kuvan tarkastelu sekä kuvien ja oppimiskan-
sioiden tekeminen limittyvät kurssilla toisiinsa. Kullakin taide-
historian vaiheella on erityispiirteitä, jotka määräävät, minkä-
laisia asioita milloinkin nostetaan esiin oman valitun kuvan tar-
kastelussa ja omassa konkreettisessa tekemisessä.

Teema 1. Taiteen tuntemus
1) Esihistoriallisesta taiteesta keskiaikaan
2) Renessanssi ja barokki
3) Uusklassismista realismiin
4) Modernismin edeltäjiä
5) Kubismi, futurismi, abstraktismi ja minimalismi
6) Ekspressionismi, dadaismi ja surrealismi
7) Modernismi muuttuu – nykytaide ravistelee
8) Taidenäyttelyyn!

Teema 2. Kuvan tarkastelu
n Miksi valitsit taidekuvan? Mitkä olivat ensivaikutelmasi? 
n Aistimatka kuvaan 
n Mitä tunteita kuva herättää sinussa? 
n Mitä näet kuvan ulkopuolella? Mitä tapahtui ennen kuvan 

hetkeä ja mitä sen jälkeen? Miten kuva tai tarina voisi jatkua?
n Sisällön tarkastelu 
n Värianalyysi 
n Sommitteluanalyysi: viivat, massat, sijoittelu, kultainen leik-

kaus, peilikuva yms.
n Miten faktatiedot kuvasta, taiteilijasta ja taidetyylistä vaikut-

tavat kuvan tulkintaan? 
n Omakohtainen näkemys taidekuvasta tarkasteluprosessin 

jälkeen
 

Teema 3. Kuvien, omien huomioiden ja oppimiskansion 
tekeminen
n konkreettisen oppimiskansion tekeminen 
n taidekuvan ”jäljentämisen” ja muokkaamisen tapoja akva-

rellipaperille, digitaalisesti kuvanmuokkausohjelmalla ja 
esimerkiksi kollaasina 

n kirjallisten huomioiden kirjaaminen 
n verkkokeskustelu muiden kurssilaisten kanssa taidehistori-

an kysymyksistä

Vaiheet
Koko opiskeltava kokonaisuus on tässä esimerkissä jaoteltu kah-
teentoista osaan. Oppituntien jako perustuu aihekokonaisuuk-
siin eikä faktiseen aikaan tunteina ja minuutteina. Jotkut ”oppi-
tunnit” ovat kepeitä ja nopeita suorittaa, kun taas toiset vaativat 
usean tunnin työskentelyn.

Oppitunti 1. Kurssin aloitus 
Yhteinen kartoituskeskustelu kuvan tarkasteluun ja taidehis-

toriaan liittyvistä avainkysymyksistä, joihin kurssin aikana hae-
taan vastauksia: 
n Konkreettiset ohjeet verkkotyöskentelystä kurssin aikana: op-

pimiskansioiden tekeminen oppimisalustaan, verkkokes-
kustelu taidehistoriasta, näyttelyn rakentaminen ja palaut-
teen antaminen

n Tehtävä: opiskelija etsii itseään kiinnostavan taidekuvan 
kurssia varten

Tekijänoikeudet on hyvä käydä huolella läpi kurssin alussa. Ku-
vallisten kommenttien tekemisessä ja varsinkin niiden julkaise-
misessa on tiettyjä reunaehtoja.

Oppitunti 2. Taidehistoria: Esihistoriallisesta taiteesta 
keskiaikaan
Kurssikirjaksi soveltuu esimerkiksi Kuvataide – visuaalisen kult-
tuurin käsikirja (Töyssy ym., WSOY).

Keskusteluaiheet verkossa muiden kurssilaisten kanssa:
n Miksi ihminen ylipäänsä tekee taidetta?
n Mikä oli uskonnon ja kuvataiteen välinen suhde esihistori-

alliseen aikaan ja keskiajalla?
n Mikä oli ihmisen suhde kuolemaan muinaisessa Egyptin tai-

teessa?
n Vertaile Kreikan antiikin ja keskiajan ihmiskuvauksen rea-

listisuutta. Mistä erot voisivat johtua?
n Liittyykö jokin näistä aikakausista tai niiden sisällölliset tai 

muotoon liittyvät seikat valitsemaasi taidekuvaan?

Oppitunti 3. Kuvan tarkastelu ja sisällön muutos
Opettajan valitseman taidekuvan pohjalta harjoitellaan kuvan 
ensivaikutelmiin ja aistimuksiin liittyvää sanallistamista (ks. 
Teemojen kuvaus > kuvan tarkastelu).

Kirjataan ylös vastaavia huomioita itse valitusta kuvasta ja 
tehdään sanallinen tulkinta oman kuvan sisällöstä. Kirjalliset 
tuotokset viedään oppimiskansioihin. Henkilökohtaiset kansi-
ot voivat olla avoimia myös muille kurssilaisille kommentoin-
tia varten koko kurssin ajan tai avautua vasta loppuvaiheessa.

Sisällön muutos: Oppilaiden tehtävänä on kokeilla, miten ku-
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van sisältö muuttuisi mahdollisimman radikaalisti toisenlaisek-
si. Lisäämällä tai poistamalla kuvasta kohteita dramaattisesta 
taulusta voi tehdä huumorikuvan, kantaaottavasta kuvasta mai-
noksen tai rauhallisesta tyyssijasta vaarallisen ja yllättävän. Ku-
valliset harjoitustyöt viedään digitaalisina oppimisalustan kan-
sioihin ja kurssilaisten keskinäinen palautteenanto voi alkaa. 

Samankaltaisuus: Kurssilaisilla on koko kurssi aikaa etsiä ku-
vaa, joka muistuttaa sitä itse valittua. Kuva voi olla jonkun toi-
sen taiteilijan teos, mainoskuva, kuva omasta albumista tms.  

Oppitunti 4. Taidehistoria: renessanssi ja barokki
Keskusteluaiheet verkossa muiden kurssilaisten kanssa:
n Miten yhteiskunnalliset muutokset renessanssin Italiassa 

heijastuivat taiteeseen?
n Mikä oli renessanssin suhde antiikkiin ja keskiaikaan?
n Miten järki ja tunne ilmenivät renessanssin ja barokin tai-

teessa? 
n Miten tuon ajan katolilaisen ja protestanttisen Euroopan 

erot näkyivät taide-elämässä?

Kallion lukiolaisten kuvavalintoja kurssilla. Emma Lilja va-
litsi Henri Matissen La Dansen ja Heta Huttunen Edouard 
Manet’n Olympian.

Emman pohdintoja valitsemastaan kuvasta.

Emman kollaasitekniikalla toteutettu muunnos La Danse 
-teoksesta.

n Liittyykö jokin näistä aikakausista tai niiden sisällölliset tai 
muotoon liittyvät seikat valitsemaasi taidekuvaan? 

 

Oppitunti 5. Taidehistoria: Uusklassismista 
impressionismiin & Taidekuvan tarkastelu: Värianalyysi 
ja värimuunnos
Keskusteluaiheet verkossa muiden kurssilaisten kanssa:
n Vertaile romantiikan ja realismin kuva-aiheita. Miten ne ero-

avat? Mikä niitä yhdistää?
n Mitkä yhteiskunnalliset myllerrykset vaikuttivat uusklassis-

min ja realismin aikaan?
n Miten arvelet uuden kuvaustekniikan valokuvauksen vai-

kuttaneen impressionismiin?
n Liittyykö jokin näistä aikakausista tai niiden sisällölliset tai 

muotoon liittyvät seikat valitsemaasi taidekuvaan?
Värianalyysi ja värimuunnos: Yritetään jäljentää mahdollisim-
man tarkkaan kuvassa olevia värisävyjä. Kuvan ääriviivat voi kopi-
oida karkeasti ja värittää alueet. Tehtävä soveltuu niin tietokoneen 
kuvankäsittelyohjelmalla kuin akvarellinakin toteutettavaksi.

Hetan muokkaama muunnos Olympiasta.

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://farm1.static.flickr.com/110/294580573_9019bffb91_o.jpg&imgrefurl=http://flickriver.com/photos/dalbera/294580573/&usg=__BFoClN_OD7fly250Hjni_HF5-Ho=&h=768&w=1003&sz=214&hl=fi&start=3&zoom=1&tbnid=10k0vDlQL4r0LM:&tb
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Manet,_Edouard_-_Olympia,_1863.jpg
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Oppilaat tekevät mieleisensä väriversion teoksesta. Sen voi 
vaikka nimetä, jos haluaa.

Oppitunti 6. Taidehistoria: Modernismin edeltäjät
Keskusteluaiheet verkossa muiden kurssilaisten kanssa:
n Miten Cézanne vaikutti modernin taiteen kehitykseen?
n Mitä uutta van Gogh toi?
n Mille tulevalle taidesuunnalle Gauguin oli innostaja?
n Liittyykö jokin näistä taiteilijoista tai heidän sisällölliset tai 

muotoon liittyvät pyrkimyksensä valitsemaasi taidekuvaan?

Oppitunti 7. Taidekuvan tarkastelu: Sommitteluanalyysi
Oppilaat tutkivat kuvallisesti viivastoa ja sen suuntia sekä mas-
sojen sijoittelua. Perustuuko kuva symmetriseen sommitteluun 
vai kultaiseen leikkaukseen? Miten kultainen leikkaus toteu-
tuu? Kaikki kuvalliset ja kirjalliset huomiot liitetään omaan op-
pimiskansioon.

Abstrahointi: Oppilaat tekevät kuvasta ei-esittävän version, 
jossa viivat, massat, sommittelu ja värit säilyvät ennallaan. 

Emma jäljensi Matissen työn vesivärein. Matissen La Danse sai uudet värit Emman väritutkielmas-
sa.

Kultaisen leikkauksen viivatutkimus toi uutta tietoa La 
Danse -teoksesta.

Hetan abstrahointeja Manet’n Olympiasta.
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Oppitunti 8. Taidehistoria: Kubismi, futurismi, 
abstraktismi ja minimalismi
Keskusteluaiheet verkossa muiden kurssilaisten kanssa:
n Ei-esittävä taide ei ole uutta taiteessa. Sitä on esiintynyt 

kautta aikojen. Mieti esimerkkejä.
n Miten konkretismi määritteli konkreettisen ja abstraktin ku-

vassa?
n Etsi esimerkkejä abstraktista taiteesta, jossa kuvan rakenne, 

sommitelma tai muoto pitää mielestäsi sisällään viestin.
n Äärimmäisen pelkistetty kuva oli minimalistien tavoite. Mi-

kä ajatus on teosten niukkuuden takana?
n Liittyvätkö näiden ismien sisällölliset tai muotoon liittyvät 

seikat jollakin tavalla valitsemaasi taidekuvaan?

Oppitunti 9. Taidehistoria: Ekspressionismi, kubismi 
ja surrealismi & Taidekuvan tarkastelu: Faktatiedon 
hankintaa
Keskusteluaiheet verkossa muiden kurssilaisten kanssa:
n Vuosisadan alun saksalainen ekspressionismi oli hyvin tun-

nevoimaista ja rankkaakin. Löytyykö vastaavaa emotionaalis-
ta ilmaisua menneiden aikakausien taiteilijoiden teoksista?

n Mikä on Marcel Duchampin perintö nykytaiteelle?
n Kenen renessanssitaiteilijan teoksista surrealistit innostui-

vat?
n Liittyvätkö näiden ismien sisällölliset tai muotoon liittyvät 

seikat jollakin tavalla valitsemaasi taidekuvaan?

Taidekuvan tarkastelua: Oppilaat etsivät faktatietoa valitsemas-
taan taidekuvasta ja taiteilijasta. Heillä on tehtävänä kirjata ylös 
merkittävimmät tiedot ja luetteloida ne lyhyesti. Huomiot liite-
tään omaan oppimiskansioon.

Oppitunti 10. Taidehistoria: Modernismi muuttuu – 
nykytaide ravistelee (taidenäyttelykäynti)
Keskusteluaiheet verkossa muiden kurssilaisten kanssa:
n Mitä modernismi väitti, ja mitä postmodernismi väitti vas-

taan?
n Nykytaiteessa käytetään monia uusia ilmaisumuotoja, tek-

niikoita ja taidelajien yhdistelmiä. Ovatko myös aiheet 
muuttuneet, vai toistaako taide sisällöllisesti ikiaikaisia tee-
moja?

n Löytyykö nykytaiteen parista se tekniikka ja ilmaisumuoto, 
jolla haluat tehdä kommenttityösi, vai käyttäisitkö mieluum-
min perinteisiä taiteenlajeja?

n Liittyvätkö nykytaiteen sisällölliset tai muotoon liittyvät sei-
kat jollakin tavalla valitsemaasi taidekuvaan?

Taidenäyttelyyn: Oppilaat käyvät jossakin itseä kiinnostavassa 
taidenäyttelyssä ja pohtivat, liittyykö näyttelykäynti sisällöllisten 
tai muotoon liittyvien seikkojen vuoksi jollakin tavalla heidän 
valitsemaansa taidekuvaan. Kaikki kuvalliset ja kirjalliset huo-
miot liitetään omaan oppimiskansioon.

Oppitunti 11. Kommenttityön tekeminen ja 
oppimiskansion kokoaminen
Tässä vaiheessa alkaa kommenttityön suunnittelu ja tekemi-
nen. Taidekuvaa on tarkasteltu monesta näkökulmasta: sen si-
sällön, muodon, värien ja sommittelun osalta. Taustoja ja taide-
historiallisia yhteyksiä on selvitetty ja taiteilijaan ja hänen pyr-
kimyksiinsä tutustuttu. Mikä tässä kaikessa on ollut kosketta-
vinta? Alkuvaikutelmat: onko suhde kuvaan muuttunut tarkas-
telutyön aikana?

Emma Liljan kuvallinen kommentti Matissen La Danse 
-teokseen sekä kirjallista pohdintaa omasta työstä.
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Kommenttiteoksesta suunnitellaan ja toteutetaan kuvallinen 
teos, joka ”keskustelee” alkukuvan kanssa. Tekotapa on vapaa. 
Teos voi olla kaksi-, kolmi- tai vaikka neliulotteinen, klassisen 
perinteinen tai taiteen rajoja rikkovaa nykytaidetta.

Oppitunti 12. Näyttelyn rakentaminen, 
oppimiskansioiden esittely, itsearviointi ja 
palautekeskustelu
Kommenttitöistä järjestetään verkkonäyttely. Kurssilaiset esit-
televät toisilleen taiteelliset kommenttityönsä ja oppimiskansi-
onsa. Tähän liittyy keskustelua, kysymyksiä ja kommentointia.

Itsearviointiin annetaan seuraavat ohjeet:
n Oletko tutkinut taidekuvaa riittävän monipuolisesti? Olet-

ko löytänyt ja tuonut esiin olennaisia asioita kuvasta ja sen 

taidehistoriallisista yhteyksistä? Entä epäolennaisia? Kuin-
ka syvällistä pohdiskelusi on ollut? Löytyykö oppimiskansi-
ostasi selkeästi oma henkilökohtainen kannanottosi, eli nä-
kyykö kommenttityön virittely luonnoksina ja sanallistettu-
na? Oletko tyytyväinen oppimiskansion visuaaliseen ilmee-
seen? Oletko tehnyt taidokkaita kuvia?

n Onko kommenttityölläsi selkeä ja ymmärrettävä suhde alku-
peräiseen kuvaan? Oletko löytänyt uusia ja omaperäisiä nä-
kökulmia? Kuinka tietoinen olet ollut omasta työstäsi? Mi-
ten valintasi näkyvät luonnoksissa ja pohdiskelussa? Kuinka 
koskettavaksi määrittelisit oman teoksesi? Onko valittu ma-
teriaali ja tekotapa soveltunut hyvin teokseesi? Oletko tyyty-
väinen taitoosi ja viimeistelyysi?

n Kuinka hyvin olet perehtynyt taidehistoriaan kurssin aika-
na? Kuinka aktiivinen keskustelija olet ollut?

Palautekeskustelu pidetään henkilökohtaisesti opettajan kans-
sa. 

Kokemuksia ja kehittämisideoita
Kurssin kehittäminen opiskelijalähtöisemmäksi ja tutkivaa me-
netelmää soveltavammaksi: Erityistä huomiota voisi kiinnittää 
malliin, jossa opiskelijat itse kartoittavat tutkimuskysymyksen-
sä. Tämä lisäisi kurssilaisen sitoutumista ja motivointia. Kuvan 
tarkastelun osatekijöiden luetteloiminen voisi esimerkiksi ol-
la ryhmän yhteistä tuotosta kurssin ensimmäisellä tunnilla. 
Opettaja syöttäisi tarvittavan opetusmateriaalin oppimisalus-
taan vasta kun tämä kollektiivinen työ olisi tehty.

Linkkejä ja lähteitä

Kirjallisuutta
n Töyssy, S., Vartiainen, L. &Viitanen, P. 1999. Kuvataide – vi-

suaalisen kulttuurin käsikirja. Helsinki: WSOY.
n Heikkerö, M. 2001. Taiteilijan kuvakirja. Keuruu: Kustannus-

osakeyhtiö Taide.
n Kolbe, L. ym. (toim.). 2003. Suomen kulttuurihistoria, osat 

1–5, Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.
n Kujanen, K. ym.  (toim.), 2004–2006. Pinx – maalaustaiteen 

mestareita , osat 1–6. WSOY.
n Pasanen, K. 2003. Musta neliö – Abstraktin taiteen salat. Hel-

sinki: Kustannusosakeyhtiö Taide.
n Sederholm, H. ym. (toim.). 2002. Pinx – maalaustaide Suo-

messa, osat 1–5. Weilin+Göös Oy.

Linkkejä verkkomateriaaleihin:
n Nykytaiteen museo Kiasma
n Helsingin taidehalli
n Moderna Museet
n Tate Gallery
n MOMA
n Stedelijk Museum
n Suomen museot
n Kulttuuri.net
n Suomen museoliitto
n Valtion taidemuseo

Heta Huttusen kuvallinen kommentti Manet’n Olympia-
teokseen.

Hetan itsearviointi kurssista.

http://www.kiasma.fi/
http://www.taidehalli.fi/
http://www.modernamuseet.se/
http://www.tate.org.uk/
http://www.moma.org/
http://www.smba.nl/
http://www.museoliitto.fi/suomenmuseot/
http://www.kulttuuri.net/
http://www.museoliitto.fi/
http://www.fng.fi/
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Oppimisprosessikuvaukset on tuotettu osana 
pääkaupunkiseudun kuntien Osaava-hanketta.

Opettajien ohjaus: FT Minna Lakkala | Oikoluku: Pia Mäenpää 
| Graafinen suunnittelu: Olli Turunen, Tovia Design Oy | 

Prosessinohjaus: Educode

n Ateneumin taidemuseo
n Louvre
n Art history resources on the web
n Musei Vaticani
n Eremitaasi
n Staatliche museen zu Berlin
n World Wide Arts Resources

http://www.ateneum.fi/
http://www.louvre.fr/
http://witcombe.sbc.edu/arthlinks.html
http://www.christusrex.org/www1/vaticano/0-musei.html
http://www.hermitagemuseum.org/html_en/index.html
http://www.smb.spk-berlin.de/e/index.html
http://wwar.com/

