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Kaasaegset, postmodernistlikul paradigmal põhinevat kunsti võib 

iseloomustada kui sotsiaalset, interdistsiplinaarset ja probleemi-

keskset. Piirid kunsti ja mittekunsti, kunsti ja teiste distsipliinide, 

kunsti ja ühiskonna vahel on hägustunud. Tänapäeval ei saa ainult 

pealevaatamisel kindlaks teha, kas tegemist on kunstiteosega või 

mitte ning ei ole mingit reeglit, kuidas teos peab välja nägema  

(Danto, 1992, 1995; Parson, 2004). Kunstiharidus on alati 

kajastanud, küll tavaliselt väiksese nihkega, kunstis valitsevaid 

tõeks-pidamisi ja aktuaalset kunstielu. Nii on erinevatel ajastutel  

kunstiõpetuse fookuses olnud realistlik kujutamine, vorm ja estee-

tika, eneseväljendus ja originaalsus, kunsti mõistmine (Efland, 2004). 

Kaasaegse kunsti õpetamisel on võtmeteguriteks seosed teiste  

ainetega, kunsti tõlgendusoskuse arendamine ja õpilase aktiivsuse 

ärgitamine. Selle juures on olulised nii sisu, kui see, kuidas õpetada 

ehk sobiv õppemetoodika, mis muudab õppimise tõhusamaks ja 

on sidus kaasaegse kunsti erinevate praktikatega.

Õppemetoodikast
Õppemeetodi valikul tuleks meeles pidada, et see aitaks süsteemselt 

kaasa õppe-eesmärkide ja õpiväljundite saavutamisele ja sobiks 

õppesisuga. Samuti tuleks arvestada inimfaktorit ja keskkonnast 

tulenevaid võimalusi – õppemeetod peaks olema sobiv nii õppija 

kui õpetaja tööviisiga, ehk arvestama õpilaste vanust ja taset, grupi- 

suhteid ning olema sobiv õpetajale. Õppemeetod peaks olema 

kooskõlas ka hindamismeetodiga.

Gümnaasiumi riiklik õppekava ja selle kunsti ainekava lähtub sot-

siaalkonstruktuvistlikust õpikäsitlusest, kus kesksel kohal on õpilaste 

aktiivne teadmiste konstrueerimise protsess, kus õppekeskkond 

soodustab iseseisvat õppimist, sealhulgas vajalike õppimisoskuste 

kujunemist (Gümnaasiumi riiklik õppekava, 2011). Sotsiaalkonst-

Kaasaegse kunsti 
õpetamisest ruktivistliku õpikäsitluse puhul leitakse, et õppimist tõhustavad 

õppemeetodid, mis kaasavad õppijaid aktiivselt, kasutavad nende 

kogemusi ja seovad õpitut praktikaga. Kõige paremini õpitakse gru-

pis, kus õpilased saavad ideid jagada ja arendada (Scales et al, 2011).  

Õppijakeskseid meetodeid peetakse õppimisel tõhusamaks kui õpe-

tajakeskset instruktaaži. Õppijakeskseteks meetoditeks on näiteks 

ajurünnak, debatt, seminar, projektimeetod, rollimäng, õpperei-

sid, töötoad, kogemuslik õppimine, praktikum ja eneseanalüüs. 

Meetodid, kus õpilastel on aktiivne roll, innustavad neid õppima 

ja uurima, arendavad vastutusvõimet ja paindlikkust. Aktiivsed 

grupitööd soodustavad meetodid toetavad RÕKi üldpädevuste 

saavutamist, näiteks koostöised arutelule suunatud meetodid tõs-

tavad sotsiaalset pädevust ja suhtluspädevust; iseseisvat aktiivsust 

toetavad meetodid, kus õpilane võtab vastutuse oma õppimise 

eest, suurendavad nii õpipädevust kui ettevõtlikkuspädevust. Kasu-

lik oleks kombineerida erinevaid õppemeetodeid, kuna igas klassis 

on erinevate õppimisstiilidega õpilasi. Nii leiab iga õpilane endal 

sobiva õppimis- ja tööstiili. Sotsiaalkonstruktivistliku õpikäsitluse 

põhimõtted haakuvad hästi kaasaegse kunsti õpetamisega, mille 

puhul on oluline aktiivsus ja analüüsioskus.

Õppemetoodikast kaasaegse kunsti õpetamisel
Kaasaegse kunsti puhul, mis on pidevalt arenev ning mille puhul 

postmodernistlikul viisil ei ole ainult ühte käsitlusvõimalust, on hea 

kasutada õppemeetodeid, mis toetavad õpilaste arutelu, tõlgen-

dusoskuse arengut ja võimaldavad aktiivselt koostööd teha. Allpool 

on toodud mõned näidismetoodikad viit tüüpi kaasaegse kunsti 

käsitlemiseks. Meetodid on tinglikult jaotatud nelja kategooriasse, 

toetamaks nelja taseme pädevuste arengut: teadmine, mõistmine, 

rakendamine ja refleksioon, neid võib kasutada järjest või kui aega 

on vähem, siis mõningaid ka eraldi. Näidismetoodikad on toodud 

õpetajale inspiratsiooniks, millest võib lähtuda oma tunde planee-

rides, nende rakendamisel peaks arvestama aga kindlat konteksti.

Ülesanne nr 1
Analüüsi mõnda tunnis kasutatud 

õppemeetodi seost skeemil toodud 

õppeprotsessi teguritega, mis 

mõjutavad õppemeetodi valikut.

Lisalugemist:  
vt soovitatav kirjandus lk 8.

Aktiivsed, õppijakesksed õppemeetodid 

toetavad õppija sisemist motivatsiooni 

õppida, aitavad luua seoseid 

olemasoleva kogemusega, suurendavad 

aktiivset õppimist ja aitavad seetõttu 

kaasa süvaõppimisele.

ÕPPEMEETOD

hindamismeetod

keskkond

õpiväljund

õpilane

õpisisu

õpetaja

Joonis 1. Õppemeetodi valiku mõjutajad
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Kontseptuaalne kunst

neid tutvustatakse klassile. Meetod toetab kunstiteoste ja kunsti rolli 

mõistmist, analüüsioskust kunsti tunnuste ja rolli üle. Õpetaja rolliks 

on ärgitada arutelu lisaküsimuste ja näidetega, suunata grupitööd, 

teha kokkuvõtteid,  tagasisidestada ja seostada väljatoodud punkte. 

Grupitöö
Moodustatakse 3–4 liikmelised grupid, kelle ülesandeks on kontsep-

tuaalse teose loomine lähtudes teemast „Kunst ja piirid“. Grupitöö 

osadeks on: ajurünnak, ideekavandi visandamine, töö teostamine. 

Meetod toetab olemasolevate teadmiste rakendamist praktilises 

töös, kogemuse saamist kontseptuaalse töö loomisel, grupitöö 

kogemuse saamist, sotsiaalsete pädevuste tõstmist. Õpetaja rolliks 

on tutvustada grupitöö reegleid, lähteülesannet seletada, ajalised 

piirid seada, ideekavandit ja tööd tagasisidestada.

Väitlus
Grupitöö tulemused saab hästi kokku võtta väitlusega, mis on heaks 

tagasisidemeetodiks loodud töödele. Moodustatakse kaks gruppi, 

millest ühed võtavad seisukoha antud teose poolt, teised vastu. 

Meetod arendab analüüsi- ja väitlusoskust, eneseväljendust, kriitilist 

mõtlemist. Õpetaja rolliks on väitlust juhtida, esitada suunavaid 

küsimusi ja teha kokkuvõtteid.

1 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hirst-Shark.jpg 
2 http://radiotania.typepad.com/radio_tania/

john-baldessari/
3 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Emin-My-Bed.

jpg
4 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Piss_Christ_by_

Serrano_Andres_%281987%29.jpg
5 http://www.nga.gov/press/2004/releases/fall/

whiteread.shtm

Ülesanne nr 2 
Kirjelda kolme õppemeetodit,  

mida kunstitunnis kasutad.  

Too välja nende plussid ja probleemid 

nende kasutamisel.

 u kontseptuaalse kunsti taustateadmised, 

 u erinevad tõlgendusskeemid, 

 u mitmekesine tõlgendus kunstnike ja 

enda tööde puhul,

 u idee viimine teostusesse,

 u hinnangutevaba analüüs

Kontseptuaalse kunsti käsitlemiseks sobivad hästi tõlgendust ja aru-

telu soodustavad õppemeetodid. Näidiskunstnikeks ja teosteks on 

soovitav valida sellised, mis võimaldavad mitmekesist tõlgendust, 

tekitavad küsimusi. Hästi sobivad ka irriteerivad teosed, mis võimal-

davad arutada kunsti eetiliste piiride üle, kunsti ja kunstniku rolli 

üle. Sellised arutelud toetavad RÕKi kunsti ainekava läbiva teemaga 

„Väärtused ja kõlblus“ seonduvate pädevuste arengut. Näiteks võib 

kasutada D. Hirsti, A. Serrano, M. Cattelani, R.Whitereadi ja teiste 

loomingut, kuid ka kontseptuaalse kunsti klassikute teoseid; Eestist 

näiteks Timo Tootsi, Johnson ja Johnsoni, Erki Kasemetsa, Too-

mas Thetloffi loomigut. Õppeprotsessi erinevates etappides saab 

toetada järgmisi aspekte: kontseptuaalse kunsti taustateadmised, 

erinevad tõlgendusskeemid, mitmekesine tõlgendus kunstnike ja 

enda tööde puhul, idee viimine teostusesse, hinnangutevaba ana-

lüüs. Allpool mõned meetodid, mida võib kasutada.

Arutelu ja loeng
Arutletakse valitud näidistööde üle, millele järgneb loeng valitud 

teostest ja kunstnikest. Arutelu koos loenguga toetab teadmiste 

suurenemist ja võimaldab välja tuua igaühe küsimused ja seisuko-

had. Õpetaja rolliks on julgustada arutelu, luua seoseid.  

Grupiarutelu
Moodustakse 3–4 liikmelised grupid, mis viivad läbi grupiarutelu 

„Mis teeb kunstist kunsti?“, olulisemad punktid pannakse kirja ja 

D. Hirst1 J. Baldessari2 T. Emin3 A. Serrano4 R. Whiteread5

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hirst-Shark.jpg
http://radiotania.typepad.com/radio_tania/john-baldessari/
http://radiotania.typepad.com/radio_tania/john-baldessari/
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Emin-My-Bed.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Emin-My-Bed.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Piss_Christ_by_Serrano_Andres_%281987%29.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Piss_Christ_by_Serrano_Andres_%281987%29.jpg
http://www.nga.gov/press/2004/releases/fall/whiteread.shtm
http://www.nga.gov/press/2004/releases/fall/whiteread.shtm
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Kogukonnakunst on toodud ühe näitena interaktiivsest kunstist. 

Selle eripära on tegutsemine mingi kogukonna heaks ja või sellega 

koos. Kogukonnakunst on hea abivahend RÕKi kunsti ainekava läbi-

vate teemade „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ ja „Kodanikualgatus 

ja ettevõtlikkus“ lõimimisel kunstitundi. Selle abil saab näitlikustada 

sotsiaalse aktiivsuse mõju  ja seotust kunstiga. Kogukonnakunsti 

on hea käsitleda läbi kaasava grupipraktika. Seeläbi saab toetada 

teemaga „Väärtused ja kõlblus“ seonduvate pädevuste arendamist, 

üksteisega arvestamist, koos tegutsemist ja erinevate arvamuste 

respeteerimist. Näidete valimisel võiks arvestada nende seotust 

konkreetse kogukonnaga, võimalust analüüsida kunsti rolli ühis-

kondlike probleemide lahendamisel ning seda, et projektide kohta 

leiduks piisavalt materjali. Näiteks võib kasutada erinevaid guerilla 

aktsioone, J. Beuysi aktsioone, J. Baca seinamaale, Eestist MoKSi 

ja Linnalabori tegevust, samuti sobivad näideteks mõned Lift 11 

installatsioonid. Õppeprotsessi erinevates etappides saab toetada 

järgmisi aspekte: vajadusepõhisus, kohalike probleemide analüüs, 

koostöö ja kaasamine, seadusandluse tutvustamine, ideest teos-

tusesse, grupitöö. Allpool mõned meetodid, mida võib kasutada.

Näitefilmi vaatamine
Sissejuhatuseks vaadata Youtube’i klippi kogukonnakunstist või 

mõnest kunstikust. Filmivaatamisele ajal panevad õpilased kirja 

märksõnu ja küsimusi, mis pärast vaatamist esitatakse. Filmi annab 

 u vajadusepõhisus, 

 u kohalike probleemide analüüs, 

koostöö ja kaasamine, 

 u seadusandluse tutvustamine, 

 u ideest teostusesse, 

 u grupitöö

Kogukonnakunst

Guerilla aiandus1 Guerilla aiandus1 J. Beuys2 H. Fletcher3 J. Banca4

elava ülevaate kunstnikust ja loomingust. Õpetaja rolliks on valida 

sobiv film ja vastata pärast filmi tekkinud küsimustele koos klassiga.

Probleemipõhine õpe – probleemide kaardistamine
Grupiaruteluna kaardistatakse probleeme oma linnas. Probleemi-

dest moodustatakse mõttekaart, kus on välja toodud probleem, 

selle mõjutajad, võimalikud lahendused. Grupitöö tulemust jaga-

takse klassis. Meetod toetab iseseisvat probleemilahendusoskust, 

grupitööoskusi, toetab ettevõtlikust. Õpetaja rolliks on selgitada 

probleemipõhise õppe ja kaardistamise reegleid. 

Probleemipõhine õpe – lahenduse otsimine probleemile
Võimalikest lahendustest valitakse parim, näiteks hääletuse teel. 

Joonistatakse ideekavand, kuidas lahendus peaks rakenduma. 

Kui on aega ja võimalusi, viiakse lahendus ka ellu. Meetod toetab  

grupitööoskusi, teiste seisukohtadega arvestamist. Õpetaja rolliks 

on juhendada kavandite vormistamist, jälgida idee selgust. 

Rollimäng
Ideekavandeid hinnatakse rollimänguna, kus teiste gruppide liik-

med esindavad erinevaid osapooli: kogukond, linnavalitus, turistid 

jne. Meetod arendab analüüsi- ja argumenteerimisoskust, võimal-

dab näha arutetavat eri osapoolte vaatenurgast, toetab sotsiaalsete 

pädevuste kasvu. Õpetaja rolliks on tutvustada rollimängu reegleid 

ja juhtida arutelu.

1 http://www.guerrillagardening.org
2 http://www.artsandecology.org.uk/maga-

zine/artworks/project-6
3 http://www.harrellfletcher.com/1997/fair-

field_hwy80/set.html
4 http://www.judybaca.com/

http://www.guerrillagardening.org
http://www.artsandecology.org.uk/magazine/artworks/project-6
http://www.artsandecology.org.uk/magazine/artworks/project-6
http://www.harrellfletcher.com/1997/fairfield_hwy80/set.html
http://www.harrellfletcher.com/1997/fairfield_hwy80/set.html
http://www.judybaca.com/
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 u aktuaalsete küsimuste analüüs, 

 u probleemide väljendamine kunsti-

teoses, 

 u ideest teostusesse, 

 u grupitöö

Sotsiaalne-poliitiline kunst

S. Neshat1 Bansky2 B. Kruger3 J. D. Taylor4 Adbuster5 V. Muniz6

Sotsiaalne-poliitiline kunst võimaldab arutada ühiskonnas aktuaal-

sete küsimuste üle, siduda kunsti teiste aladega ja väljendada 

aktuaalseid ideid.  Selle kaudu saab käsitleda kunsti ja kodaniku-

algatuse seotust ja sekkuda ühiskondlikkesse protsessidesse. Selle 

käsitlemiseks sobivad arutelu ja analüüsi toetavad õppemeetodid. 

Näitekunstnike ja -teoste valimisel võiks arvestada, et nende põhjal 

oleks analüüsitav ühiskondlik probleem, võimalusel seoste toomine 

Eesti eluga. Näited võiksid olla erinevates tehnikates, erineva väl-

jendusnurga alt. Arvestada võiks, et kunstnike ja teoste kohta oleks 

piisavalt materjali. Näidetena võib kasutada S. Neshati, V. Munizi,  

B. Kruegeri, A. WeiWei loomingut, Eestist näiteks Marco Laimre,  

Kai Kaljo, Kristiina Normani, Peeter Alliku loomingut. Õppeprotsessi 

erinevates etappides saab toetada järgmisi aspekte: aktuaalsete 

küsimuste analüüs, probleemide väljendamine kunstiteoses, ideest 

teostusesse, grupitöö. Allpool mõned meetodid, mida võib kasutada.

Individuaalne allikmaterjali analüüs
Analüüsitakse viimase paari nädala meediat ja kaardistatakse 

aktuaalsed küsimused. Analüüsi käigus tuuakse välja peamine 

mõte, teema aktuaalsus, isiklik suhtumine. Kokkuvõttena antakse 

klassile ülevaade tulemustest. Meetod toetab iseseisva töö oskuste 

suurenemist ja analüüsioskusi. Õpetaja rolliks on eelnevalt intrigee-

rivamad artiklid välja valida, jälgida ajakasutust ja vajadusel suunata 

abistavate küsimustega.

Kunstnike teoste analüüs 
Valitud sotsiaal-poliitiliste teoste põhjal, mis haakuvad meedias 

käsitletud teemadega, koostatakse mõttekaardid. Mõttekaardil 

tuuakse välja teema, kuidas kunstnik on seda väljendanud, seosed 

loetud artiklitega. Mõttekaart aitab luua pilti, kuidas aktuaalset 

teemat kunstis väljendada. Õpetaja rolliks on eelnevalt välja valida 

erinevad teosed, kus teemad selgelt välja joonistuvad.

Performance’i loomine grupitööna
Moodustatakse 5 – 6 liikmelised grupid, mille aluseks võib olla 

sama tüüpi temaatika meediast. Ajurünnakus pakutakse välja ideid, 

kuidas teemat performance’ina väljendada. Lumepallimeetodil vali-

takse parim idee – igaüks valib oma lemmiku, edasi valitakse lemmik 

paaris, lõpuks valitakse lemmik grupis. Performance’id esitatakse 

ja dokumenteeritakse. Meetod annab aktiivse grupitöö kogemuse, 

soodustab arutelu ja väitlust, tutvustab performance’i võimalusi. 

Õpetaja rolliks on tutvustada performance’i põhilisi reegleid. 

Arutelu ja tagasiside 
Vaadatakse dokumentatsiooni ja analüüsitakse performance’eid 

3-2-1 võtte abil: igaüks toob välja 3 asja, mida teistelt õppida,  

2 küsimust, 1 asi, mida ise järgmine kord rakendada. Meetod aitab 

teiste töödest õppida. Õpetaja rolliks juhtida analüüsi, julgustada 

analüüsima ja tagasisidet andma.

1 http://www.artnet.com/art-
work/426137318/425933657/shirin-neshat-
from-the-women-of-allah-series.html

2 http://www.banksy.co.uk/
3 http://www.barbarakruger.com/
4 http://www.underwatersculpture.com/
5 http://www.adbusters.org
6 http://www.vikmuniz.net/

http://www.artnet.com/artwork/426137318/425933657/shirin-neshat-from-the-women-of-allah-series.html
http://www.artnet.com/artwork/426137318/425933657/shirin-neshat-from-the-women-of-allah-series.html
http://www.artnet.com/artwork/426137318/425933657/shirin-neshat-from-the-women-of-allah-series.html
http://www.banksy.co.uk/
http://www.barbarakruger.com/
http://www.underwatersculpture.com/
http://www.adbusters.org
http://www.vikmuniz.net/
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Uurimuslik-dokumentaalne lähenemine on iseloomulik suurele 

osale kontseptuaalsest kunstist. Sellise lähenemise puhul on kunst-

nikul teatud mõttes uurija positsioon. Uurimisliku-dokumentalist-

liku kunsti käsitlemine võimaldab kasutada uurimusele, vaatlusele 

ja dokumentatsioonile suunavaid õppemeetodeid, protsessis ja 

väljendusvahendiks sobivad eriti hästi uue meedia vahendid. Selle 

käsitlemise kaudu saab toetada RÕKi kunsti ainekava läbiva tee-

maga „Teabekeskkond“ seonduvate pädevuste arendamist. Näite-

kunstnikeks ja -teosteks sobivad sellised, kus kunstnik on selgelt võt-

nud kas uurija või dokumenteerija positsiooni. Näiteks sobib hästi  

S. Calle’i looming, samuti C. Shermani või T. Struthi teosed, Eestist 

M. Monko või L. Siibi tööd. Õppeprotsessi erinevates etappides 

saab toetada järgmisi aspekte: vaatlusoskuste arendamine, seoste 

loomine lähtudes andmetest, elust kogutud materjali vormistamine 

teoseks, blogi kasutamine, fotovideo loomine. Allpool mõned mee-

todid, mida võib kasutada.

Vaatlus
Paaridena vaadeldakse ja dokumenteeritakse foto abil mingit kind-

lat asja ajas, näiteks punaseid autosid, naeratavaid inimesi, mõnda 

kohta poole tunni jooksul. Meetod toetab süvenemist ja vaatlus-

oskuste arendamist. Õpetaja rolliks on paika panna vaatluse ja 

dokumentatsiooni reeglid.

Paaristööna uurimisküsimuse sõnastamine
Paaristööna sõnastatakse lähtuvalt dokumentatsioonist nö uurimis-

küsimus, teema sõnastus. Meetod lähtub induktiivsest loogikast, 

uurimisküsimuse abil korrastatakse kogutud materjal ja antakse 

sellele kunstiline sisu. Õpetaja rolliks on juhendada uurimisküsimuse 

sõnastamisel, hinnata projekti realistlikkust.

Paaristööna materjali korrastamine 
Vaatlusel kogutud materjal seatakse lähtuvalt uurimisküsimusest 

ajateljele, fotodest monteeritakse video, lisatakse sisu avavaid tekste 

või pilte. Meetod võimaldab rakendada digitaalseid vahendeid 

kunstitegemiseks, arendab loojutustamisoskust ja tõstab pädevusi 

fotode ja videoga töötamisel. Meetod toetab sotsiaalsete oskuste 

arendamist paaris. Õpetaja rolliks on suunata loojutustamise sel-

gust ja juhendada video monteerimisel. 

Esitlus ja tagasiside
Loodud videod laetakse Youtube’i ja lingitakse esitluseks blogisse, 

kus üksteise töid tagasisidestatakse. Veebipõhine esitlus võimaldab 

töid laialt jagada, suurendab digitaalseid pädevusi. Selle juures saab 

tutvustada ka autoriõigusega seonduvat. Õpetaja rolliks on seada 

ajaraamid, kontrollida üleslaadimist ja suunata tagasisidestamist.

 u  vaatlusoskuste arendamine, 

 u seoste loomine lähtudes andmetest, 

 u elust kogutud materjali vormistamine 

teoseks, 

 u blogi kasutamine, 

 u fotovideo loomine

Uurimuslik-dokumentaalne kunst

S. Calle1 S. Calle2 T. Struth3 W. Tillmans4 C. Sherman5

1 http://alexsmithphotography129.blogspot.
com/2010/11/research-sophie-calle.html

2 http://www.school-portal.co.uk/GroupRen-
derCustomPage.asp?GroupID=51933&Reso
urceId=872868

3 http://www.workloveplay.de/thomas-struth/
4 http://www.proa.org/exhibiciones/pasadas/

moda/salas/id_wolfgang_tillmans.html
5 http://employees.oneonta.edu/farberas/arth/

arth200/Body/sherman.html 

http://alexsmithphotography129.blogspot.com/2010/11/research-sophie-calle.html
http://alexsmithphotography129.blogspot.com/2010/11/research-sophie-calle.html
http://www.school-portal.co.uk/GroupRenderCustomPage.asp?GroupID=51933&ResourceId=872868
http://www.school-portal.co.uk/GroupRenderCustomPage.asp?GroupID=51933&ResourceId=872868
http://www.school-portal.co.uk/GroupRenderCustomPage.asp?GroupID=51933&ResourceId=872868
http://www.workloveplay.de/thomas-struth/
http://www.proa.org/exhibiciones/pasadas/moda/salas/id_wolfgang_tillmans.html
http://www.proa.org/exhibiciones/pasadas/moda/salas/id_wolfgang_tillmans.html
http://employees.oneonta.edu/farberas/arth/arth200/Body/sherman.html
http://employees.oneonta.edu/farberas/arth/arth200/Body/sherman.html
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 u kogemuse saamine, 

 u grupitöö, 

 u tajudele mõjuva teose planeerimine

Ülesanne nr 3 
Vali üks näidetes toodud 

õppemetoodika, kirjuta õppesisu ja 

õppemetoodika põhjal oma tunnikava, 

tuues välja õpiväljundid, ajakasutuse, 

tunni ülesehituse, hindamismeetodid. 

Rakenda metoodikat töös õpilastega, 

analüüsi kasutades mõnda 

refleksioonimudelit. 

Ülesanne nr 4
Vali üks näidetes toodud kaasaegse 

kunsti tüübist, koosta selle kohta oma 

õppemetoodika.

Suur osa kaasaegsest kunstist, näiteks ruumiinstallatsioonid, teatud 

tüüpi performance’id ja videokunst haarab erinevaid tajuorganeid 

ning kaasab inimest tervikuna. Sellise kunsti käsitlemiseks sobivad 

kaasavad, grupitööle suunatud meetodid, mille käigus saab testida 

ka teose kogemuslikku mõju. Läbi grupitöö saab toetada RÕKi 

kunsti ainekava läbiva teemaga „Väärtused ja kõlblus“ seondu-

vate pädevuste arendamist. Näidete valimisel võiks arvestada, et 

teoseid saaks füüsiliselt kogeda, seetõttu võiks lähtuda sellest, mis 

näitused parajasti avatud on. Näitekunstnikeks sobivad O. Eliasson, 

B. Viola, A. Kapoor, Y. Kusama, M. Abramovic, C. Shiota, Eestist 

Jevgeni Zolotko ja Margus Tamme installatsioonid. Õppeprotsessi 

erinevates etappides saab toetada järgmisi aspekte: kogemuse 

saamine, grupitöö, tajudele mõjuva teose planeerimine. Allpool 

mõned meetodid, mida võib kasutada.

Näitusekülastus
Teemasse sisseelamiseks külastatakse mõnda meeltepõhise kunstiga 

tegeleva kunstniku näitust või asendusvariandina vaadatakse video-

sid. Kui sobivat terviknäitust ei ole, võib leida muuseumist sobiva 

üksikteose. Näitusekülastus annab aktuaalse kunstielukogemuse. 

Meetod teotab kunstinäituste analüüsioskuste suurendamist. Õpe-

taja rolliks on organiseerida näitusekülastus ja pakkuda taustainfot.

Näituseanalüüs
Iseseisva ülesandena kirjutatakse näituseanalüüs, mis toob välja 

muljet avaldanu, sõnumi, seosed jm vastavalt juhendile. Ühise 

aruteluna tuuakse välja peamised punktid analüüsidest. Õpetaja 

rolliks on anda analüüsile selged juhised ja tagasidestada analüüse. 

Grupitööna installatsiooni loomine
3 – 4 liikmeliste gruppide vahel loositakse välja erinevaid tajud, 

millele loodav installatsioon peaks mõjuma. Idee loomiseks kasu-

tatakse abiküsimusi miks? ehk mis on sõnum; mida? ehk mida 

installatsioon mõjutab; kuidas? ehk kuidas see luua, et avalduks 

soovitud mõju. Grupitööna joonistatakse kavand, hinnatakse selle 

teostatavust, vajadusel tehakse muudatused ja teostatakse installat-

sioon. Meetod toetab grupitööd, suunab läbimõeldult kunstiteost 

looma. Õpetaja rolliks on suunata kavandi loomisel esitades lisakü-

simusi, tuues näiteid kunstiteostest ja õpilaste näituseanalüüsidest. 

Samuti aitab õpetaja hinnata kavandite teostatavust ja juhendab 

teoste loomist.

Tagasisidena kiri sõbrale
Kirjutatakse lühike kiri sõbrale, mida ma antud ülesande juures 

õppisin, mis oli kõige tähtsam. Kirja võib saatagi sõbrale või jätta 

endale. Meetod aitab kokkuvõtta õpitud kogemuse. Õpetaja rolliks 

on seletada, miks ja kuidas kirja kirjutada.

Meeltepõhine kunst

O. Eliasson1 C. Meireles2 A. Kapoor3 Y. Kusama4 C. Shiota5

1 http://www.olafureliasson.net/works/your_
blind_movement_1.html

2 http://www.apartmenttherapy.com/inspira-
tion-cildo-meireles-red-70979

3 http://arq4design.com/?attachment_
id=2313

4 http://elrincondepinton.blogspot.
com/2011/01/tyayoi-kusama.html

5 http://www.chiharu-shiota.com 

http://www.olafureliasson.net/works/your_blind_movement_1.html
http://www.olafureliasson.net/works/your_blind_movement_1.html
http://www.apartmenttherapy.com/inspiration-cildo-meireles-red-70979
http://www.apartmenttherapy.com/inspiration-cildo-meireles-red-70979
http://arq4design.com/?attachment_id=2313
http://arq4design.com/?attachment_id=2313
http://elrincondepinton.blogspot.com/2011/01/tyayoi-kusama.html
http://elrincondepinton.blogspot.com/2011/01/tyayoi-kusama.html
http://www.chiharu-shiota.com
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