
KUNST I kursus „Kunst ja kunstiajalugu“ 
 
Kursuse maht  35 tundi  
 
Õppesisu 
 
Kunsti roll eri ajastuil. 
Kunsti mõiste ja selle muutumise ajalugu. Kunstnik, teos ja vaataja oma kaasajas. 
Kunstiteoste analüüsi ja tõlgendamise erinevad meetodid (nt vormiline, märgiline, sotsiaalne) 
ja vormid (nt kunstikriitika, retsensioon, kirjandusteos, kunstifilm). 
 
Kunstikultuuri üldistav ajatelg. 
Üldistava ajatelje käsitlemisel on olulisim selgitada ja põhjendada kunsti muutumist. Peamiste 
faktide ja näidete abil luuakse seosed ühiskondlike põhjuste, kunsti ja ajastu mõtteviisi vahel. 
Erialase sõnavara omandamine. 
1. Vanimad kõrgkultuurid. Esiaja kujutised. Mesopotaamia. Egiptus. 
2. Antiikaja kunst. Vana-Kreeka. Vana-Rooma. 
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 leiutamine. 
5. Barokk. Baroki suunad ja rokokoo. Õukonnakunstist argielukujutamiseni. 
6. 18. ja 19. sajandi kunst. Klassitsism. Antiikpärandi mõju ja valgustusajastu 
ideed. Vaimu ja võimu arhitektuur. Romantism. Realism. 
 
Eri ajastute kunsti võrdlevate teemade valik. 
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 kujutamiseviisid; 
2) inimese kujutamise viisid: idealiseeritud, realistlik, stiliseeritud; 
3) lugude ja sümbolite ringlus läbi sajandite; 
4) kunstniku rollid: käsitööline, leiutaja, ajaloolane, geenius, staar, ettevõtja jne; 
5) muuseumi sünd, tuntumad galeriid ja muuseumid. 
 
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, loodus- ja 
linnakeskkond, muuseum, näitus, virtuaalkeskkond jne. 
 
  



 
KUNST II kursus „Kunst ja visuaalkultuur 20. ja 21. sajandil” 
 
Kursuse maht: 35 tundi 
 
Õppesisu 
Kunsti ja visuaalkultuuri muutumine. 
Nüüdisaegse elutunnetuse ja globaalse maailma sünd,teaduse, tehnoloogia ja linnastumise 
võidukäik. Kunstiteos ja kontekst: vaatajad, koht ning aeg. Autorsus, kunstnike ja vaatajate 
suhte muutumine. Elukeskkonna kujundamise põhimõtted: arhitektuur, disain, visuaalne 
meedia. 
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. 
II maailmasõja järgne kunst. 
Külm sõda: abstraktne ekspressionism versus figuratiivne kunst. Üleminek modernismist 
postmodernismi. Minimalism, opkunst jne. Popkunst. Hüperrealism. Happening, kehakunst, 
maakunst. Kontseptualism kui nüüdisaegse kunsti alusprintsiip. 
Postmodernism ja nüüdiskunst. 
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. 
Rahvusvahelised nüüdiskunsti näitused ja 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 jainimsõbralik elukeskkond: innovatsioon, targad materjalid, 
keskkonnateadlikkus. Disainiprotsess –probeemilahendus. Meediakeskkond ja visuaalne 
kommunikatsioon. Kultuuripärandi kaitse. Autoriõigus. Kunsti, arhitektuuri ja disainiga 
seotud elukutsed. 
Nüüdiskunsti nähtusi võrdlevad teemad (valida kuni kolm teemat): 
1. Individuaalsus, kollektiivsus ja anonüümsus kunstis. 
2. 20. sajandi nn realismid: sürrealismist ja sotsrealismist kuni hüperrealismi ja videokunstini. 
3. Mäng kunstiajaloo minevikuga, tsitaat, remiks, paroodia nüüdisaja kunstis ning 
visuaalkultuuris. 
4. Kunsti aktiivsed sekkumised ühiskonda: poliitilinekunst, feministlik kunst, avalik kunst. 
5. Nüüdisaegse kultuuri interdistsiplinaarsus: kunst, muusika, film, kirjandus. 
6. Muutused arhitektuuris ja disainis 20. ja 21. sajandil. 
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,tegevuskunstjne). Loovtöö protsessi osa on tööesitlemine, analüüs ja tõlgendamine ning 
oma valikute põhjendamine. Projektid ja õppekäigud on seotud õppe korraldamise 



ga erinevates õpikeskkondades: ateljee, loodus- jalinnakeskkond, muuseum, näitus, 
virtuaalkeskkond jne. 
 
 
Õpitulemused: 

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; 

9) esitleb oma loomingut ja uurimistulemusi, kasutades aineterminoloogiat; 
10) on oma loovates lahendustes eetiline, mõistab kunstniku vastutust; arvestab 

keskkonna- ja kultuuripärandi kaitse nõudmisi. 
 
Digipädevuse kirjeldus: 
 
Kunstiaineid õppides kasutatakse digivahendeid teabe otsimiseks, kogumiseks, töötlemiseks 
ja esitamiseks. Kogutud teavet rakendatakse loovtöödes eesmärgipäraselt. Loominguga 
tegelemiseks osatakse valida ainespetsiifiliselt vajalikke digivahendeid. Õppides ning 
digitaalset sisu luues ja säilitades kasutatakse erinevaid audiovisuaalseid ning muid 
multimeediumi vahendeid ja rakendusi. Oma loomingut jagades ning teiste loomingut 
kasutades järgitakse digikeskkonnas intellektuaalse omandiga kaasnevaid õigusi ning 
kohustusi. Ollakse teadlik digivahendite rakendamisega kaasneda võivatest terviseriskidest. 
Internetis loomingut jagades tegutsetakse vastutustundlikult. 
 
Lähtutakse “Õppijate digipädevuse mudelist” (IV 
tase). http://innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/Digipadevused/Digipadevusmudel_2016
.pdf 
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