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Kunst on alati illusioon ja võlts. Jämedakoelisele riidele kantud õli-

värvil ei ole omaette tähendust, samuti erikujulistel marmori- või 

graniidiplokkidel ega ka mitte projektorist seinale kuvatud valguspil-

tidel. Meie ülesanne kunstiõpetuses koos teiste kultuuriteadustega 

on mitte kunstiteose kui fakti või meisterlikkuse olemasolu selgi-

tamine, vaid tähenduste uurimine, mida pildid edastavad. Kunsti 

mõtestatud vaatamine loobki kontakti inimese ja kultuurivälja vahel. 

Justnimelt – piisab ka vaatajakogemusest, et olla osa kunstimaail-

mast. Samuti ei ole teose tõlgendamine mitte rutiinne protseduur, 

mille sisuks on õigesti ära arvata, mis võis olla kunstniku tahe ja 

taotlus, vaid parimal viisil uudseid ja loovaid tähendusi genereeriv 

protsess.

Kunstiajaloo kirjutamise põhimõtted on muutnud ka arusaamu, 

mis on pildi juures oluline ja kuidas – milliste küsimuste ja mille 

märkamise abil – me sellele olulisele ligi pääseme. Järgnevalt sellest, 

kuidas kunstiteose analüüs on seotud riikliku õppekavaga, seejärel 

lühike ülevaade eelistatuimatest kunstiteose analüüsimeetoditest 

kunstiteaduses ning viimaseks mõned metoodilised tähelepanekud 

kunsti ja visuaalkultuuri kujutiste vaatamise kohta gümnaasiumis.

Riikliku õppekava aspektid, mida kunstiteose analüüs aitab 
teostada või toetada
2011. aasta riiklik õppekava gümnaasiumile jätab kunstiainetes ette 

kirjutamata täpse õppesisu ja meetodid, ent õppekava süvitsi lugedes 

joonistuvad välja eesmärgid, mida aitaks täita aktiivne ja avatud 

suhe kunstiteosega. Ainevaldkonna kirjeldus vihjab isegi kindlatele 

viisidele, kuidas ainega kontakti saada: „Kunstides õpitakse tundma 

kultuuride arengut, nähtusi ja suundumusi, kunstiliikide, -stiilide 

jm vastastikuseid mõjutusi, varasemate ajastute kunstiloomingu 

Seoseid loov kunstiteose 
analüüs

suhestumist tänapäevaga ning aktuaalsete teemade käsitlemist 

kunstide kaudu“ (Ainevaldkond «Kunstiained», 2011, lk 1) – siin 

tunneme ära nii vajaduse stiilianalüüsi kui ka sotsiaalse uue kuns-

tiajaloo järele. Samuti nimetatkse RÕKis eesmärgid, mis saavad 

olla ka kunstiteose analüüsi eesmärkideks: kujundada sotsiaalseid, 

eetilisi ja esteetilisi väärtushoiakuid ning toetada avatud ja kriitilist 

suhtumist erinevatesse kultuurinähtustesse (Samas). Õpipädevus 

tähtsustab oskust kasutada ainespetsiifilist keelt teabe vastuvõtuks, 

tõlgendamiseks, edastamiseks ja talletamiseks, sotsiaalne pädevus 

kujuneb kunstiainetes oma tunnete ja seisukohtade väljendamisel, 

sallides eriarvamusi, ideid ja mitmekesiseid loomingulisi lahendusi. 

Eraldi väärib esile tõstmist kunst kui suurepärane lõimingukese: 

„Nüüdisaegsele kultuurile on olemuslik interdistsiplinaarsus. Kuns-

tid on tihedalt seotud kõigi inimtegevuse valdkondade ning ajastu 

mõtteviisidega. Inimeseks olemine, sotsiaalsed suhted ja maailm 

on oma erinevates avaldumisvormides kunstide aines ning seeläbi 

seotud kõigi ainevaldkondadega.“ (Ainevaldkond «Kunstiained», 

2011, lk 2) 

Tõepoolest, kunst on seotud oma väljendusvahendite, spetsiifilise 

keele ja teemade kaudu kultuuri teiste tekstidega, loomise 

ühiskondliku kontekstiga ja tehnilisel kunstiajalool on ka lõi-

kepunkte füüsika ning keemiaga. Ehkki meie peamine vahend 

kunstiga kontakti saamisel on nägemismeel, siis puhtalt tajule 

suunatud kunsti on äärmiselt vähe. Kogu ülejäänud kunstitekstide 

massiiv eeldab kontekstualiseerimist ja kõigi meie käsutuses olevate 

teadmiste ja tunnete aktiviseerimist.

Nii jätkab ka RÕKi õppeaine kirjeldus: 

„Gümnaasiumi kunstiõpe loob baasi kunsti ja visuaalkultuuri 

vormi- ja pildikeele mõistmiseks ning kultuuride mitmekesi-

suse väärtustamiseks, avades üldmõisted ja kontseptsioonid. 

Kunstiteos on juba oma olemuselt 

lõimingukese, mille vastuvõtt 

eeldab kõigi tunnete ja teadmiste 

aktiviseerimist.
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Stiilianalüüs, mille eesmärk on tundma õppida kunstiku käekirja ja 

ajastule omast tehnilist ja vormilist pagasit, keskendub järgmistele 

küsimustele:

 u Milline on autori isiklik stiil? Kuidas autor töötas, milline 

oli tema töömeetod? Kas see teos on tema jaoks tüüpiline 

või erandlik?

 u Kas autor kuulub suurema stiili või rühmituse alla?  

Kas ja kuidas autori käekiri on muutunud elu jooksul?

 u Kas teose vorm vastab mõnele stiilile? Mis täpsemalt loob 

stiili (nt pintslitöö, värvi- ja materjalikasutus jne)?

 u Kas teos on maaliline või lineaarne, avatud või suletud 

vormiga, ruumiline või tasapinnaline?

 u Kas ekspositsioon või vormistus vastab stiilile?

 u Kas see teos annab stiili kohta uut infot?

 u Kas tehnika on tüüpiline või erandlik?

 u Kuidas on teose teema seotud ajastu stiiliga?

 u Kas ja kuidas stiil ise loob tähendust, vaatamata kujutatud 

süžeele?

Panofsky ikonoloogiline analüüs koosneb kolmest etapist:

 u Preikonograafilises etapis märkab vaataja, mida kunstiteo-

sel on „tähttäheliselt“ kujutatud, mis on pildi primaarne 

ehk loomulik süžee. Vaataja tugineb nii kunstiteose vormi 

analüüsile kui oma isiklikele kogemustele.

 u Ikonograafilisel tasandil hakkab vaataja siduma kujutatud 

tegelasi erinevate tekstidega nagu mütoloogilised ja reli-

gioossed tekstid, ta märkab atribuute, žeste, keskkonda 

ja muud, mille abil jõuda selgusele, keda tegelikult on 

kujutatud.

 u Ikonolooglilisel tasandil toob vaataja mängu kõik oma 

teadmised ja laia kultuurilise lugemuse, et hinnata süžeed 

kontekstis teiste sarnaste kujutistega.

Ainekirjeldus toonitab: 

 u pildikeele mõistmist

 u kujutamislaadide võrdlust

 u kirjeldusmudelite loomist

 u temaatilist rühmitamist

 u vana ja uue kunsti kõrvutamist

 u teemapõhist käsitlust

 u seoseid ühiskonnas toimuvaga

 u vaimuelu ja majanduse mõju kunstile

Nn vana kunstiajaloo keskmes on 

biograafiline, stiililine ja ikonograafiline 

analüüs:

 u Kuidas looming on seotud elulooga?

 u Milline on autori stiil ja kuidas see 

tekkib?

 u Mida on kujutatud ja milliseid tähen-

dusi need sümbolid kannavad?

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 rõhu-

tada seoseid ühiskonnas ja kultuuris toimunuga laiemalt. Tähtis 

on näidata ajastu kunsti seoseid üldise mõtteviisiga, esile tuua 

kultuuri ja elukorralduse muutumise ühiskondlikke tegureid: 

religiooni ja valitsemiskorra mõju ning tehnika ja majanduse 

arengut. Teemade kaudu käsitlus aitab orienteeruda kunsti-

voolude paljuses, arendab tähelepanu ja vaatlemisoskust ning 

innustab leidma sidemeid mineviku ja tänapäeva vahel.“ [Minu 

esiletõsted – A.P.] (Ainevaldkond «Kunstiained», 2011, lk 9) 

Seega – uus õppekava nõuab selgelt uue kunstiajaloo eelistamist 

vanale ehk stiililiste arengute kunstiajaloole. Kuidas pakkuda uusi 

kirjeldusmudeleid ja seostada visuaalkultuuri ühiskondlike teguri-

tega, sellest edaspidi.

Kunstiteose analüüs kunstiajaloos
Kunstiteadus on akadeemilise distsipliinina küllalt noor, selle põhi-

mõtted sõnastati alles 19. sajandil. Alates 15. sajandist kuni 20. 

sajandi keskpaigani oli kunstiteaduses pildi analüüsimise põhiliseks 

meetodiks biograafiline lähenemine, Heinrich Wölfflini sõnastatud 

stiilianalüüs ning Erwin Panofsky väljatöötatud ikonograafiline ana-

lüüs. (Kodres, 2011)

Biograafiline meetod jälgib kunstiku karjääri tema eluloo valguses 

ning seostab loomingu isikliku elu etappidega. Sellest saab oma-

korda tuge 20. sajandi üks lemmikmeetodeid, mis tugineb Sigmund 

Freudi jt psühhoanalüütikute ideedele.
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Nn uus kunstiajalugu on veendunud, 

et kunst ei ole eneseküllane, vaid 

sotsiaalne protsess. Seetõttu on 

võimalik uurida kunsti samade 

meetodite ja teooriate abil nagu 

ülejäänud ühiskonda.

Seega saame esitada järgmisi küsimusi:

 u Mida on kujutatud tähttäheliselt?

 u Keda ja mida, millist konventsionaalset süžeed on kujutatud? 

 u Mille järgi selle ära tunneme? 

 u Mida kujutatud objektid tähendavad selles kontektis? 

 u Mis neile annab sellise tähenduse? Millised tähendused 

kujutatul on laiemalt? 

 u Milliste tekstidega (sh teised kujutised) on kujutatu seotud?

 u Kas see on tavapärane kujutamisviis, st kas on teisi sama-

tüübilisi pilte või on see erandlik?

Uus kunstiajalugu ehk kriitiline ja sotsiaalne kunstiajalugu
Alates 1960. aastate lõpust hakati teravalt kritiseerima nn vana 

kunstiajalugu, et asendada see uuega, mis võtaks arvesse uus-

marxistlikke, psühhoanalüütilisi, feministlikke, poststrukturalistlikke 

jm kaasaegseid teooriaid. Tulemuseks oli kunstiajaloo ümberjutus-

tamine lähtuvalt põhimõttest, et kunst ei ole üksnes eneseküllane 

ja esteetiline, vaid sotsiaalne ja sotsiaalpsühholoogiline nähtus. 

Kunsti tõlgendamine muutus teadlikuks ideoloogiatest – uuriti, 

kelle huvides kunstnik töötab, milliseid väärtusi esitab – sestap 

nimetatakse seda ka sageli „kriitiliseks kunstiajalooks“1. Stiiliajaloo 

ja ikonograafilise kunstikirjutuse sümbioosile heideti ette hermee-

tilisust, universalistlikkust ja kunstnikugeeniuse kesksust, samuti 

kodanlike väärtuste ja tüüpiliste soorollide taastootmist. Uues kuns-

tiajaloos sai määratud ka uurijapositsioon vastavalt arusaamale, 

et nii nagu kunst, on ka kunstiteadlane alati seotud ühiskondlike 

konventsioonide ja väärtushinnangutega, millest tuleb endale aru 

anda. (Kodres, 2011, lk 82–83)

1 Kriitiline ei tähenda siin mitte kritiseerivat-arvustavat, vaid küsivat „miks nii 
on?“, „mis põhjusel me nõnda arvame ja käitume?“, „miks on tekkinud 
just sellised tähendused ja kas on ka teisi võimalikke tähendusi?“. Kriitiline 
teooria paneb kahtluse alla faktid, mida peame loomulikuks või üksnes 
traditsiooniga põhjendatuks.

Uued kunstiteosele lähenemise meetodid kasutasid samal ajal teis-

tes kultuuriteadustes ja sotsiaalteaduses populaarseid põhimõtteid, 

mis enamasti lähtusid vasakpoolsest ideoloogiast, keskseks aga 

mõte, et kunst on sootsiumiga vahetult seotud ning et pilt nii 

reprodutseerib kui ka loob tegelikkust.

Võimu, ideoloogiate ja klassisuhetega tegeleva marxistliku ja hege-

mooniateooria uurimisküsimused:

 u Milline oli kunstniku sotsiaalne staatus, milline oli kunst-

nike staatus selle aja ühiskonnas?

 u Milliste mõjukate isikutega kunstik lävis?

 u Millised (kunstniku, patrooni ja publiku) ideoloogiad 

kujundasid teose loomist?

 u Miks on tähtis töö formaat ja tehnika?

 u Milliste tehniliste vahenditega on autor rõhutanud võimu- 

ja majandussuhteid?

 u Mis on teose teema? Kas ja millist ideoloogiat see väljen-

dab? Kuidas see ideoloogia väljendub? (Abiks ikonoloogi-

line analüüs.)

 u Kes oli töö tellija? Kes on eeldatav publik? Millise majan-

dusliku ja klassi taustaga? 

 u Kuidas publiku taust mõjutab töö retseptsiooni? 

 u Kus teost esitatakse, kuidas vaataja seda näeb? Kas esitus-

koht on seotud võimu või klassiga?

 u Millised (kunstniku, patrooni ja publiku) ideoloogiad 

kujundasid teose retseptsiooni?

(D’Alleva, 2005, lk 48–60)

Feministliku ja soouurimusliku uurimisliini küsimused võiksid olla:

 u Kes on autor? Millisest soonormidega ühiskonnast on ta 

pärit?

 u Milliseid sotsiaalseid erinevusi oli naisautoril võrreldes mees-

tega hariduses, töövõimalustes, sotsiaalses positsioonis?
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Pildiline pööre ühendas kriitilise 

kunstiajaloo taas kunstiteose kui 

visuaalse jagamatu tervikuga –  

pilti loob uut teadmust vahenditega, 

mida alati ei ole võimalik sõnastada.

 u Milline oli kunstiku tavapärane teemadering?

 u Miks on tähtis töö formaat ja tehnika? Kas tehnika on 

omakorda pärit nais-või meeskäsitöö vallast?

 u Milliste tehniliste vahenditega on autor rõhutanud sooko-

gemust?

 u Milliseid sotsiaalseid väärtusi töö peegeldab (moraal, 

iluideaal)?

 u Kas on midagi, mis normist erineb?

 u Millised on võimalikud seksuaalidentiteedid (loomise ajal 

ja vaatamise ajal)? Kas kunstnik väljendab kujutatu kaudu 

mingit (juba olemasolevat) uut identiteeti või esitab selle 

fantaasiakujutise? Kas teema on kuidagi erakordne, kes 

veel on sama teemat kujutanud? (Abiks ikonoloogiline või 

psühhoanalüütiline analüüs.)

 u Kellele on töö mõeldud (tellija, publik)? Kas töös on mingi 

vihje eeldatava publiku kohta?

 u Millisest soost ja millise sootunnetusega? Kas ja kuidas 

teos peaks ühiskonnas muutma või täiendama sootunne-

tust? 

(D’Alleva, 2005, lk 60–76)

Postkolonialismi ehk koloniseerimise-järgse maailma suhteid kesk-

seks võttev analüüs saab uurida:

 u Kes on autor? Kas ja milline on autori koloniseerimise 

kogemus? Kuidas see on tema karjääris varem väljendu-

nud?

 u Milline on töö tehnika seos koloniseeritud piirkonna ja 

traditsionidega? Kas kujutuslaad vastab pigem võimuesin-

dajate või koloniseeritute traditsioonile?

 u Kuidas on siin kujutatud rassi, klassi ja sugu? 

 u Milliseid vihjeid on ajaloole ja võimusuhetele? 

 u Kas miski viitab rahvusele, eksootikale, identiteedile? 

Kuidas? 

 u Kellega kujutis kutsub samastuma või millist positsiooni 

vaatajat võtma? 

 u Milliseid Teisestamise, naturaliseerimise või essentsialiseeri-

mise võtteid töö kasutab?

 u Kes on teose publik? Kas ja milline on publiku koloniseeri-

mise kogemus? Kas see võiks olla võtmeks töö tõlgendu-

sele? 

 u Kas ja miks on teos publiku identiteeti kinnitav või ümber-

lükkav?

(D’Alleva, 2005)

Pildi iseseisvuse tunnustamine
1980. aastate lõpul hakkasid osad teoreetikud samuti osutama, 

et uue kunstiajaloo kontekstuaalsed analüüsid jätavad kunstipro-

duktsiooni ja võimu omavaheliste suhete uurimisel pildi enda täiesti 

unarusse. Võis isegi tekkida tunne, et kunst on kõigest illustratsioon 

ühiskonnas toimuvale ja kõik teised humanitaarteadused hõlmavad 

kunsti uurimisel olulisemat positsiooni.

Aktuaalseks muutus tegelikult juba vana küsimus – kus õieti tekkib 

kunstiteose tähendus, milline on teose ja vaatleva subjekti suhe? 

Edasist nimetatakse sageli pildiliseks pöördeks kunstiteaduses, 

mis selle algataja W.J.T. Mitchelli sõnadega on „postlingvistiline, 

postsemiootiline pildi taasavastamine, mis käsitleb pilti kompleksse 

koosmänguna, kus üksteist mõjutavad vastastikku visuaalsus, ideo-

loogiaaparaadid, institutsioonid, diskursused, kehad ja figuraalsus. 

See on arusaamine, et vaatamine (vaade, pilk, kiire pilguheit, vaata-

mispraktikad, jälgimine ja visuaalne nauding) võib olla sama sügav 

probleem kui erinevad lugemise vormid (dešifreerimine, dekodee-

rimine, tõlgendamine) ning et visuaalne kogemus või „visuaalne 

kirjaoskus“ ei pruugi täielikult olla seletatv tekstimudeli kaudu.“ 

(Kodres, 2011, lk 85–86) Mitchelli sõnastus rõhutab vaatamiste 

erinevat iseloomu ja vaataja erinevat häälestust. Ehk – visuaalne 
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Pildi lugemisel on võtmetähtsusega:

 u visuaalsed märgid

 u tähenduse omistamine

 u koodist ehk reeglitest lähtumine

 u tähendusi omistab vaataja

 u ühiskondlik-ajalooline kontekst piirab 

võimalike tähenduste hulka

kogemus on individuaalne ja ainukordne, selle käigus saab tekkida 

uus teadmus ning see ei ole asendatav kirjeldusega.

Pildiline pööre oli samuti protestiks Panofsky „äratundva nägemise“ 

vastu – pildi vaatamine ja tõlgendamine ei tohiks olla mitte ära-

tundmisakt, vaid aktiivne tunnetuslik ja loominguline akt, sündmus, 

mis pakub „olemisele juurdekasvu“ (Kodres, 2011, lk 87-88). Veel 

sai saksa teadlane etteheiteid, kuna tema ikonoloogiline meetod 

koondavat tõlgenduse tähelepanu ainult representatsioonile – kuju-

tatu sisule ja tähendusele, aga mitte teosele kui visuaalsele tervikule 

(Kodres, 2011, lk 90). 

Visuaalsele jagamatule tervikule keskenduvad semiootikud ja 

fenomenoloogid, kelle hulgast võib valida endale sobivama teose 

mõistmisviisi mudeli: semiootikud lähenevad pildi vaatamisele kui 

„lugemisele“ ja tähtsustavad visuaalse kujutise taga oleva tähen-

dusvälja avamist ning toonitavad, et meie suhe pildiga tugineb 

keelel. Fenomenoloogid aga eelistavad vaadata kontakti pildiga kui 

„kogemist“, millega nad kinnitavad, et pildist saab pilt alles tema 

kogemise hetkel, mil kujutis omandab sisulise tähenduse vaatajas 

mitte keele, vaid taju põhjal. 

Mieke Bal, kes on piltide lugemise pooldaja, kinnitab, et vaatamine 

ja nägemine ei ole kunagi „puhas“, vaid sünesteetiline ning piltide 

tähendus formeerub vaatamise, keele, intellekti, kuulmise, mälu ja 

muu inimese antu komplekssel pinnal (Kodres, 2011, lk 94). Bal 

nimetab pildi lugemise tähtsamad osapooled: 

„[See] sarnaneb tavalise lugemisega ses mõttes, et jõutakse 

tähenduseni ning et see toimib märkide, vaevumärgatavate 

visuaalsete elementide kaudu, millele on omistatud tähendu-

sed. Selline tähenduste omistamine ehk tõlgendamine tugi-

neb reeglitele ehk koodidele. Protsessi otsustavaks elemendiks 

on tähendust omistav subjekt ehk agent – lugeja või vaataja. 

Mõistagi...leiab iga lugemisakt aset ühiskondlik-ajaloolises kon-

tekstis ehk raamistikus, mis piirab võimalike tähenduste hulka.“ 

(Bal, 2011, lk 213)

Bali pildile tähenduse omistamise struktuur on meeldiv eelkõige 

oma ühetaolisuse ja õigluse poolest – pildile tähenduse omista-

mise õigus ei ole ainult konnosjööril, vaid igaühel, kes pilti vaatab. 

Seejuures me võtame arvesse, et tähenduse omistamine toimub 

vaatajale kättesaadavates spetsiifilistes tingimustes, sõtlub tema 

haridusest, kasvatusest, sotsiaalsest ja kultuurilisest keskkonnast, 

elukogemustest ja ka kogemustest kunsti vallas.

Kokkuvõttes – vaatamata kriitikale, mida eelnevad kunstiteose ana-

lüüsimise meetodid on pälvinud, on neil ikkagi oluline koht teose 

mõistmisel – nad on tänapäevaks segunenud ja mahendunud ega 

eksisteeri nii jäikade metoodiliste ettekirjutustena, pigem võima-

lustena. Seega soodustab kaasaegne pildianalüüs mõõdukust, et 

toimetada tähendustega erinevate kriitiliste kontekstide, kunsti-

teose vormiliste tunnuste ja sisuliste aspektide vahel. 

Metoodiline alus
Pildianalüüs on üksnes avatud sisu ja eesmärkidega raam. Analüü-

siks valitud meetod ja vorm hakkavad seda täitma alles eesmärgi-

pärase sisuga. Tuginedes eelnevale, saame koostada metoodilise 

aluse, mis sobib kunstiteose analüüsi põhjaks gümnaasiumis. 

Pildipöörde järgne kunstiteadus käib rohkem sama sammu mitte-

eksperdist vaatajaga ehk laseb tähendusi luua n-ö mittesüsteemselt, 

olemata metoodiliselt truu ainult ühele või kahele valitud tõlgen-

dusviisile. Pildile uuesti lähedale tulemine ja analüüsivast õpilasest, 

tema nägemisest ja maailmapildist lähtuv tõlgendus sobitub suure-

päraselt ka sotsiaalkonstruktivistliku õppeprotsessiga – teadmised 

ehk tähendused tekkivad inimestevahelise suhtlemise käigus ning 
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Analüüsimeetodid on kooskõlas 

õppesisu ja õppe-eesmärkidega:

 u õppe-eesmärk D analüüsitav pilt D 

analüüsimeetod

 u õppe-eesmärk D analüüsimeetod D 

analüüsitav pilt

analüüsiv õpilane on ise nende teadmiste looja, pilt ja kunstiteose 

keel on uudsed aspektid, mille abil seostada eelnevaid teadmisi.

Silmist ei tohiks aga lasta mõistmist, et iga meetod on tööriist, 

mis annab pisut erineva tulemuse ning iga kunstiteos on pisut 

erinev ja sobitub mõne meetodiga rohkem, mõnega vähem. Seega 

on igal meetodil kunstiteose analüüsis oma koht olemas, tead-

likke jõupingutusi võiks teha vaid biograafilise analüüsi ülekaaluka 

kasutamise vältimiseks – et entsüklopeediatest hästi kättesaadavate 

elulugude ümberjutustamine ei rööviks sisulist arutlusruumi õpilaste 

uurimustes ja referaatides.

Kuidas aga tegelikult toimida nende ülaltoodud enam kui 50 abikü-

simusega, ilma et kõik erinevad seisukohad läheks klassis segi nagu 

pudru ja kapsad? Selle hoiab ära õpetaja ettevalmistus analüüsiks: 

iga analüüs toimub kas tunni või näitusekülastuse situatsioonis, 

seega on õpetajal määratud tunni või ekskursiooni õppe-eesmärgid. 

Õppe-eesmärkidest omakorda saab lähtuda õppesisu ehk vaate-

nurk, millele õpilased häälestatakse – kas ülesanne on seotud pigem 

kunstiteose vormiga, sisuga või kontekstiga. Samuti näeme, et tuge 

pakuvad ka alguses nimetatud õppekava punktid, mis loovad raami 

kogu kunstiõpetuse protsessile.

Oma meetodi loomisel on hea peatuda järgnevatel punktidel:

 u Enne analüüsi on tarvis läbi mõelda, milline võiks olla 

vajalik eelinfo. Kas anda ette materjal, mis puudutab 

kunstivoolu, kunstnikku, teemat, ajaloolist sündmust, 

teose tehnikat ja installatsiooni iseärasusi või ainult etiketi 

andmed? Vahel ei ole isegi viimast vaja ja need selguvad 

alles analüüsi käigus, kui õpetaja vastab õpilaste infovaja-

dusele, mis neil hüpoteesi kontrollimisel on tekkinud.

 u Erinevad analüüsiviisid – avatud diskussioon auditooriu-

mis, suminagrupid, paarisesitlus, avastusõpe koos kirjaliku 

kokkuvõttega – lasevad keskenduda erineval määral ja 

teose erinevatele aspektidele.

 u Õpetaja saab küsida diskussioonis tavapärasest spetsii-

filisemaid või erinevat vaatenurka võimaldavaid avatud 

küsimusi, nagu ülaltoodud küsiltusliinides, et avardada 

tähendusvõimalusi või tuua esile ootamatut.

 u Õpetaja saab õpilaste tähelepanekuid ümber sõnastades 

ja peegeldades anda nii mõtlemisaega kui erialast termi-

noloogiat. Nii luuakse koos koos näitlik kirjeldusmudel, 

ümbersõnastus ja peegeldus aitab klassil samuti paremini 

jälgida mõttekäiku.

 u Vahel võib olla lihtsam endast lähtumise asemel hoo-

pis püüda pilti kellegi teise silmade läbi vaadata. Selleks 

tulevad appi rollimängud – mida märkaks pildil või kuidas 

läheneks kunstiteosele kriminalist, bioloog, teoloog, filo-

soof, arst, antropoloog, ärimees, matemaatik, ajaloolane, 

galerist, poliitik, teemat eri nurkade alt käsitlevad ajakirja-

nikud? Kas need nägemused on üksteisega kooskõlas või 

poleemilised? Selline rollimäng aitab mõista arvamuste 

paljusust.
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