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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) tõlgendab ning analüüsib nüüdiskunsti teoseid ja erinevaid teostusviise (nt maal, 

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

valdkondadega (nt meedia, reklaam, poliitika); 

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

analüüsib ning võrdleb esemelise keskkonna ja visuaalse kommunikatsiooni ilminguid; 

3) püstitab iseseisvalt loomingulisi ja uurimisülesandeid ning otsib neile lahendusi, arendades 

kontseptsioone ja kavandades teoseid; 

4) rakendab oma ideede väljendamiseks sobivaid visuaalseid jm kunstilisi väljendusvahendeid 

ning tehnilisi töövõtteid ja -vahendeid; oskab ning julgeb eksperimenteerida; 

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

kultuuripärandi kaitse nõudmisi; 

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

Õppesisu 

Kunsti muutumine 

Kunst moderniseeruval ajastul.  

Usk ühiskonna ja kunsti progressi. Tehnoloogia ja linnastumise võidukäik. Modernistlik arhitektuur 

ja tööstusdisain. Funktsionalism. Fotograafia ja illustreeritud ajakirjanduse levik ning mõju kunsti 

muutumisele. Modernistliku kunsti suunad: impressionism, postimpressionism, fovism, 

ekspressionism, futurism, kubism, konstruktivism, funktsionalism, abstraktsionism, dada, 

sürrealism. Isikuvabaduse manifestatsioon. Abstraktne versus figuratiivne kunst. Kunst 

totalitaarsetes riikides: sotsialistlik realism, natsionaalsotsialistlik kunst. Puhas kunst väljaspool elu: 



abstraktne ekspressionism, minimalism, opkunst jne. Kunst ja sotsiaalsed liikumised. 

Postmodernism ja nüüdiskunst.  

Vaatenurkade paljus. Popkunst. Hüperrealism. Igapäevaelu tungimine kunsti. Happening, 

kehakunst, maakunst. Kontseptualism, idee kui kunst. Kunstiteose kui objekti kadumine. 

Kunstiliikide piiride hajumine. Postmodernistlik kunst. Mäng minevikuga, tsitaat, remiks, paroodia. 

Sotsiaalkriitiline kunst. Kunstnike ja vaatajate koostöö. Kollektiivsus ja anonüümsus 

kunstis.Kunstimeediumide paljus. Maalikunst. Installatsioon. Fotokunst. Videokunst. Performance. 

Kunst linnaruumis. Interaktiivne meediakunst. Netikunst. 

Keskkond. Disain. Visuaalne meedia. 

Inimsõbraliku ja turvalise elukeskkonna loomine: linnaplaneerimine, arhitektuur, 

maastikuarhitektuur, tootedisain, graafiline disain jne. Disainimine kui probleemilahendus. Erinevad 

vaatenurgad: funktsionaalsus ja esteetika, eetiline ja kultuuriline sõnum. Innovatsioon ning 

keskkonnateadlikkus disainis ja arhitektuuris. Meediakeskkond. Meediatarbija kui mõjutaja ja 

mõjutatav. Erinevad suhtluskeskkonnad. Väljendusvahendid visuaalses kommunikatsioonis. 

Muinsus- ja keskkonnakaitse ning autoriõiguste probleemistik. 

 


