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Gümnaasiumi valikkursus „Kunst nüüd“ 

Kursuse lühikirjeldus 

Valikkursus „Kunst nüüd“ on sissejuhatus kaasaegse kunsti küsimuste, meetodite, autori- ja 

vaatajapositsioonide juurde. 35-tunnine kursus gümnaasiumile ühendab kaasaegse maailma, 

õppimise ja nüüdiskunsti loomise, kogemise ja mõtestamise. Kindlate teoste ja töövõtete 

äraõppimise asemel on kesksel kohal kunsti kui keele loomise ja vastuvõtmise oskuste arendamine, 

kunsti kui eri valdkondi lõimiva meediumi ning kunsti kui loomingulise dialoogipartneri tajumine. 

Kursuse peamine eesmärk on suunata õppijat looma isiklikku ja teadlikku sidet meid tänapäeval 

ümbritseva kunstiga ja selle abil ka suhestuma maailmaga terviklikult. 

„Kunst nüüd“ õppeprotsess on ühest küljest seotud professionaalse kunstimaailma tundma 

õppimisega ja kunstnike kasutatavate autentsete töövõtetega (näiteks ideeloome, teema edasiarendus 

või näituse koostamine ja kriitika sõnastamine), teisalt on need universaalsed loovuse arendamise ja 

rakendamise tehnikad, mis tulevad kasuks ka teiste erialade igapäevases töös. 

Kursuse käigus kogeb õppija loomingulise protsessi ülesehitamist ja mõtestamist. Õppeprotsessis 

on kesksel kohal õppija huvist ja motivatsioonist lähtuvad valikud nii teemade, kunstiliste kujundite, 

kunstitehnikate kasutamise ja seisukohtade väljendamisel. Õppijate isikupära ja loovus on soositud 

ja enese mõtestamine toetatud. Valikute tegemise ja refleksiooni abil arendab õppija kriitilist 

mõtlemist. 

Valikkursus „Kunst nüüd“ toetub kunstimaailma mitmekesisusele ja kunsti seotusele erinevate 

õppeainetega koolis, kursuse alus on kunsti seos maailma ja iseenda mõtestamisega. Kunstiga koos 

on lihtne ja asjakohane toetada üldpädevuste arengut. Kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja 

kodanikupädevus, enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus ja 

digioskused on kaasaegse kunstiga vahetult seotud. 

Kursuse õpitulemused 

• Analüüsib nüüdiskunsti teoseid erinevatest vaatepunktidest lähtuvalt (isiklik 

vaatajapositsioon, kunstitaktikad, temaatika, sõnum, kontekst, interdistsiplinaarsus jne). 

• Mõtestab end teose autorina, nüüdiskunsti vaataja ning näituse või kunstisündmuse 

kuraatorina. 
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• Mõistab teema, konteksti ja kontseptsiooni ning valitud väljendusvahendite seost. 

• Loob põhjalikult uurides ja arendades kahe ja kolme- või neljamõõtmelise teose. 

• Kasutab kursusel õpitud mõisteid ülesannete sooritamisel. 

Kursuse sisu, mõistete loend ja praktilised tööd 

Kursuse sisu: tänapäeva kunsti tundma õppimine vaataja, autori ja kuraatori vaatepunktist; 

põhjaliku loomeprotsessi läbi tegemine, kunsti ja enese analüüs. 

Mõistete loend: kaasaegne kunst, nüüdiskunst, biennaal, kontseptualism, popkunst, kohandav 

esteetika (apropriatsioon). Moraalinormid, sotsiaalsed kokkulepped, usk ja ebausk, tabu, eetika, 

esteetika. Kontseptuaalsed, abstraktsed, kehalised, minimaalsed, popkultuurilised, 

internetikultuuriga seotud kunstitaktikad. Kaasaegse kunsti olulisemad teemavaldkonnad: identiteet 

(ealine, seksuaalne, rahvuslik, usuline, rassiline jm), poliitika, ökoloogia, virtuaalreaalsus. 

Ideeloome, teema, assotsiatsioon, juhuslik sisend. Kontseptsioon, kunstnikupositsioon, juhtlause 

(slogan). Kunstiline kujund, vastandus, võrdlus, hüperbool, metafoor, ellips, allegooria, asendus, 

narratiiv. Näitus, kuraator, kuraatoripositsioon, saatetekst, etikett, kataloog, kunstikriitika, galerii, 

muuseum, kunstisündmus, kujundaja, graafiline disainer, hariduskuraator. Installatsioon, video, 

animatsioon, performance, häppening, readymade. Video kompositsioonielemendid: narratiiv, 

tempo, rütm, kaadriplaanid, lokatsioon, karakterid. Installatsiooni kompositsioonielemendid: vorm, 

maht, ruum, materjal, valgus, interaktiivsus. Performance ja häppening: konkreetne ja abstraktne 

lugu, karakterid, ruum, tempo, kestvus. 

Praktilised tööd: visandiploki täiendamine kursuse kestel, analüüsid, kokkuvõtted, ettekanded, 

mõistekaardid, interneti ressursside kasutamine, virtuaalnäituse (ja õpilastööde näituse) 

kureerimine, kavandamine, visuaalse ja verbaalse juhtlause vormistamine, T-särgi kujunduse 

loomine, kunstitööde loomine, näitusekülastused, kunstiteoste analüüs. 

Kursuse hindamiskriteeriumid 

• Sõnastab enda arvamuse nüüdisaegse kunsti teoste kohta. 

• Tunneb ära erinevaid kunstitaktikaid. 

• Kasutab mõnda kaasaegse kunsti taktikat enda teoses, nimetab taktikat ja põhjendab teost. 
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• Põhjendab oma seisukohta kunstis lubatu ja keelatu kohta. 

• Nimetab olulisemaid teemasid, mida kaasaegses kunstis käsitletakse. 

• Loob seoseid kaasaegse kunsti teostes käsitletud teemade ja erinevate ainevaldkondade / 

õppeainete vahel. 

• Genereerib ja arendab lihtsate tehnikate abil ideid. 

• Analüüsib ja uurib oma huvisid ning loob seoseid kaasaegse kunsti ja ennast huvitavate 

teemade vahel. 

• Kirjeldab, millised on kunstniku, kuraatori, näituse kujundaja, graafilise disaineri, 

hariduskuraatori rollid kunstimaailmas ning märkab nende panust näituse loomisel. 

• Kureerib näituse ning põhjendab oma valikuid ja kuraatoripositsiooni näituse saatetekstis. 

• Analüüsib kunstnikupositsioonide, sõnumite ja kunstilise kujundi kasutamist kunstiteostes. 

• Sõnastab oma seisukoha seoses valitud teemaga, vormistab selle lööva visuaalse ja 

verbaalse sõnumina ning põhjendab seda. 

• Loob vastavalt kontseptsioonile kahemõõtmelise ning kolme- või neljamõõtmelise loovtöö, 

milles väljendub: 1) valitud teema, 2) kujundatud isiklik positsioon, 3) kunstiline kujund 

ning kus on kasutatud kogutud materjali. 

• Teab kolme- ja neljamõõtmelise kujutamise baaselemente ja komponeerimise põhimõtteid. 

•  Analüüsib enda teoseid ja loomisprotsessi ning põhjendab oma valikuid teoste 

saatetekstides. 

• Valmistab ette koostöös teistega näituse, esitluse, screening’u vm valminud töödest. 

• Analüüsib enda ja teiste töid, annab konstruktiivset tagasisidet. 

• Analüüsib külastatud kunstinäitust või valitud teoseid analüüsiküsimuste abil. 

• Mõtestab end kunsti vaatajana. 

Lõiming 

Valikkursusel „Kunst nüüd“ on lõimingukohti nii kunsti põhikursustega kui ka teiste 

ainevaldkondadega. Kursus süvendab teistes ainevaldkondades omandatud õpitulemusi ning 

omakorda toetab teadmiste mõtestamist läbi isiklike seoste loomise kunsti analüüsi- ja 

loomeprotsessis. Valikaine raames suunatakse ühes õppeülesandes looma seoseid kaasaegse kunsti 

teemade ja teiste õppeainete vahel. 
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Lõiming põhikursustega 

Lõimed gümnaasiumi kunstikursustega „Kunst ja kunstiajalugu“ ning „Kunst ja visuaalkultuur 20. 

ja 21. sajandil“ on tihedad nii õpitulemuste kui õppesisu osas. Kursuse „Kunst ja 

kunstiajalugu“ õppesisuga on valikkursus „Kunst nüüd“ seotud eriti läbi kunstilise kujundi loomise 

võtete ning seoste kunstilooga. Nii valikkursus kui kursus „Kunst ja visuaalkultuur 20. ja 21. 

sajandil“ käsitlevad teemade ja seisukohtade paljusust 21. sajandi kunstis: teadus, innovatsioon, 

ökoloogia, identiteet, soolisus, eetika; rahvusvahelised nüüdiskunsti näituseid ja kunsti 

globaliseerumist ning nüüdiskunsti nähtusi võrdlevad teemad. 

Valikkursus „Kunst nüüd“ täiendab ja süvendab järgmiste gümnaasiumi kunsti õpitulemuste või 

nende osade saavutamist: 

1) iseloomustab kunsti arengusuundi ja seostab muutusi ühiskonnaelu korralduse, religiooni, 

teaduse, tehnoloogia jm mõjudega; on salliv kultuurierinevuste suhtes; 

2) märkab ning mõistab kunsti ja visuaalkultuuri mõjusid ühiskonnale ning keskkonnale; 

3) võrdleb ja analüüsib kunstiteoseid; 

4) tõlgendab ja analüüsib nüüdiskunsti teoseid ja erinevaid teostusviise (nt maal, installatsioon, 

video, kohaspetsiifiline kunst jt) ning seostab nüüdiskunsti teiste valdkondadega (nt teadus, 

meedia, reklaam, poliitika); 

5) rakendab oma ideede väljendamiseks sobivaid visuaalseid jm kunstilisi väljendusvahendeid 

ning tehnilisi töövõtteid ja -vahendeid; oskab ning julgeb eksperimenteerida; 

6) esitleb oma loomingut ja uurimistulemusi, kasutades aineterminoloogiat; 

7) on oma loovates lahendustes eetiline, mõistab kunstniku vastutust; arvestab keskkonna- ja 

kultuuripärandi kaitse nõudmisi. 

 

 

Lõiming teiste ainevaldkondadega 
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Eesti keel 

Kursusel „Kunst nüüd“ väljendatakse end eesti keeles selgelt ja eesmärgipäraselt nii suuliselt kui 

kirjalikult, kasutatakse eri laadi teabeallikaid, hinnatakse neid kriitiliselt tekstide loomisel. 

Võõrkeeled 

Kursusel kasutatakse võõrkeelseid teabeallikaid info otsimiseks. 

Ajalugu ja ühiskonnaõpetus 

Kunstiteoste analüüsimisel ja loomisel, info otsimisel, selekteerimisel, refereerimisel ja kriitilisel 

analüüsil arvestatakse kultuurilise, ühiskondliku ja ajaloolise kontekstiga. Seostatakse 

nüüdisühiskonna kujunemist, struktuuri ja valdkondi kunstiga. Kursus omakorda võimaldab läbi 

isikliku panuse ja uurimise luua tähenduslikke seoseid poliitiliste, ühiskondlike ja/või kultuuriliste 

arengusuundade ja probleemidega, kirjeldada ideoloogiliste ning tehnoloogiliste muutuste mõju 

inimeste eluviisile ja väärtushinnanguile ja suhestuda ühiskonna arenguga läbi kunsti analüüsi ja 

loomise. 

Majandus- ja ettevõtlusõpe 

Kursus toetab suhtlemis- ja juhioskuste arendamist, koostöö tegemist ja väärtustamist. 

Loodusained 

Kursus „Kunst nüüd“ loob seoseid kunstis, looduses ja ühiskonnas toimuvate lokaalsete ja 

globaalsete nähtuse vahel, analüüsitakse looduse ja ühiskonna vastastikmõjusid kunsti kaudu, 

arvestatakse teaduse ja tehnoloogia arengusuundadega ja nendega kaasnevate probleemidega 

kunstiteoste analüüsil ja loomisel. Kursus toetab vastutustundlikku suhtumist elukeskkonda, oskust 

langetada loodus- ja sotsiaalse keskkonnaga seotud kompetentseid otsuseid ning prognoosida 

otsuste tagajärgi kunstiteoste loomisel. 
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Füüsiline keskkond 

Kool korraldab kursuse läbiviimise klassis, kus on selleks vajalikud tingimused ja vahendid. 

Valikaine “Kunst nüüd” õpetamiseks on vajalikud: 

1) pind üksi- ja rühmatööks; 

2) piisav valgustus tööpinnal ning vesi ja kanalisatsioon; 

3) erinevate kunstitehnikate töövahendid ja -materjalid; 

4) tööde kuivatamise, hoiustamise ja eksponeerimise võimalused; 

5) kunstiraamatud ja -ajakirjad, ligipääs digitaalsetele õppematerjalidele ja internetile; 

6) esitlustehnika ja klassi pimendamise võimalus, skänner ja printer. 

 


