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Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid 

Gümnaasiumi kunstiõpetusega taotletakse, et õpilane: 

1) tunnetab kunsti potentsiaali ning näeb selle rakendusvõimalusi nii enese elu ja tegevuse kui ka 

ümbritseva maailma mõtestamise, mõjutamise ning kujundamise vahendina; 

2) orienteerub kunsti arenguloo põhilistes küsimustes ja etappides; 

3) mõistab kunsti ja visuaalkultuuri seoseid ühiskondlike protsesside ning teiste valdkondadega; 

4) tajub nüüdisaegse kunsti olemust (kontekstuaalsust, kontseptuaalsust jne) ning aktsepteerib 

selle mitmekesisust; 

5) oskab uudishimulikult ning loovalt püstitada, tõlgendada ja lahendada erineva iseloomuga 

probleemilahenduslikke ülesandeid; 

6) rakendab loovas eneseväljenduses erinevaid kunstilisi väljendusvahendeid ja tehnilisi võtteid; 

7) väärtustab ning toetab uuenduslikku, inimsõbralikku ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi. 

Õpitulemused 

Gümnaasiumi lõpetaja: 

1) seostab kunsti arengusuundi ja ilminguid ühiskonnaelu korralduse, religiooni, teaduse, 

tehnoloogia jm mõjudega; on salliv kultuurierinevuste suhtes; 

2) tunneb visuaalse kultuuri kui valdkonna ülesehitust ja seoseid peamiste tegevusalade 

tasandil (kunst, arhitektuur, disain, visuaalne kommunikatsioon jne); 

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 ning analüüsib nüüdiskunsti teoseid ja erinevaid teostusviise (nt maal, 

installatsioon, video, kohaspetsiifiline kunst) ning märkab nüüdiskunsti seoseid teiste 

valdkondadega (nt meedia, reklaam, poliitika); 

6) väärtustab uuenduslikku, inimsõbralikku ja keskkonnasäästlikku arhitektuuri ja disaini; 

analüüsib ning võrdleb esemelise keskkonna ja visuaalse kommunikatsiooni ilminguid; 

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

kultuuripärandi kaitse nõudmisi; 

10) esitleb oma loomingut ja uurimistulemusi, kasutades ainealast terminoloogiat. 

Õppesisu 



Kunsti roll läbi aegade 

Üldine visuaalse kultuuri ajatelg. Kunstnik ja tema aeg. Kunstiteos ja vataja. Kunstiteose idee ja 

vorm eriaegadel. Lugude ja sümbolite ringlus läbi aegade Kunstiteose  erinevad analüüsimise  ja 

tõlgendamisemeetodid (formaalne, sümboolne, sotsiaalne)  

Kunsti tekkimine. 

Mesopotaamia kunst. Egiptuse kunst.Ürgaja kultuurid. 

Antiikaja kunst. 

Vana- Kreeka kunst. Vana-Rooma kunst. 

Keskaja kunst 

Romaani kunst. Gooti stiil. Kunst ja religioon.  

Renessanss 

Vararenessanss. Kõrgrenessanss. Humanistliku vaatepildi kujundamine. Kunst ja teadus. 

Trükkikunst.  

Barokk 

Kunst kiriku ja valitsejate teenistuses; baroki ja rokokoo kultuuri ja kunsti arengu kronoloogia; 

baroki ja rokokoo stiilide kunstilised eripärarad: paraadsus, dünaamilisus, püüd kunstide 

sünteesiks.  

Klassitsism  

Antiikaja ja renessansi mõjud. klassika, klassitsim, hilisklassitsim (ampiir).  

Üks sajand, erinevad vaated  

Romantism. Mäss reeglite vastu Realism. Armastus tõe vastu. Juugend. Püüe terviklikku kinstistiili 

poole. 


