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1. tund 

Kunstitunni eesmärk on tutvuda popkunstiga, uute mõistetega ja selle kaudu analüüsida tänapäeva 
ühiskonna stereotüüpe ning üha enam levivat tarbimiskultuuri. Kujundada loovtöö. 

TEA! 

Koos võrreldakse erinevate ajastute kunstiteoseid, näiteks Jan van Eycki maali „Abielupaar Arnolfini 
portree“ ja Richard Hamiltoni kollaaži „Mis teeb tänapäeva kodud nii eriliseks, nii meeldivaks?“. Õpetaja 
võib lisaks valida ka mõne teose baroki- või muust ajastust. Võrdluse võib läbi viia rühmatööna või 
vestlusringina. 

MÕTLE! 

Kui palju on kasutanud asju, millega inimene saab uhkeldada, renessansiajastu kunstnik, kui palju 
popkunstnik? Kui palju mõjutab meie igapäevaelu tarbimine? Kuidas on kujutanud kunstnik naist ja 
meest pildil? Kas need inimesed on kujutatud ajastu stereotüübina? 

                                                                 

Tunni ülesanne 

Richard Hamiltoni kollaaži „Mis teeb tänapäeva kodud nii eriliseks, nii meeldivaks?” analüüs. Soovitav 
on korraldada see rühmatööna (rühmas 3-4 õpilast) ja kirjalikult. 

1. Avada mõistete „banaalne“ ja „stereotüüp“ sisu.  

2. Võrrelda 1960. aastate „ideaalmehe“ ja „ideaalnaise“ ning tänapäeva „ideaalmehe“ ja „ideaalnaise“ 
stereotüüpi. 

3. Võrrelda olmetehnoloogiat. 

4. Võrrelda populaarseid automarke. 

6. Võrrelda poppe toiduaineid. 

7. Võrrelda meelelahutusvõimalusi. 

8. Võrrelda 1960. aastate ja tänapäeva pulgakommi.  

9. Võrrelda 1960. aastate ja tänapäeva ruumikujundust.  

 



Kas teadsid, et maailmakuulsa pulgakommi Tšupatšups logo on kujundanud Salvador Dalí 1969. aastal? 

 

1. tunni kokkuvõte 

Õpetaja teeb 1. tunni lõpus kokkuvõtte rühmatöödest vestlusringis. 

Kodune töö 

Koosta tööleht.  

1. Selgita popkunsti. Kuidas ja kus see tekkis, millised on popkunsti tunnused? 
2. Tee ülevaade Richard Hamiltoni loomingust, too pildinäiteid. 
3. Tee lühiülevaade Andy Warholi, Claes Oldenburgi või Roy Lichtensteini loomingust, lisa 3-4 

pildinäidet. 
4. Selgita, mis on mahuline objekt ja mis raster. 

 

2. tund 

LOO! 

Individuaalne loovülesanne 

Kujunda individuaalselt kollaaž (kas paberist või mõnes kujundusprogrammis) „Mis teeb tänapäeva 
kodud Eestis nii eriliseks, nii meeldivaks?“. Soovitav on kasutada sama formaati, mis on Richard 
Hamiltoni tööl. 
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Kokkuvõte 

Õpilaste loovtöödest kujundatakse stendil või kooli veebilehel näitus. 

  


