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Õppesisu 

„Erinevate kujutusviiside“ teemat on võimalik hästi siduda I kursuse pealkirjaga „Kunsti ajalugu 
ja muutuv olemus“.  

Uuendatud gümnaasiumi ainekava järgi soovitatakse kunstilugu puudutada suuremate 
teemarühmade kaudu ning kõrvutada vanema kunsti näiteid 20. ja 21. sajandi kunstiga, seega 
võimaldab teemapõhine käsitlus rõhutada seoseid ühiskonnas ja kogu kultuuris toimunuga.  

Tähtis on näidata ajastu kunsti seoseid omaaegse mõtteviisiga, esile tuua kultuuri ja 
elukorralduse muutumise ühiskondlikud tegurid nagu religiooni ja valitsemiskorra mõju ning 
tehnika ja majanduse areng. Teemapõhine käsitlus õpetab orienteeruma kunstivoolude 
paljususes, arendab tähelepanu ja vaatlemisoskust ning innustab leidma sidemeid mineviku ja 
tänapäeva vahel. „Erinevad kujutusviisid“ on teema, mida saab edukalt siduda ka õppekava 
osaga „Loomingulised ja uurimuslikud projektid, õppekäigud“, mille käigus õpitakse 
analüüsima, kujundatakse oma vaatenurk, valitakse ideega sobivad väljendusvahendid töö 
tegemiseks.  

Õpitulemused 

Õpilane 

• tunnetab kunsti potentsiaali ning näeb selle rakendusvõimalusi nii oma elu ja tegevuse kui 
ka ümbritseva maailma mõtestamise, mõjutamise ning kujundamise vahendina 

• mõistab kunsti ja visuaalkultuuri seoseid ühiskonnaprotsesside ning teiste valdkondadega  
• oskab olla uudishimulik, loovalt püstitada, tõlgendada ja lahendada erineva iseloomuga 

probleemülesandeid. 
• rakendab oma ideede esitamiseks sobivaid visuaalseid jm kunstilisi väljendusvahendeid 

ning tehnilisi töövõtteid ja vahendeid, oskab ja julgeb eksperimenteerida. 

Lõiming 

1. Lõiming  valdkondadega  
 
Arusaam maailma kultuurilisest mitmekesisusest, mille põhjal püütakse väärtustada kultuuride 

dialoogi ja arendada loovust, väljendada end kunstiliste vahenditega nüüdisühiskonnas elava 
inimesena; kattuvate või lähedaste mõistete kasutamine (kompositsioon, struktuur, rütm, plaan, 
stiil, variatsioon, improvisatsioon, liikumine, dünaamika jm). 

 
2. Lõiming ainevaldkondadega 

 
Sotsiaalainete varal vaadeldakse inimese suhteid teiste inimeste ja inimrühmadega ning kultuuriti 
erinevate kommete ja pärimustega; käsitöö ja tehnoloogia vaatenurgast lähtudes arendatakse 
käelist tegevust ning loovat mõtlemist (loomise protsess, tehnoloogiad ja tehnikad); matemaatika 
toel arendatakse seoste loomise oskust ja loogilist mõtlemist (matemaatiline keel, struktuur, 
sümbolid ja meetodid); emakeele ja võõrkeelte pinnal arendatakse verbaalset 
eneseväljendusoskust, diktsiooni, funktsionaalset lugemisoskust ning infokanalite kasutamise 



oskust; kirjanduse vaatepunktist lähtudes vaadeldakse eri ajastute ja kultuuride lugusid muusikas 
ja kunstis, teatri- ja filmikunstis. 

Õppeprotsessi kirjeldus 

Kavandatud tundide arv kursuse jooksul: 4–5 tundi 

I osa. Leia maalikunsti näiteid, mis esindavad eri ajastuid, kunstivoole, värvilahendusi jms (vt 
kunstiteoste näitlikku nimekirja artikli lõpus). Jaga valitud pildid 5-7 kaupa teema- ja 
tunnirühmadeks ja lase õpilastel endale teema valida. TEA!-plokis tutvusta ajastut, mõisteid ja 
nähtusi. MÕTLE!-plokis lase õpilastel kodus, raamatukogus jm antud teoseid analüüsida, uurida 
ajalugu, leida märgilisi tähendusi ning viia ennast kurssi nii teoste sisu, formaadi kui ka 
asukohaga. Anna abiküsimused mõtlemiseks ja analüüsimiseks, et õpilased saaksid teema 
isiklikul tasandil läbi mõelda ja praktilisse ülesandesse sisse elada.  

II osa. LOO!-plokk. Suuna õpilane loomingulise lahenduse juurde. Valitud kunstiteose 
analüüsile (soovitavalt suuliselt klassi ees) järgneb õpilase enda interpretatsioon teosest, mida ta 
oskab oma kogemusse „tõlkida“ vastavalt tänapäevastele teemadele ja probleemidele. Ta peaks 
leidma oma ümbritsevast keskkonnast sarnasusi ning looma nende põhjal oma teose, lähtudes 
kunstiajaloo teose sisust ja märgikeelest. Tiheda olustikulise pildi puhul nagu Pieter Bruegheli 
vanema teosed võib valida ka ühe fragmendi või mõned tegelased. Uue versiooni võib esitada 
vabalt valitud väljendusvahenditega, et iga õpilane saaks ennast oma võimetele ja huvidele 
vastavalt väljendada.  

Foto. Võib luua kunstiteosega samalaadse figuuripaigutusega kompositsiooni oma klassi- või 
koolikaaslastest, kusjuures sündmuse tähendus muutub vastavalt olukorrale ja kontekstile. Oma 
töös võib kunstiteosel kujutatud esemeid või asju varieerida, leida uusi märke või sümboleid, 
muuta probleemiasetust (vt NÄIDE 1).  

• Video (vaata selgitust foto all), teose animeeritud versioon.  
• Joonistus või maal. Võib jäljendada teost, kuid mitte järgida täpselt värvikäsitlust ega ka 

isikuid, vaid improviseerida tegelaskujude, interjööri, eksterjööriga jms.  
• Kollaaž või assamblaaž. Kollaažis saab jäljendamisel kasutada taaskasutusele ja 

keskkonnasäästlikkusele mõeldes ajaleheväljalõikeid, samuti ajakirjade figuure joonistuse 
või maali abikujundusmaterjalina. Assamblaažis leiab inspiratsiooni andnud teos väljenduse 
esemelises vormis, kusjuures lõpptoode väljendab samuti algteose lähtepunkte (vt NÄIDE 
2).  

• Arvutijoonistus. Mõne fototöötlus- või kujundusprogrammiga luuakse teose versioon, 
kusjuures ei unustata probleemi käsitleda uue nurga alt.   
 

Kokkuvõte 

Seesugune õppeprotsess võimaldab kunstiajaloole igakülgselt läheneda ning on võimetekohane 
igale õpilasele. Kuna kunstiajaloo programmi on uue gümnaasiumi ainekavas lühendatud, siis on 
päris hea teha valik, mis aitab kinnistada teadmisi ajastutest. Sealjuures on abiks analüüs ja 
omaloominguline töö, mille valmimisel kasutatakse tänapäevaseid vahendeid ning lähtutakse 
kaasaja kunstist. Igal õpilasel on siinjuures võimalus olla omanäoline ja tõestada individuaalselt 
oma oskusi ja võimeid, mida ta on omandanud nii kunstiõpetuses kui ka mujal. Soosida tuleks 
vaba esinemist klassi ees, et paraneks esinemis- ja eneseväljendusoskus (paberi pealt maha 
lugemine pole soovitav). 

 



Kunstiteoste näitlik nimekiri 
 
I osa 
Humanism, antiik ja ristiusk 
1. Sandro Botticelli, „Kevad“ 
2. Michelangelo, „Maailma loomine“ või „Viimne kohtupäev“. 
3. Raffael, „Sixtuse madonna“ või „Ateena kool“. 
4. Leonardo da Vinci, „Püha õhtusöömaaeg“. 
5. Tizian, „Urbino Venus“.  
6 Vennad Eyckid, nn Genti altar, Jan van Eyck, „Arnolfini abielupaar“. 
7. Hieronymus Bosch, „Lõbude aed“. 
 
II osa 
Emotsioon, kontrast, edevus 
1. Michelangelo da Caravaggio, „Pöördumine teel Damaskusesse“. 
2. Peter Paul Rubens, „Leukippose tütarde röövimine“ või „Autoportree Isabella 
Brandtiga“. 
3. Velázquez, „Õuedaamid“ või „Venuse tualett“.  
4. Rembrandt, „Kadunud poja tagasitulek“, „Danae“ või „Autoportree Saskiaga“. 
5. Thomas Gainsborough, „Mr. ja Mrs. Andrews“. 
 
III osa 
Kangelaslikkus, eeskuju, reaalsus 
1. Jacques Louis David, „Horatiuste vanne“, “Tapetud Marat“ või “Napoleoni kroonimine“. 
2. Théodore Géricault, „Méduse’i parv“. 
3. Francisco Goya, „Saturnus“ või „3. mai 1808“. 
4. Eugène Delacroix, „Vabadus viib rahva barrikaadidele“. 
5. Jean Millet, „Viljapeade korjajad“ või „Õhtupalve“. 
6. Ilja Repin, „Burlakid Volgal“. 
7. Honoré Daumier, „Gargantua“. 
 
IV osa 
Eepos, elu, sünd ja surm 
1. Edvard Munch, „Karje“ või „Elutants“. 
2. Kustav Klimt, „Naise kolm iga“ või „Suudlus“. 
3. Aubrey Beardsley, „Paabulinnurüü“. 
4. Kristjan Raud, „Viru vanne“ või „Puhkus rännakul“. 
5. Akseli Gallen-Kallela, „Lemminkäineni ema“. 
6. Hugo Simberg, „Haavatud ingel“ või „Surma aed“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NÄIDE 1      NÄIDE 2 

 

Pilt 1. Jean Millet’ „Viljapeade korjajad“ (erakogu).  Pilt 2 A. Beardsley 
„Paabulinnukleit“ (erakogu). 
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