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Lisa 6
AINEVALDKOND „KUNSTIAINED“

1.1. Kunstipädevus
Kunstiainete õpetamise eesmärk gümnaasiumis on kujundada õpilastes kunstipädevus, st olla
kultuuriliselt teadlik, mõista kunstide mitmekesisust ning maailma kultuurilist eripalgelisust;
omada põhiteadmisi Eesti, Euroopa maailma kultuuripärandist; väärtustada loomingulisi
saavutusi visuaalsetes kunstides ja muusikas; mõelda kriitilis-loovalt; väärtustada mitmekesist
eneseväljendusoskust, isikupära ning valmisolekut leida värskeid lahendusi muutuvates oludes;
osata kasutada kunsti ja muusika väljendusvahendeid isiklikuks ja kollektiivseks
loominguliseks tegevuseks.

1.2. Ainevaldkonna õppeained, kohustuslikud ja valikkursused
Ainevaldkonna kohustuslikud õppeained on muusika ja kunst. Muusika ainekavas on 3 ja
kunsti ainekavas 2 kohustuslikku kursust.
Muusika kohustuslikud kursused on „Muusika I”, „Muusika II”, „Muusika III”. Kunsti
kohustuslikud kursused on „Kunst ja kunstiajalugu ”, „Kunst ja visuaalkultuur 20. ja 21.
sajandil.
Valikkursused on „Kunstiring I“, mis on valikaineks 10.-12.kl õpilastele.

1.3. MUUSIKA
1.3.1. Õppe ja kasvatuseesmärgid
Gümnaasiumi muusikaõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) väärtustab muusikat kui olulist osa inimkonna kultuurist; teadvustab ennast rahvuskultuuri
kandjana;
2) osaleb muusikaelus ning kujundab valmisoleku elukestvaks muusikaharrastuseks;
3) mõistab ja väärtustab kooriliikumise ning laulupidude sotsiaal-poliitilist olemust ja
muusikahariduslikku tähendust;
4) rakendab ning arendab musitseerimise kaudu oma teadmisi, muusikalisi võimeid ja oskusi;
5) valdab põhiteadmisi ajastute ja maade muusikast ning kultuuride arengust;
6) rakendab loovust muusikalises eneseväljenduses;
7) oskab muusikat kriitiliselt kuulata, analüüsida ja tõlgendada ning selle üle arutleda;
8) teadvustab ja järgib intellektuaalse omandiga kaasnevaid õigusi ja kohustusi; kasutab
nüüdisaegseid infotehnoloogiavahendeid.

1.3.2

Õppeaine lühikirjeldus

Õppeaine koostisosad on:
1) musitseerimine ja omalooming;2) muusika kuulamine ja muusikalugu;3) õppekäigud.
Muusika õpetamisega gümnaasiumiastmes taotletakse tasakaalustatud isiksuse eetilisesteetiliste väärtushinnangute kujundamist ning tunde- ja mõttemaailma rikastamist. Olulisel
kohal on musitseerimine: õpilase isikliku suhte teadvustamine ja süvendamine muusikaga –
laulmise ja pillimänguga, omaloominguliste katsetuste julgustamine ning toetamine põhikoolis
omandatud muusikalist kirjaoskust rakendades. Eriliselt tähtsustatakse ja teadvustatakse
ühislaulmist ning koorilaulu kui rahvuslikku kultuuritraditsiooni. Erinevate ajastute muusika
kuulamise kaudu kujundatakse teadlikku ja kriitiliselt mõtlevat muusikakuulajat ning
kontserdikülastajat.

Muusikat

kuulates

ja

muusikaloos

tutvustatakse

eri

ajastute

väljendusvahendeid, stiile, heliloojaid ja interpreete ning arutletakse nende üle. Õpilaste
silmaringi avardavad koolis toimuvad koolikontserdid, võimalusel õppekäigud kontsertidele,
teatrisse ning muusikaga seotud paikadesse: muuseumidesse, stuudiotesse, kõrgkoolidesse jms.

1.3.3 Hindamise alused
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest ja Nõo
Reaalgümnaasiumis vastu võetud hindamisjuhendist.
Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike tööde alusel,
arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust ainekavas taotletud õpitulemustele.
Muusikas hinnatakse tunnikontrolle, kontrolltöid, ettekandeid, referaate, iseseisvaid töid,
muusika arvustusi. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega.
Kirjalikke ülesandeid hinnates arvestatakse eelkõige töö sisu. Iga kursuse alguses õpetaja
selgitab, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning mis on hindamise
kriteeriumid.

1.3.4 Gümnaasiumi lõpetaja õpitulemused
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) on omandanud valmisoleku muusikaliseks tegevuseks; osaleb võimaluse korral koolikooris
ja/ või erinevates vokaal-instrumentaalkoosseisudes;
2) rakendab oma võimeid ja oskusi muusikalistes tegevustes, kasutades omandatud
muusikateoreetilisi teadmisi; oskab kuulata ja arvestada kaaslasi;
3) on omandanud ülevaate erinevate ajastute üldkultuurilisest taustast ning oskab luua seoseid
nende ajastute muusikakultuuriga;

4) teab kuulatud muusikanäidete põhjal erinevate ajastute põhilisi tunnusjooni, olulisemaid
žanreid ja vorme ja oskab neid omavahel võrrelda;
5) väljendab kuuldud muusika kohta oma arvamust ning võrdleb, analüüsib ja argumenteerib,
toetudes teadmistele ja muusika oskussõnavarale;
6) oskab leida muusikaalast infot erinevatest teabeallikatest; oskab koostada referaate, kirjutada
esseesid, kontserdiarvustusi, uurimistöid muusikast, kasutades nüüdisaegseid infotehnoloogia
võimalusi;
7) on tutvunud autorikaitse seadustega ning teadvustab intellektuaalse omandiga kaasnevaid
õigusi ja kohustusi;
8) on laulupeo traditsiooni austaja ja edasikandja laulja, tantsija, pillimängija või
muusikateadliku publikuna, väärtustab ühislaulmist kui rahvuslikku kultuuritraditsiooni.
1.3.5

Kursuste õpitulemused ja õppesisu

Kursuse nimetus: I kursus (21 ainetundi
Õppesisu

Õpitulemused

Muusika kuulamine ja muusikalugu
Muusika teke ja olemus. Muusika
väljendusvahendid. Muusika roll vanadel
kultuurrahvastel ja tänapäeva ühiskonnas.
Keskaeg. Ajastu kultuurilooline taust ja
muusika väljendusvahendid. Gregooriuse
laul, missa, mitmehäälsuse ja noodikirja
kujunemine, rüütlikultuur.
Renessanss. Ajastu kultuurilooline taust ja
muusika väljendusvahendid. Polüfoonilise
muusika
areng,
ilmalik
laul
ja
seltskonnamuusika, instrumentaalmuusika,
reformatsioon ja muutused kirikumuusikas.
Barokk. Ajastu kultuurilooline taust ja
muusika
väljendusvahendid.
Õukonnamuusika,
ooper,
oratoorium,
passioon, kontsert, prelüüd ja fuuga.
Klassitsism. Ajastu kultuurilooline taust ja
muusika väljendusvahendid. Sonaaditsükkel,
keelpillikvartett,
sümfoonia,
instrumentaalkontsert,
reekviem,
klassikaline sümfooniaorkester,
ooperi
areng. Muusikanäited järgmiste heliloojate
loomingust: Monteverdi, Händel, J. S. Bach,
Vivaldi, Haydn, Mozart, Beethoven jt.

Õpilane:
1) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda
keskaja, renessansi, baroki ja klassitsismi
muusikat
ning
oma
arvamusi
argumenteeritult põhjendada;
2) väljendab oma arvamust muusikast ja
analüüsib
külastatud
muusikaüritusi
(võimaluse korral siduda muusikaloo
teemadega), rakendades varasemaid teadmisi
ja muusikaalast sõnavara.
3) on teadlik oma muusikalistest võimetest
ning oskustest laulmises, pillimängus ja
omaloomingus.

Musitseerimine
(laulmine,
pillimäng,
omalooming).
Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse
ning kriitilise mõtlemise arendamiseks,
muusikaloo illustreerimiseks ja tundeelu
rikastamiseks. Pillimängu rakendamine

ühismusitseerimisel
ja
muusikaloo
illustreerimiseks.
Omalooming - kaasmängude loomine
lauludele, muusikalised improvisatsioonid.
Õppekäigud
Muusikaürituse külastamine vähemalt kord
kursuse vältel ning asjakohase arvamuse
avaldamine muusikalist oskussõnavara
kasutades.

Kursuse nimetus: II kursus (21 ainetundi)
Õppesisu

Õpitulemused

Muusika kuulamine ja muusikalugu
Romantism. Ajastu kultuurilooline taust ja
muusika väljendusvahendid. Soololaul,
instrumentaalsed
väikevormid,
programmiline
muusika
(sümfooniline
poeem), lavamuusika (ooper, ballett,
operett).
Rahvuslikud
koolkonnad.
Hilisromantism.
Pärimusmuusika. Folkloor, regilaulu liigid,
rahvapillid, rahvatantsud, uuem rahvalaul,
uuemad laulumängud.
Eesti professionaalse muusikakultuuri
kujunemine.
Muusikaelu Eestis enne rahvuslikku
ärkamisaega.
Laulupidude
traditsiooni
kujunemine. Esimesed eesti professionaalsed
heliloojad
ja
muusikud,
esimesed
sümfoonilised ja vokaal-sümfoonilised
suurteosed eesti
muusikas. Rahvusliku helikeele kujunemine
koorimuusikas, instrumentaalmuusikas ning
lavamuusikas. Muusikanäited järgmiste
heliloojate loomingust: Schubert, Chopin,
Liszt, Berlioz, Verdi, Wagner, Tšaikovski,
Sibelius, Grieg, R. Strauss jt. Muusikanäited
järgmiste heliloojate loomingust: Kunileid,
Saebelmann, Hermann, Härma, Türnpu,
Lüdig, Tobias, Saar, Kreek, Eller, Aav, Tubin
jt. Muusikanäited eesti pärimusmuusikast.
Musitseerimine
(laulmine,
pillimäng,
omalooming)
Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse
ning kriitilise mõtlemise arendamiseks,
muusikaloo illustreerimiseks ja tundeelu
rikastamiseks.

Õpilane:
1) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda
romantismiajastu muusikat varasemate
ajastute muusikaga ning oma arvamusi
argumenteeritult põhjendada;
2) oskab leida Eesti ja Euroopa
muusikakultuuri seoseid;
3) on tutvunud eesti pärimusmuusikaga
muusikanäidete varal;
4) väljendab oma arvamust ja analüüsib
külastatud muusikaüritusi (võimaluse korral
siduda muusikaloo teemadega), rakendades
varasemaid teadmisi ja muusikaalast
sõnavara.
5) arendab oma muusikalisi võimeid
laulmises, pillimängus ja omaloomingus.

Pillimängu rakendamine ühismusitseerimisel
ja muusikaloo illustreerimiseks.
Omalooming - kaasmängude loomine
lauludele, muusikalised improvisatsioonid.
Õppekäigud
1) Muusikaürituse külastamine vähemalt
kord kursuse vältel ning põhjendatud
arvamuse avaldamine.

Kursuse nimetus: III kursus

(21 ainetundi)

Õppesisu

Õpitulemused

Muusika kuulamine ja muusikalugu
Muusika 20. ja 21. sajandil. Ajastu
kultuurilooline
taust
ja
muusika
väljendusvahendid.
Massikultuur ja kõrgkultuur. Impressionism,
ekspressionism, neoklassitsism. Ülevaade
20.Sajandi II poole muusikastiilidest ja suundadest.
Eesti muusika pärast Teist maailmasõda
Muusikaelu Eestis pärast Teist maailmasõda.
20. sajandi II poole muusikasuundade
peegeldused
eesti
koorija
instrumentaalmuusikas.
Uued suunad 21. sajandil.
Džässmuusika.
Džässmuusika
kultuurilooline taust ja väljendusvahendid.
Sümfooniline
džäss.
Džässmuusika
traditsioonid Eestis ja mujal maailmas.
Pop- ja rokkmuusika. Pop- ja rokkmuusika
kultuurilooline taust ja väljendusvahendid,
areng ja tänapäev, muusikaelu ja
muusikatööstuse nüüdisaegsed suunad.
Muusikanäited
järgmiste
heliloojate
loomingust: Debussy, Ravel, Stravinski,
Schönberg, Orff, Britten, Prokofjev,
Šostakovitš, Messiaen, Cage, Boulez, Reich,
Glass, Gershwin jt.
Muusikanäited
džäss-,
rokkja
popmuusikast.
Muusikanäited
järgmiste
heliloojate
loomingust: Ernesaks, A. Kapp, Tormis,
Mägi, Tamberg, Rääts, Sumera, Kangro,
Sisask, Pärt, Tüür, Tulve jt.

Õpilane:
1) on tutvunud muusikanäidete varal
džässmuusika väljendusvahenditega ja eesti
džässi peamiste traditsioonidega ning oskab
oma arvamusi argumenteeritult põhjendada;
2) on tutvunud muusikanäidete varal rokk- ja
popmuusika väljendusvahenditega ning
oskab oma arvamusi argumenteeritult
põhjendada;
3) oskab muusikanäidete põhjal võrrelda 20.
ja 21. sajandi eesti ja lääne muusikastiile;
4) väljendab oma arvamust ja analüüsib
külastatud muusikaüritusi (võimaluse korral
siduda muusikaloo teemadega), rakendades
varasemaid teadmisi ja muusikaalast
sõnavara.
5) süvendab oma muusikalisi võimeid
laulmises, pillimängus ja omaloomingus.

Musitseerimine
omalooming)

(laulmine,

pillimäng,

Laulud vokaalsete võimete, esinemisoskuse
ning kriitilise mõtlemise arendamiseks,
muusikaloo illustreerimiseks ja tundeelu
rikastamiseks.
Pillimängu rakendamine ühismusitseerimisel
ja muusikaloo illustreerimiseks.
Omalooming:
kaasmängude
loomine
lauludele, muusikalised improvisatsioonid.
Õppekäigud
1) Muusikaürituse külastamine vähemalt
kord kursuse vältel ning põhjendatud
arvamuse avaldamine.

1.4. KUNST
1.4.1. Õppe ja kasvatuseesmärgid
Gümnaasiumi kunstiõpetusega taotletakse, et õpilane:
1) tunnetab kunsti võimalusi ning näeb selle rakendusi nii enese elu ja tegevuse kui ka maailma
mõtestamise, mõjutamise ning kujundamise vahendina;
2) orienteerub kunstikultuuri arenguloo põhilistes küsimustes ja etappides;
3) iseloomustab ja võrdleb nüüdisaegses kunstis rakendatud mitmekesiseid ideid ja väljendusvahendeid;
4) mõistab kunsti ja visuaalkultuuri seoseid ühiskondlike protsesside ning teiste valdkondadega;
5) rakendab loovas eneseväljenduses erinevaid kunstilisi väljendusvahendeid ning tehnilisi võtteid,
tõlgendab ja lahendab erinevaid probleemülesandeid;
6) väärtustab end ümbritsevat elukeskkonda ja visuaalkultuuri pärandit, mõistab uuenduslikku,
inimsõbralikku ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
7)

orienteerub

kunsti,

arhitektuuri

ja

disaini

valdkondadega

seotud

elukutsetes

ja

edasiõppimisvõimalustes.

1.4.2. Õppeaine lühikirjeldus
Kunstiainetes õpitakse tundma kultuuride arengulugu ja suundumusi, kunstiliikide ja -stiilide
ning ühiskondlike protsesside vastastikuseid mõjutusi, varasemate ajastute kunstiloomingu
suhestumist tänapäevaga ning aktuaalsete teemade käsitlemist kunsti kaudu. Kunstiõpetuses
pööratakse tähelepanu sotsiaalsete, eetiliste ja esteetiliste väärtushoiakute kujundamisele ning
toetatakse avatud ja kriitilist suhtumist erinevatesse kultuurinähtustesse. Kunstiõpetuses
eeldatakse ning võimaldatakse õpilase aktiivset osalust kunstitegevustes, mille kaudu
arendatakse mõtte- ja tundemaailma, taju, loovust ning analüüsivõimet. Toetudes teadmistele
ja oskustele rakendatakse loomevõimeid ning mõtestatakse iseenda ja kunstide rolli ühiskonnas.
Gümnaasiumis kunsti õpetamise kaudu toetatakse õpilase tervikliku maailmapildi kujunemist,
milles on tähtis koht kunstiloo ja nüüdisaegse visuaalse keskkonna tundmaõppimisel. Kunsti
arengut vaadeldakse laiemalt, luues seoseid kultuuri, ühiskonna ja ajalooga. Toetatakse
positiivse suhtumise kujunemist kunstisse kui valdkonnasse. Gümnaasiumi kunstiõpe loob
baasi kunsti ning visuaalkultuuri vormi- ja pildikeele mõistmiseks ning kultuuride
mitmekesisuse väärtustamiseks, avades üldmõisted ja kontseptsioonid. Õppes on kandev osa
eri ajastute kujutamislaadide võrdlusel ning kirjeldusmudelite loomisel. Kunstilugu avatakse
suuremate teemarühmade kaudu, vanema kunsti näiteid kõrvutatakse 20. ja 21. sajandi
kunstiga. Teemapõhine käsitlus võimaldab rõhutada kunsti seoseid ühiskonnas ja kultuuris
toimunuga. Tähtis on näidata ajastu kunsti seoseid üldise mõtteviisiga, esile tuua kultuuri ja
elukorralduse muutumise ühiskondlikke tegureid: filosoofia, religiooni ja valitsemiskorra mõju
ning tehnika ja majanduse arengut. Teemade kaudu käsitlus aitab orienteeruda kunstivoolude
paljuses, arendab tähelepanu ja vaatlemisoskust ning innustab leidma sidemeid mineviku ja
tänapäeva vahel. Nüüdisaegse kunsti, disaini, keskkonna ja virtuaalse meediakeskkonna
käsitlemisel on peamine rõhk konteksti ning sõnumi analüüsil. Oluline on kunsti ja visuaalse
kultuuri mõtestamine tänapäeva kultuurikontekstis. Kunsti käsitlemisel tuuakse võimalikult

palju paralleele paikkonna ning Eesti kunsti ja kultuuriga, samuti näiteid nende kohta.
Kunstialane loov tegevus võimaldab nautida kunsti loomist ning arendada väljendusoskust,
toetab emotsionaalset ja isiksuslikku arengut. Kunstiõppe ülesanne on toetada õpilase loova
mõtlemise, seoste loomise ja probleemilahenduse oskuste arenemist.
Õppesisu on jagatud tinglikult kolme plokki:
1) TEA! ehk sisulis-struktuuriline ülevaade (kunsti ajalugu ja olemus, nüüdiskunsti sünd ning
arengusuunad);
2) MÕTLE! ehk temaatiline, seoseid loov ja teadmisi laiendav osa (ajastuid läbivad teemad
ning võrdlused);
3) LOO! ehk uurimuslik, praktiline ja kinnistav osa (õppekäigud, loovtööd ja uurimused).
TEA!-teemasid käsitletakse nii ajalise kui ka sisulise mahu poolest üldistatud kujul, eesmärk
on luua õpilastele taustsüsteem ajastuid läbivate teemadegategelemiseks ja nende võrdlemiseks.
MÕTLE!-plokis võib eri ajastute läbivaid teemasid siduda LOO! osa loominguliste praktiliste
töödega, millele annavad teoreetilise aluse loengud ja uurimused – nende vahekord on
õpetamise metoodika küsimus.
LOO!-osa on õppesisu kinnistav ja loovaid kogemusi laiendav. Terviklikku õpiprotsessi toetab
visuaalse materjali kogumine, süstematiseerimine ning analüüsimine. Õppesisu mahus võib
teha valikuid ja kombineerida õppetegevusi kavandades mitmeid teemasid kahe kursuse vahel,
tagades oodatavad õpitulemused, valdkonnapädevused ning üldpädevused.
1.4.3. Hindamise alused
Hindamisel lähtutakse vastavatest gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa sätetest ja Nõo
Reaalgümnaasiumis vastu võetud hindamisjuhendist.
Hinnatakse õpilase teadmisi ja oskusi suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja/või praktiliste
tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust
ainekavas taotletud õpitulemustele.
Kunstis hinnatakse kontrolltöid, ettekandeid, referaate, iseseisvaid töid, rühmatöid ning
arvestustöid. Õpitulemusi hinnatakse sõnaliste hinnangute ja numbriliste hinnetega. Iga kursuse
alguses õpetaja selgitab, mida ja millal hinnatakse, mis hindamisvahendeid kasutatakse ning
mis on hindamise kriteeriumid.
1.4.4.Gümnaasiumi lõpetaja õpitulemused
Gümnaasiumi lõpetaja:
1) tunneb visuaalse kultuuri valdkonna ülesehitust ja seoseid peamiste tegevusalade
tasandil (kunst, arhitektuur, disain, visuaalne kommunikatsioon jne);
2) iseloomustab kunsti arengusuundi ja seostab muutusi ühiskonnaelu korralduse,
religiooni, teaduse, tehnoloogia jm mõjudega; on salliv kultuurierinevuste suhtes;
3) märkab ning mõistab kunsti ja visuaalkultuuri mõjusid ühiskonnale ning keskkonnale
nii ajaloos kui ka tänapäeval;

4) võrdleb ja analüüsib kunstiteoseid, otsides neis vastava ajastu temaatikat, sõnumeid ning
visuaalset vormikeelt; iseloomustab üldjoontes kunstiteoste ajalist ja stiililist kuuluvust;
5) 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);
6) väärtustab uuenduslikku, inimsõbralikku ja keskkonnasäästlikku arhitektuuri ja disaini;
analüüsib ning võrdleb esemelise keskkonna ja visuaalse kommunikatsiooni ilminguid;
7) esitab iseseisvalt loomingulisi ja uurimisülesandeid ning otsib neile lahendusi,
arendades kontseptsioone ja kavandades teoseid;
8) rakendab oma ideede väljendamiseks sobivaid visuaalseid jm kunstilisi
väljendusvahendeid ning tehnilisi töövõtteid ja -vahendeid; oskab ning julgeb
eksperimenteerida;
1.4.5.Kursuste õpitulemused ja õppesisu
Kursuse nimetus: I kursus „Kunst ja kunstiajalugu“
Õppesisu

Õpitulemused

Kunsti roll eri ajastuil.

Õpilane tunneb visuaalse kultuuri valdkonna
Kunsti mõiste ja selle muutumise ajalugu. ülesehitust ja seoseid peamiste tegevusalade
Kunstnik, teos ja vaataja oma kaasajas. tasandil; mõistab kunsti mõjusid nii ajaloos kui
Kunstiteoste analüüsi ja tõlgendamise ka tänapäeval.
erinevad meetodid (nt vormiline, märgiline,
sotsiaalne) ja vormid (nt kunstikriitika,
retsensioon, kirjandusteos, kunstifilm).
Oskab üldjoontes iseloomustada kunstiteoste
ajalist ja stiililist kuuluvust. Võrdleb ja
Kunstikultuuri üldistav ajatelg.
analüüsib kunstiteoseid, otsides neis vastava
Üldistava ajatelje käsitlemisel on olulisim ajastu temaatikat, sõnumeid ning visuaalset
selgitada ja põhjendada kunsti muutumist. vormikeelt. Iseloomustab kunsti arengusuundi
Peamiste faktide ja näidete abil luuakse ja seostab muutusi ühiskonnaelu korralduse,
seosed ühiskondlike põhjuste, kunsti ja ajastu religiooni, teaduse ja tehnoloogia mõjudega.
mõtteviisi
vahel.
Erialase
sõnavara Omandab erialaseid mõisteid ja sõnavara.
omandamine.
1. Vanimad
kõrgkultuurid.
Esiaja
kujutised. Mesopotaamia. Egiptus.
2. Antiikaja kunst. Vana-Kreeka. VanaRooma.
3. Keskaja kunst. Varakristlus ja Bütsants.
Romaanika. Gootika. Kunst ja religioon.
4. Renessanss. Kunst Itaalias ja põhja pool
Alpe.
Inimesekeskse
maailmapildi
kujunemine. Kunst ja teadus. Trükikunsti
Märkab ajaloos kunsti ja visuaalkultuuri
leiutamine.
5. Barokk. Baroki suunad ja rokokoo. mõjusid ühiskonnale ning keskkonnale.

Õukonnakunstist argielu kujutamiseni.
Tõlgendab ja analüüsib erinevaid teostusviise.
6. 18. ja 19. sajandi kunst. Klassitsism. Esitab
iseseisvalt
loomingulisi
ja
Antiikpärandi mõju ja valgustusajastu uurimisülesandeid ning otsib neile lahendusi.
ideed. Vaimu ja võimu arhitektuur.
Romantism. Realism.
Eri ajastute kunsti võrdlevad teemad.
Seoseid loovad teemad rõhutavad kunsti
seoseid ühiskonnas ja kultuuris toimunuga,
ajastu
mõtteviisi,
religiooni
ja
valitsemiskorra, tehnika ja majandusega. Eri
ajastute
kunsti
seostades
arutleda
kunstiteoste väljendusvahendite, loomise
eesmärkide, tähenduse ja sotsiaalse rolli üle.
Kunsti nähtusi võrdlevad teemad (valida kuni
kolm teemat):
1) perspektiivikasutus, keskkonna ja
ruumi kujutamise viisid;
2) inimese
kujutamise
viisid:
idealiseeritud, realistlik, stiliseeritud;
3) lugude ja sümbolite ringlus läbi
sajandite.
Loomingulised
ja
uurimisprojektid,
õppekäigud.
Loomingulised projektid on seotud Mõtle!osa võrdlevate teemadega ning mõtestavad,
kinnistavad ja laiendavad õpitut. Oluline on
isiklik vaatenurk, käsitletavate teemade
endast ja nüüdisajast lähtuv tõlgendamine.
Loovtööde tegemisel valida oma ideele
sobivad väljendusvahendid (nt joonistus,
maal, kollaaž, ruumiline objekt, digitaalne
pilt, video, tegevuskunst jne). Loovtöö
protsessi osa on töö esitlemine, analüüs ja
tõlgendamine
ning
oma
valikute
põhjendamine.
Projektid ning õppekäigud on seotud
erinevate õpikeskkondadega: ateljee, loodusja linnakeskkond, muuseum, näitus,
virtuaalkeskkond jne.

Arendab kontseptsioone ja kavandab teoseid.
Rakendab oma ideede väljendamiseks
sobivaid kunstilisi väljendusvahendeid ning
tehnilisi töövõtteid ja -vahendeid. Julgeb
eksperimenteerida. Esitleb oma loomingut ja
uurimistulemusi,
kasutades
aineterminoloogiat.
On
salliv
kultuurierinevuste suhtes.

Kursuse nimetus: II „Nüüdiskunsti sünd ja arengusuunad“
Õppesisu

Õpitulemused

Õpilane:
Tunneb nüüdisaegse visuaalse kultuuri
Nüüdisaegse elutunnetuse ja globaalse valdkonna ülesehitust ja seoseid peamiste
maailma sünd, teaduse, tehnoloogia ja tegevusalade tasandil.
linnastumise võidukäik. Kunstiteos ja
kontekst: vaatajad, koht ning aeg. Autorsus,
kunstnike ja vaatajate suhte muutumine.
Elukeskkonna kujundamise põhimõtted:
arhitektuur, disain, visuaalne meedia.
Kunsti ja visuaalkultuuri muutumine.

Kunst moderniseeruval ajastul.
19. sajandi lõpu kunst: impressionism,
postimpressionism, juugend ja sümbolism.
Fotograafia ja illustreeritud ajakirjandus.
20.sajandi I poole kunst. Modernistliku
kunsti suunad: fovism, ekspressionism,
futurism,
kubism,
abstraktsionism,
sürrealism. Avangard. I maailmasõda ja
dadaism. Modernistlik arhitektuur ja disain.
Funktsionalism.
Kunst
totalitaarsetes
riikides:
sotsialistlik
realism,
natsionaalsotsialistlik kunst.

Oskab üldjoontes iseloomustada kunstiteoste
ajalist ja stiililist kuuluvust. Võrdleb ja
analüüsib kunstiteoseid, otsides neis vastava
ajastu temaatikat, sõnumeid ning visuaalset
vormikeelt. Iseloomustab kunsti arengusuundi
ja seostab muutusi ühiskonnaelu korralduse,
religiooni, teaduse ja tehnoloogia mõjudega.
Märkab kunsti ja visuaalkultuuri mõjusid
ühiskonnale ning keskkonnale.

II maailmasõja järgne kunst.
Külm sõda: abstraktne ekspressionism versus
figuratiivne kunst. Üleminek modernismist
postmodernismi. Minimalism, opkunst jne.
Popkunst.
Hüperrealism.
Happening,
kehakunst, maakunst. Kontseptualism kui Tõlgendab ja analüüsib nüüdiskunsti teoseid ja
erinevaid
teostusviise
ning
seostab
nüüdisaegse kunsti alusprintsiip.
nüüdiskunsti teiste valdkondadega (nt teadus,
Postmodernism ja nüüdiskunst.
meedia, reklaam, poliitika).
Postmodernistlik kunst. Sotsiaalkriitiline ja
poliitiline kunst. Kunst avalikus ruumis.
Kunstimeediumide paljus: maal, graafika,
skulptuur,
installatsioon,
fotokunst,
videokunst, tegevuskunst, interaktiivne
meediakunst, helikunst, netikunst jt.
Teemade ja seisukohtade paljus 21. sajandi
kunstis: teadus, innovatsioon, ökoloogia,
identiteet,
soolisus,
eetika
jne. Väärtustab uuenduslikku, inimsõbralikku ja
Rahvusvahelised nüüdiskunsti näitused ja keskkonnasäästlikku arhitektuuri ja disaini;

kunsti globaliseerumine.
Keskkond. Disain. Visuaalne meedia.
Arhitektuuri
ja
disaini
valdkonnad
(tootedisain, mood, graafilne disain jne).
Ehitatud keskkonna arengusuunad seoses
ühiskonna, tehnoloogia ning inimese
mõtteviiside muutumisega. Disain ja
inimsõbralik elukeskkond: innovatsioon,
targad materjalid, keskkonnateadlikkus.
Disainiprotsess
–
probeemilahendus.
Meediakeskkond
ja
visuaalne
kommunikatsioon.

analüüsib ning võrdleb esemelise keskkonna ja
visuaalse kommunikatsiooni ilminguid.
On oma loovates lahendustes eetiline, mõistab
kunstniku vastutust; arvestab keskkonna- ja
kultuuripärandi kaitse nõudmisi.

Märkab ning mõistab kunsti ja visuaalkultuuri
mõjusid ühiskonnale ning keskkonnale
tänapäeval.
Rakendab
oma
ideede
väljendamiseks sobivaid visuaalseid jm
kunstilisi väljendusvahendeid ning tehnilisi
Kultuuripärandi kaitse. Autoriõigus. Kunsti,
töövõtteid ja -vahendeid; oskab ning julgeb
arhitektuuri ja disainiga seotud elukutsed.
eksperimenteerida.
Nüüdiskunsti nähtusi võrdlevad teemad
Esitleb oma loomingut ja uurimistulemusi,
(valida kuni kolm teemat):
20. sajandi nn realismid: sürrealismist ja kasutades aineterminoloogiat.
sotsrealismist
kuni
hüperrealismi
ja
videokunstini.
Mäng
kunstiajaloo
minevikuga, tsitaat, remiks, paroodia Arendab kontseptsioone ja kavandab teoseid.
nüüdisaja kunstis ning visuaalkultuuris.
Rakendab oma ideede väljendamiseks
Kunsti aktiivsed sekkumised ühiskonda: sobivaid
visuaalseid
jm
kunstilisi
poliitiline kunst, feministlik kunst, avalik väljendusvahendeid ning tehnilisi töövõtteid ja
kunst.
oskab
ning
julgeb
Loomingulised
ja
uurimisprojektid, -vahendeid;
eksperimenteerida.
õppekäigud.
Loomingulised projektid on seotud Mõtle!osa võrdlevate teemadega ning mõtestavad,
kinnistavad ja laiendavad õpitut. Oluline on
isiklik vaatenurk, käsitletavate teemade
endast ja nüüdisajast lähtuv tõlgendamine. Esitleb oma loomingut ja uurimistulemusi,
Loovtööde tegemisel valida oma ideele kasutades aineterminoloogiat.
sobivad väljendusvahendid (nt joonistus,
maal, kollaaž, ruumiline objekt, digitaalne
pilt, video, tegevuskunst jne). Loovtöö
protsessi osa on töö esitlemine, analüüs ja
tõlgendamine
ning
oma
valikute
põhjendamine.
Projektid ja õppekäigud on seotud õppe
korraldamisega erinevates õpikeskkondades:
ateljee, loodus- ja linnakeskkond, muuseum,
näitus, virtuaalkeskkond jne.

