KUNST 1

VANA-MESOPOTAAMIA. ARHITEKTUUR
TUNNI EESMÄRK:

Kasutatavad õppematerjalid:
Jaak Kangilaski „Kunstikultuuri ajalugu“ 10.klassile
M.Kõiv, A.Mäesalu, K.Piirimäe, M.Tänava „Inimene, ühiskond, kultuur“ I osa

Õpilane oskab:
• kirjeldada Mesopotaamia
tähtsamaid ehitustüüpe
• teha lihtsamat joonist Mesopotaamia tsikuraadist

TUNNI KÄIK:

Õpilane teab:

HÄÄLESTUS:
Soovi korral võib tundi haarata ajalooõpetajat ning teha
integreeritud tundi.
Tunni alguses küsime õpilaste käest, millist kõrgkultuuri
peetakse maailma vanimaks? Vajadusel anname vihjeid
selle asukoha kohta. Näiteks: Tigrise ja Eufrati vaheline ala
või riik tanapäevaste Süüria ja Iraagi territooriumil.

• teemaga seotud kunstitermineid
• Vana-Mesopotaamia tähtsamaid ajaloolisi sündmusi

Seda võib teha ka väikse mõisteskeemina, kus peab välja selgitama keskse
sõna.
Näiteks:

linnriigid alatest IV
aastatuhande lõpust

maailma vanim
kõrgkultuur

MESOPOTAAMIA

Sumerid,
akadid,assüürlased,
babüloonlased

TOETAV
SÕNAVARA:
Pilliroog
Savi
Kiilkiri
Linnriik
Kallaletung
Kaar
Võlv
Linnakindlus
Tsikuraat
Tempel
Glasuur
Paabeli torn
Rippaiad
Steel

tänapäevaste Süüria ja
Iraagi territoorium

Tunni esimeses osas räägime ka geograafilistest asjaoludest. Mainime kindlasti ka seda, et loodusvarasid Mesopotaamias oli vähe. Külluses leidus ainult pilliroogu ja savi. Nii kujuneski Mesopotaamias suurel määral „savitsivilisatsioon“.

ÕPPIMINE
Ütleme, et Mesopotaamia vanima kõrgkultuuri loojad oli sumerid, kes juba IV aastatuhandel eKr.
elasid maa lõunapoolsetes osades väikestes linnriikides.
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Kindlasti mainime tähtsamad sündmused Mesopotaamia ajaloost:
III aastatuhande II pool eKr – Akadid tungivad Mesopotaamiasse
24. sajand eKr – Akadi valitseja Sargon vallutab kõik olulised Sumeri linnriigid ja rajab
esimese suurriigi Mesopotaamia ajaloos
18. sajand eKr – Hammurapi rajab Vana-Babüloonia riigi, keskusega Babüloni linnas
II aastatuhande I pool – Assüürlased loovad oma riigi Tigrise ja Eufrati alamjooksul
8. sajand – Assüüria alistab Babüloni
605 eKr – Babüloonlased hävitavad Assüüria pealinn Ninive ja võim läheb uuesti Babüloonia kätte. Järgneb Uus – Babüloonia riigi lühike, kuid hiilgav õitseaeg
539. eKr – Pärsia kuningas Kyros vallutab Babüloni

Mesopotaamia kultuuris oli juhtival kohal ehituskunst. Õpilased tutvuvad Mesopotaamia arhitektuuriga täites ülesande 1.1.1.
Anname õpilastele ülesande lahendamiseks aega ja kontrollime vastuseid suuliselt.
Ülesande 1.2.2 lahendavad õpilased õpikute ja/või Interneti abil. Õpilastel peavad olema kaasas värvilised pliiatsid.
Mainime, et antiikajal valiti välja ehituskunsti ja skulptuuri tippsaavutusi e. seitse maailmaimet.
Maailmaimede nimekirju on olnud erinevaid. Esimese seitsme maailmaime nimekirja koostas vanakreeka õpetlane Kallimachos. Kahjuks ei ole see säilinud ja ei ole teada, kas see on samasugune,
nagu meie seda tunneme. Vanim säilinud seitsme maailmaime nimekiri on säilinud ühes raidkirjas,
mis pärineb 2. sajandist eKr ja mille on üles tähendanud kreeklane Antipatros .
Üks antiikaja maailmaime asus ka Mesopotaamias, Babülonis.
Õpilased täidavad ülesande 1.2.3 ja tutvuvad sellega lähemalt. Palume mõnel õpilasel kirjeldada seda
suuliselt. Teised õpilased täiendavad vastust.

KINNISTAMINE
Korraldame suulist arvamusküsitlust. Mis oli väga raske? Mis oli erti kerge? Mis õnnestus väga
hästi? Kuidas töötasid tunnis? Mida saaksid teha paremini? Mida uut said teada?

KUNST 2

VANA-EGIPTUSE KUNST. RELIGIOON JA
ARHITEKTUUR
Kasutatavad õppematerjalid:
Jaak Kangilaski „Kunstikultuuri ajalugu“ 10. klassile

TUNNI EESMÄRK:
Õpilane oskab:
• kirjeldada egiptuse kunsti
iseärasusi
• leida seoseid egiptuse kunsti
ja religiooni vahel
• märgata egiptuse kunsti eripära

TUNNI KÄIK:

HÄÄLESTUS:
Esitame tunni teema ning palume õpilastel meenutada,
mida nad teavad egiptuse religiooni, kultuuri ja kunsti kohta. Lähme sujuvalt üle teema juurde ning seletame, et egiptuse kunst on alati arenenud üsna omaette ega muutunud
märgatavalt ligi kolme tuhande aasta jooksul. Samuti oli
egiptuse kunst lahutamatult seotud religiooniga ja eelkõige
uskumusega, et inimese elu võib jätkuda pärast surma.

Õpilane teab:
• teemaga seotud kunstitermineid
• Vana-Egiptuse ehitusmälestisi

ÕPPIMINE
Õppimine koosneb mitmest alaosast:
1. Tutvumine Vana-Egiptuse ühiskonna ja religiooniga. Palume
õpilastel meelde tuletada millisteks klassideks jagunes egiptuse ühiskond ja kes oli hierarhia tipus. Õpilased täidavad ülesande 2.1.1.
Seejärel kommenteerivad suuliselt oma vastuseid.
Vastused:
Hierarhia tipus oli Vaarao;
Madalamal asus kõrgem ametkond : nomarhid, preesterkond (nemad
oli egiptuse ühiskonna kõige haritum osa), väepealikud;
Keskmise ja alamastme ametnikud olid kirjutajad ja sõjamehed;
Lihtrahvas: talupojad, käsitöölised;
Kõige madalamal asetsesid orjad (kohustuste mittetäitjad või sõjavangid).
Õpetaja räägib täpsemalt religioonist ja Vana-Egiptuse jumalatest .
Õpilased täidavad ülesande 2.1.2
Kui ülesanne 2.1.2 on õpilastele liiga raske, võib seda lihtsustada (näiteks eelnevalt ühendada omavahel tulbad 2 ja 3).

SELETAV TEKST:
Vana-Egiptuse religioon oli polüteistlik, see tähendab, et usuti
ja austati paljusid jumalaid. Tavaliselt kujutati jumalaid inimese
keha ja looma peaga. Vaaraod peeti samuti jumalaks.

TOETAV
SÕNAVARA:
Hierarhiline ühiskond
Ametnikkond
Preester
Väepealik
Käsitööline
Talupoeg
Ori
Vaarao
Polüteism
Püha loom
Hauatagune elu
Palsameerimine
Muumia
Hauakamber
Mastaba
Püramiid
Astmikpüramiid
Sfinks
Kuningate Org
Kaljutempel
Kaljuhaud
Sarkofaag
Püloon
Hieroglüüf
Papüürus
Obelisk
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VASTUSED:

Peajumal

Vaaraosid samastati just temaga

Osiris

Allilma valitseja,
viljakuse jumal

Mõnikord oli kujutatud härja peaga

Isis

Armastuse
ja viljakuse jumalanna

Osirise õde ja abikaasa, Horose ema

Horos

Taevajumal

Kujutatakse pistrikuna või
pistrikupäisena

Seth

Kõrbete jumal

Osirise vend ja põhivaenlane

Thot

Kuujumal,
tarkuse jumal

Kirja leiutaja ja kaitsja

Anubis

Matusetalituste ja
palsameerimise jumal

Kujutatakse šaakalipeaga

Egiptuse religioonis etendasid olulist osa
pühad loomad (skarabeus, härg Apis).
Peale ülesande täitmist võiks näidata
illustreerivat pilti ning küsida õpilaste
käest, mida või keda on pildi peal kujutatud. Vajadusel täiendame õpilaste vastuseid.

http://www.anubissystems.com/images/BDPROF8.JPG
(Šaakalipäine surnutejumal Anubis muumiaga. Maaling
ühes hauakambris.)

Amon-Ra

SELETAV TEKST:
Usuti, et inimese elu võib jätkuda pärast surma. Selleks tuli palsameerida keha, kus hing saaks asuda.
Palsameerimine- siseelundite eemaldamine, keha töötlemine säilitamise eesmärgil. Palsameeritud
keha (muumia) tuli paigutada kindlasse kohta ja ümbritseda eluks vajalikke esemetega. Hauakambrite seintele maaliti pildid, mis pidid looma hingele meeldiva elukeskkonna. Tänu neile on vanast
Egiptusest meieni jõudnud rohkem kunstiteoseid kui vanast Mesopotaamiast.

KUNST 2

VANA-EGIPTUSE KUNST. RELIGIOON JA ARHITEKTUUR
2. Tutvumine Vana-Egiptuse matusepaikadega. Nendeks on mastaba, astmikpüramiid, püramiid,
kaljukoopad, kuningate org. Jagame õpilastele ülesande 2.1.3. ning anname aega täitmiseks. Ülesande tekst on võetud õpikust lk 30-34. Õpilased esitavad ülesande küsimused klassile.

KINNISTAMINE
Kinnistamiseks täidavad õpilased töölehed 2.2 ja 2.3 ning räägivad sellest, mida uut nad tunnis
teada said.
Vastus:
Haudehitistest eraldi seisvaid templeid on säilinud peamiselt Uue Riigi ajast.
Tavaline Egiptuse tempel oli nelinurkne, kõrge müüriga ja osaliselt pealt lahtine ehitis. Templisse pääses läbi spetsiaalse väravaehitise - pülooni (1). Selle juurde viis pidulik tee, mida ääristasid
vaaraode kujud (5), obeliskid (6) ning sfinksid(7). Püloone, sambaid ja müüre katsid värvilised
reljeefid ja hieroglüüfid. Templi peaosaks oli õu (2), mida ümbritses katusega sammaskäik. Õue
taga oli sammassaal (3) ja edasi mõned hämarad ruumid, kuhu tohtisid siseneda ainult preestrid.
Seal paiknes ka jumalakuju (4) .

VASTUSED
Vaarao – Vana-Egiptuse kuningas;
Polüteism – paljusid jumalaid tunnistav usundivorm;
Palsameerimine - keha säilitamine, et hing saaks kehas asuda. Siseelundid eemaldati, seejärel
keha kuivatati ning pärast mähiti linasesse riidesse;
Muumia – palsameeritud keha;
Ma´staba – kivist haudehitis, mis koosnes maa-alusest hauakambrist ja selle kohal asuvast kastitaolisest kiviehitisest;
Püramiid – vaaraode suured haudehitised;
Astmikpüramiid – selline püramiid, mis kahaneb astangutena ülespoole;
Sfinks - inimese pea ja lõvi kehaga olend;
Kaljutempel – omaette kaljus asuv templi tüüp;
Sarkofaag – kirst;
Püloon – Vana-Egiptuse templite väravaehitis;
Hieroglüüf – Vana-Egiptuse kiri;
Obelisk - ülespoole ahenev neljatahuline kivisammas.

KUNST 3

VANA-EGIPTUSE KUNST. MAALIKUNST JA
SKULPTUUR

TUNNI EESMÄRK:

Kasutatavad õppematerjalid:

Õpilane oskab:

Jaak Kangilaski „Kunstikultuuri ajalugu“ 10.klassile

• kasutada eelnevaid teadmisi
ja rakendada neid õppetöös
• nimetada egiptuse kujutava
kunsti iseloomulikke jooni
• leida seoseid egiptuse kujutava kunsti ja religiooni vahel
• kirjeldada egiptuse visusaalse
kunsti iseärasusi

TUNNI KÄIK:

HÄÄLESTUS:
Esitame tunni teema. Tunni alustamiseks palume õpilastel täita
ülesande ϯ͘ϭ.1.

Õpilane teab:

Tunni alguses täidavad õpilased 2 esimest tulpa. Keskmisse
lahtrisse märgitakse infot leida aitavad küsimused. Näiteks:
Mis võis kõige enam mõjutada egiptuse kujutavat kunsti?
Milline otstarbe võis olla egiptuse skulptuuril ja maalikunstil?

• teemaga seotud sõnavara
• tähtsamaid Vana-Egiptuse
maalikunsti ja skulptuuri
näiteid

ÕPPIMINE
Õpetaja selgitab õpilastele, et egiptuse kujutav kunst nagu arhitektuurgi
oli seotud hauataguse elu kindlustamisega.
Egiptuses levis raidkunst, seinamaal ning skulptuur. Reljeefi ja maalikunsti nimetatakse pinnakunstiks. Mainime, et egiptuse kujutavas
kunstis kehtisid kindlad reeglid e. kaanonid. Näitame õpilastele pilti
õpikust (lk 40), mis kujutab vaaraod Ehnatoni koos perekonnaga. Kas
õpilased oskavad välja tuua mõningaid iseärasusi?
Kui õpilastel tekib raskusi, tuletame neile meelde, et egiptuse ühiskond
oli hierarhiline. Seepärast vaaraod ja ametnikke kujutati nn. egiptuse
poosis. Kuidas õpilased sellest aru saavad? Miks valitsejaid kujutati
just nii?

TOETAV
SÕNAVARA:
Pinnakunst
Portreekunst
Reljeefikunst
Seinamaal
Kaanon
Egiptuse poos
Idealiseeriv
Realistlik

Nüüd jaotame töölehed.
Näitame õpilastele kahte või
rohkem pilti egiptuse skulptuurist. Näiteks:
Õpilased täidavad ülesande
3.1.2 ja 3.1.3.

http://faculty.etsu.edu/kortumr/03egypt/adobejpgimages/06mykerinuslarge.jpg

Valitsejaid ja ülikuid kujutati
suurematena kui lihtinimesi.
Egiptuse poos: nägu, jalad,
alumine kehaosa ja käed profiilis, õlad ja silm otsevaates.
See polnud tingitud oskamatusest, vaid hoopis soovist
rõhutada kujutatava väärtust.
Seletame, et ka skulptuuris
kehtisid kindlad reeglid.

http://wwwdelivery.superstock.com/WI/223/1746/PreviewComp/SuperStock_1746-1622.jpg

VASTUSED

KUNST 3

VANA-EGIPTUSE KUNST. MAALIKUNST JA SKULPTUUR
Võimalikud vastused:
Skulptuurikunstis võib eristada kahte suunda. Esiteks teosed, mis kujutavad vaaraod ja jumalusi
(või ülikuid)- need on eriti ranged, suursugused. Asendeid on kujudel tegelikult ainult kaks: istuv,
jalad koos, käed põlvedel, või seisev, vasak jalg ees, käed küljel, harva üks käsi rinnale tõstetud.
Egiptuse skulptuurid olid määratud otse eest (või eestpoolt) vaatamiseks.
Teise grupi moodustavad teenijate (või lihtinimeste) figuurid, mis ülikutele hauda kaasa pandi.
Need on teostatud vabamalt (või ilustamata) ja neis peegeldub tõeline elu täies mitmekesisuses.
Esimese grupi teoseid käsitletakse idealiseerivalt, teise grupi figuure aga realistlikult.
Egiptlased õppisid võtma surnult, hiljem ka elavatelt maske. Nii tekkiski Egiptuses portreekunst.
Kontrollime õpilaste suuliseid vastuseid, vajadusel täiendame ja parandame. Küsime õpilaste käest,
kas nad saavad kõikidest sõnadest aru. Paluge neil seletada väljendit „kujutada idealiseerivalt“,
„realistlik“.
Võiks mainida, et portreekunst saavutas suurema õitsengu vaarao Amenhotep IV ajastul, kes seadis
sisse ühe jumala Atoni kummardamise; hiljem Atoni auks võttis vaarao endale uue nime Ehnaton
- „Atoni lemmik”. Eriti kuulus on kuninganna Nofretete värvitud portreebüst. Ehnatoni võimupärijaks oli Tutanhamon (jälgime rõhumärgi asetust - Tutanha’mon. Laseme õpilastel korrata).
Õppimise osa jätkub 3.2.4 ülesande lahendamisega. Soovi korral on võimalik õpilastele anda järgmist
ülesannet kodus lahendamiseks.

VASTUSED
1. Nofretete portreebüst („Uus Muuseum“, Berliin)
2. Tutanhamon (Egiptuse muuseum, Kairo)
3. Amenhotep IV või Ehnaton (Egiptuse muuseum, Kairo)
Nofretete oli Ehnatoni abikaasa, Tutanhamon aga üks nende lastest. Tutanhamoni haud on üks
vähestest, mis säilis puutumatuna. Selle hauakambri panused annavad täiusliku ettekujutuse tolleaegsetest matusekommetest. Hauakambrist leiti rohkesti seinamaalinguid, luksusesemeid ning
kolm inimesekujulist kirstu, mis ümbritsesid Tutanhamoni muumiat (sisemine neist oli puhtast
kullast).
Kohe pärast hauakambri leidmist tekkis legend vaarao needusest, kuna hauakambri leidjad
Howard Carter ja lord Carnarvon ning teised, kes olid Tutanhamoni hauakambriga seotud, peagi surid.

KINNISTAMINE
Kinnistamiseks võiks teha mõisteskeemi teemal „Vana-Egiptuse arhitektuur, maalikunst ja skulptuur“, hõlmates kahe tunni materjali. Kontrollime suuliseid vastuseid. Õpilased teevad väikse kokkuvõtte ja täidavad TTS tabeli viimase tulba.

KUNST 4

EGEUSE e. KREETA-MÜKEENE KUNST
Kasutatavad õppematerjalid:

TUNNI EESMÄRK:

Jaak Kangilaski „Kunstikultuuri ajalugu“ 10.klassile

Õpilane oskab:

TUNNI KÄIK:

HÄÄLESTUS:

• märgata Egeuse kunsti
omapära
• võrrelda Kreeta ja Mükeene
kunsti
• kasutada eelnevaid teadmisi
ajaloost, kirjandusest
• kirjeldada ehitist plaani järgi
• koostada võrdlevat tabelit

Tunni alustamiseks võiks õpilastele näidata Vahemere kaarti (näiteks õpikust lk 42) ning rääkida, et u. III aastatuhandel e.Kr. hakkas Egeuse mere saartel ja rannikul tärkama
Õpilane teab:
Egeuse kultuur. Räägime kindlasti geograafilistest asjaolu• teemaga seotud sõnavara
dest. Seletame, et kõige rikkalikum kunst oli Kreeta saarel
• tähtsamaid ehitusmälestisi ja
ja Peloponnesose poolsaare asulates, millest tähtsaim oli
linnu
Mükeene linn. Seepärast räägitakse tihti ka Kreeta-Mükeene kunstist. Küsime õpilaste käest, milliste tänapäeva riikide territooriumil sündis Egeuse kunst ja kas nad tunnevad
mõningaid linnu kaardi peal.
Juhime tähelepanu Trooja linnale. Mida õpilased juba teavad sellest linnast? Millises antiikaja teoses räägitakse Trooja sõjast?

ÕPPIMINE
Jagame välja töölehed 4.1. Selles osas oleks hea õpilased jagada kaheks
rühmaks. Rühm I täidab Kreeta kunsti tabelit ja rühm II - Mükeene kunsti
tabelit. Seejärel teevad õpilased kokkuvõte ja kuulajad täidavad tabeli
tühjad lahtrid.
SELETAV TEKST:
Trooja sõjast räägib Homerose eepos „Ilias“. Veel 19. sajandil
usuti, et see, millest jutustab Homerose eepos on puhas väljamõeldis. 19. sajandi keskpaigas hakkas sakslane Heinrich Schliemann (1822 – 1890) uurima ja otsima „Iliase“ tegevuspaiku.
Schliemanni leiud Türgis Hissaarliki künkal tõestasid (ehkki
osaliselt) kangelasmüütide paikapidavust. Ta tegi kaevamisi
ka Tirynsis ja Mükeenes ja leidis palju kuldesemeid, ka nn.
Agamemnoni kuldmaski, mille ta nimetas müütilise Mükeene
kuninga järgi. Ka Sir Arthur Evansi panus Egeuse kultuuri avastamisele on ülisuur. 20. sajandi algul Evansi juhtimisel kaevati
välja kaks lossi – Knossoses ja Phaistoses.

Rühmad otsivad vastuseid, kasutades õpikust lk 43 – 48.

TOETAV
SÕNAVARA:
Ornamentika
Härjavõitlusstseenid
Pisiplastika
Megaron
Kuppelhaud
Vaasimaal
Labürint
Kükloopilised müürid
Sõnnisarved
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VASTUSED (võimalikke vastusevariante võib olla rohkem):
Seejärel anname õpilastele aega, et vastata tabeli all olevatele küsimustele.

ASUKOHT

AJAVAHEMIK

KULTUURI ISEÄRASUSED

KUNSTI ISEÄRASUSED
Arhitektuur Maalikunst
Skulptuur Tarbekunst

KREETA

MÜKEENE

Kreeta saar

Peloponnesose poolsaare
asulad ( Mükeene linn)

Selles eristatakse kolm ajajärku:
1) varaminoiline (2600-2000 a. eKr.)
2) keskminoiline (2000-1400 a. eKr.)
3) hilisminoiline (1400-1100 a. eKr.)
Sõjakas rahvas, kes pööras
Sõjakate joonte puudumine;
suurt tähelepanu oma linnakunstis rahumeelne ja elude kindlustamisele ja relvarõõmus temaatika
dele.
• suured lossid (Phaistoses, • vägeva ringmüüriga lossid
(Mükeenes ja Tirynsis)
Knossoses ja Hagia Triapearuumiga (megaron
das)
• seinamaalingud (värvidest • kükloopide müürid (Mükeene Lõvivärav)
-helesinine, must, valge,
• haudehitised (kuppelkollane ja tumepunane,
hauad)
harva roheline); figuraalsed kujutised ja orna- • maalikunstis sarnasus
Kreeta kunstiga: seinamentika, härjavõitlusstmaalingud ja vaasimaal
seenid
• säilinud on pisiplastika ja • kõrgetasemeline kullasepatöö (nn.Agamemnoni
reljeefid
kuldmask) ja keraamika
• keraamika (eredad värvid,
dekoratiivsus, looduslähedus)

Vajadusel täiendame.
• Ajastud on saanud nime Kreeta legendaarse valitseja Minose järgi
• Phaistos [faistos, фест], Knossos [knossos, кносс], Hagia Triada [agia triada, агиа триада]
• Mükeene linnamüür oli laotud nii suurtest kiviplokkidest, et inimesed pidasid neid kükloopide
kätetööks. Kükloop on vanakreeka mütoloogias hiiglane, kelle ainus silm on otsaesisel
Palume õpilastel lugeda töölehte 4.2. Küsime klassilt, kas nad saavad kõikidest sõnadest aru.
Õpilased täidavad ülesande 4.2.2 iseseisvalt ja esitavad klassile. Seejärel õpilased loevad
õpikust lk 44 – 45 ning teevad vajadusel parandusi.
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Õpilased loevad õpikust lk 43 viimase tekstilõigu ning uurivad pilte lk 43-45.
Anname õpilastele töölehe 4.3. Suuname õpilasi rääkima Egeuse religioonist.

VASTUSED
Antud kujud olid leitud Knossose paleest (jumalanna madudega, sõnnisarved, härja pea kujuline
anum). Kuigi kreetalaste usuelu kohta pole täpsemaid andmeid, austasid kreetalased tõenäoliselt
eelkõige jumalannasid. Tõendeid mingitest jumalustest pole leitud, polnud ka suuri templeid. Tõenäoliselt kujutavad mingeid jumalannasid naiste figuurid madudega.
Kreetalaste usundis kuulus oluline koht ka härjale. Võimalik, et härg oli peamine ohvriloom. Härjaga seondusid ka ohtlikud akrobaatilist laadi rituaalid.

HUVITAV
Võib-olla kõige olulisem joon, mis kreeta kunstis ilmneb, on naiste suhteline domineerimine.
Neid kujutati meestest sagedamini ja enamasti olid just nemad seatud kompositsioonis kesksele
kohale. Mõne uurija oletuste järgi võisid Kreeta ühiskonda valitseda naised.

KINNISTAMINE
Kinnistamiseks koostavad õpilased kolm küsimust Egeuse kunsti kohta. Küsimusi koostatakse iseseisvalt ning hiljem esitatakse neid paarilisele.

KUNST 5

VANAKREEKA KUNST.
ÜHISKOND JA ARHITEKTUUR
Arhailise ja klassikalise ajajärgu ehituskunst
Kasutatavad õppematerjalid:
Jaak Kangilaski „Kunstikultuuri ajalugu“ 10.klassile

TUNNI KÄIK:

HÄÄLESTUS:
Tundi võiks alustada sissejuhatava loenguga ehk meelde
tuletada kreeta-mükeene kultuuri ning sellele järgnevat tumedat ajajärku (u 1100 – 800 eKr),
lühidalt rääkida geograafilistest asjaoludest, linnade ja
linnriikide tekkest, ühiskonna struktuurist, spordist, religioonist. Kui Vana-Kreeka jumalatest ja surmajärgsusest on
räägitud, palume õpilastel võrrelda kreeklaste ja egiptlaste
jumalaid. Küsime, kas hauatagusesse ellu suhtuti ühtemoodi või mitte? Kas Vana-Egiptuse ja Vana-Kreeka usundil on
midagi ühist? Õpilased täidavad ülesande 5.1.1.

VASTUSED

TUNNI EESMÄRK:
Õpilane oskab:
• kasutada eelnevaid teadmisi
kunstiajaloost ja rakendada
seni õpitut võrdluses teiste
kultuuridega
• eristada arhitektuuri erinevaid
stiile
• kirjeldada vanakreeka ordereid ja templeid
• hinnata Vana-Kreeka kunstipärandit
Õpilane teab:
• Vana-Kreeka ajaloolist tausta
• tähtsamaid linnu, ehitusmälestisi, vanakreeka arhitektuurilisi stiile
• olulisi termineid
Õpilane:
• saab aru, et vanakreeka kunst
on avaldanud suurt mõju hilisemate aegade kunstile

Vana-Kreeka nagu ka Vana-Egiptuse usk oli polüteistlik
(kreeka keelest poly palju + theos jumal), see tähendab, et
usuti mitmeid jumalaid. Kui egiptlaste jumalad olid enamasti kujutatud loomadena või segaolenditena, siis kreeklaste jumalad olid antropomorfsed, see
tähendab inimese moodi nii välimuselt kui
TOETAV
ka iseloomult. Neid austati kui „vanemaid
SÕNAVARA:
vendi“. Märkame ka seda, et kreeklased
panid rõhku eelkõige siinpoolsele elule.
Barbar
Visuaalne kunst oli algselt samuti peamiOlümpiamängud
selt religiooni teenistuses, kuid aja jookPolis
sul hakkas muutuma omaette väärtuseks.
Sümpoosion
Kreeka kunst arenes välja umbes aastaks
Aristokraatia
600 eKr ning selles eristatakse kolme
Agoraa
perioodi: arhailine e vana aeg (600 - 480
Antropomorfne (jumal)
eKr), klassikaline e õitseaeg (480 - 323
Tempel
eKr), hiline e hellenistlik aeg (323 eKr Sammas
30 pKr)
Põhiplaan
Marmor
Order
Krepidoma
Stülobaat
Sammastik
Talastik
Baas
Tüves
Kannelüürid
Kapiteel

Ehhiin
Abakus
Voluut
Akantuselehed
Arhitraav
Friis
Triglüüfid
Metoobid
Akropol
Propüleed
Pinakoteek
Karüatiid
Orgaaniline tervik
Konstruktiivne loogika
Tasakaal
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VANAKREEKA KUNST.
ÜHISKOND JA ARHITEKTUUR
Arhailise ja klassikalise ajajärgu ehituskunst

ÕPPIMINE:
Selles osas räägime täpsemalt Vana-Kreeka märkimisväärsetest ehitistest
ja nende loojatest, kreeka arhitektuuri stiilidest.
Kreeka arhitektuuris oli alati tähtsal kohal templite ehitamine. Siin oleks vajalik rääkida täpsemalt
Vana-Kreeka templitest, näiteks, et tavaline kreeka tempel oli nelinurkne ning sammastega. Varasemaid templeid tehti puust ja savist, hilisemaid aga kaunimast kiviliigist- marmorist. Võime põhjalikumalt rääkida kreeka templite põhiplaanidest ning anda õpilastele täita ülesande 5.1.2.

VASTUSED
1. Antidega tempel - sammastega eesruum ühes otsas;
2. Topeltantidega tempel - sammastega eesruum mõlemas otsas;
3. Prostüül (kr pró - ees + stýlos - sammas) - neli sammast otsaseinas;
4. Amfiprostüül (kr amphi – kahel pool + pró - ees + stýlos - sammas) - neli sammast mõlemas
otsas;
5. Peripteer (kr perípteros – ümbritsetud sammastega) - rida sambaid ümber templi;
6. Dipteer ( kr di – kaks) – kaks rida sambaid ümber templi;
7. Pseudodipteer (kr pseudos – võlts + dipteros) – üks rida sambaid ümber templi, kuigi ruumi on
jäetud kahe rea jaoks.
Sammas oli kreeka arhitektuuris kõige iseloomulikum detail. Sammaste arv allus kindlale reeglile.
Palume õpilasi määrata see reegel, kasutades ülesannet 5.1.2.
Kui õpilastel tekib raskusi, andke neile vihjed. Näiteks üle lugeda sambaid pikiküljel ja otsaseinas.

VASTUS
Reegli järgi pidi pikiküljel sambaid olema kaks korda rohkem kui otsaseinas pluss veel üks. Näiteks, 13 + 6 ja 17 + 8.
Seejärel räägime täpsemalt templite välisvaatest ja kreeka arhitektuuri kolmest stiilist või orderist
(dooria, joonia ja korintose). Võiks lühidalt rääkida mille järgi nad olid nimetatud ning anda lahendamiseks ülesande 5.2.3. Vastused võib leida õpikust lk 53.
Kontrollime õpilaste vastuseid. Üks õpilane võiks rääkida ühest vanakreeka orderist.
Soovi korral võib õpilastele anda ülesande 5.2.4 kodus lahendamiseks.
Kui õpilased on vanakreeka orderitega tutvunud, oleks materjali kinnitamiseks hea tuua konkreetseid näiteid.
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VANAKREEKA KUNST.
ÜHISKOND JA ARHITEKTUUR
Arhailise ja klassikalise ajajärgu ehituskunst
Näiteks dooria stiilis olid ehitatud Apolloni tempel Korinthoses, Poseidoni tempel ja Hera tempel
Paestumis, Zeusi tempel Olümpias, kus asus kuulus antiikjumala hiigelkuju. Need templid olid ehitatud arhailisel ajajärgul.
Klassikalisel ajastul joonia stiilis ehitati Artemise tempel Efesoses. See oli 109 m pikkuse ja 55 m
laiuse alusega ning 18 m kõrguste sammastega dipteer. Paluge õpilastel meelde tuletada, mida tähendab sõna „dipteer“.
HUVITAV
356. aastal eKr põletas selle templi Herostratos, kes lootis oma teoga kuulsaks saada. Tempel
taastati samal sajandil.

Kreeka ehituskunsti hiilgeaeg algas just klassikalisel ajastul ehk umbes 5. sajandil eKr. Sel ajal rajati Ateena vanale kindlusemäele Akropolile suurejoonelisi ehitisi.
Räägime täpsemalt Akropoli planeeringust ja ehitistest: propüleedest, pinakoteegist, Nike templist,
Erechteionist ja tähtsamast Akropoli templist Parthenonist. Selle ehitasid arhitektid Iktinos ja Kallikrates.
Samal ajal täidavad õpilased ülesande 5.3.5.
Rõhutame seda, et just klassikalise ajajärgu arhitektuur on mõjutanud hilisemat lääne kunsti. Kreeka templiarhitektuurile on omane konstruktiivne loogika, vertikaalsete ja horisontaalsete osade tasakaal ja harmoonia; kõik üksikosad on vältimatud ja vastastikku üksteisest sõltuvad.
Samamoodi on määratletud klassikalist ilu: kaunis on selline korrastatud tervik, millest ei saa midagi ära võtta ning millele ei saa midagi juurde lisada tervikut kahjustamata.
HUVITAV
Vanakreeka templid ei ole alati olnud lumivalged. Kuigi me olema harjunud neid nägema ühevärviliste ja heledatena, on tõestatud, et algselt olid paljud detailid värvilised.

HUVITAV
1897. aastal USA osariigis Tennesees, Nashville’ linnas ehitati Parthenoni täissuuruses koopia.
1990. aastal skulptor Alan LeQuire taaselustas Athena Parthenose kuju. Algne Pheidiase hiigelkuju pole meieni säilinud ning seda tuntakse ainult kirjelduste põhjal.

Korintose stiilis rajati Olümpieioni tempel Ateenas. Templit ehitati VI sajandist eKr – II sajandini
pKr. Kunagisest suurimast Kreeka templist on järele jäänud vaid 14 sammast.
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VANAKREEKA KUNST.
ÜHISKOND JA ARHITEKTUUR
Arhailise ja klassikalise ajajärgu ehituskunst

KINNISTAMINE
Kinnistamiseks anname õpilastele järgmise koduse ülesande: uurida oma kodukandi või Tallinna
kesklinna ehitisi. Kas õpilased leiavad mõne kaunistuse või detaili, mis pärineb vanakreeka arhitektuurist? (Kui sellist võimalust pole, siis õpilased otsivad materjali raamatutest, entsüklopeediatest,
interjööridest).
Järgmisel tunnil vaatame üle õpilaste koduülesanded. Seda võib teha väikse arvamismänguna.
Näiteks üks õpilane näitab fotosid kaunistusest või mõnest detailist ning teised õpilased püüavad
ära arvata, mis hoonele see kuulub ja kus see asub. Õpilased võiksid nimetada pildil esitatud detaile.
Näiteks:

Estonia pst. 15 kontorihoone

Vana-Kreekast laenatud omapärane arhitektuuriline lahendus: samba asemel – karüatiid (meenutame siinkohal ka Erechtheioni templit).
Tunni lõpus palume õpilastel täita viimase ülesande ja avaldada oma arvamust tunni ja oma töö
kohta.
Tunni lõpus täidavad õpilased ülesande 5.3.6.

KUNST 6

VANAKREEKA KUNST.
SKULPTUUR JA MAALIKUNST
Arhailine ja klassikaline ajajärk
Kasutatavad õppematerjalid:
Jaak Kangilaski „Kunstikultuuri ajalugu“ 10.klassile

TUNNI KÄIK:

HÄÄLESTUS:
Tunni alguses vaatame üle eelmise tunni viimase ülesande.
Sellega tuletame meelde vanakreeka arhitektuuri tähtsamaid momente.

ÕPPIMINE
Lähme edasi skulptuuri juurde. Õpilased tutvuvad arhailise
ajajärgu skulptuurikunstiga täites ülesande 6.1.1. Palume mõnel õpilasel lugeda üks väide klassile ette. Klass peab ära
arvama, kas väide on õige või vale ja argumenteerima oma
vastust.
Õpilased peavad aru saama, et ka kreeka skulptuur mõjutas
oluliselt hilisemat kunsti. Kreeka skulptuuri õitseajaks peetakse klassikalist ajastut. Samal ajal toimus ka suur murrang skulptuurikunstis – lisaks marmorile ja kivile võetakse
kasutusele pronks.

TUNNI EESMÄRK:
Õpilane oskab:
• kasutada eelnevaid teadmisi
kunstiajaloost ja rakendada
seni õpitut
• nimetada arhailise ja klassikalise ajajärgu skulptuurinäiteid
• eristada punasefiguurilist ja
mustafiguurilist stiili vaasimaalis
Õpilane teab:
• teemaga seotud sõnavara
• klassikalise ajastu skulptoreid
ja nende teoseid
Õpilane:
• saab aru, et vanakreeka
skulptuur on avaldanud suurt
mõju hilisemate aegade
kunstile

Klassikalisel ajastul muutub dramaatiliselt vabafiguuride käsitlus. Palume õpilasi leida olulisi uuendusi, mis ilmnes klassikalise ajastu skulptuuris, kasutades õpikust lk 60. Õpilased täidavad ülesande 6.2.2.

VASTUSED
• Skulptuurid ilmekad igast küljest;
• Kaob tardunud poos; staatilisuse asemel dünaamika;
• Näoilme on rahulik ja tõsine;
• Looduslähedus, realism;
• Kontraposti rakendamine.

TOETAV
SÕNAVARA:
Krüselefantiintehnika
Ehitusplastika
Vabafiguur
Kouros
Kore
Arhailine naeratus
Looduslähedus
Kontrapost
Mustafiguuriline stiil
Punasefiguuriline stiil
Meander
Palmett
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VANAKREEKA KUNST.
SKULPTUUR JA MAALIKUNST
Arhailine ja klassikaline ajajärk
Kui vastused on kontrollitud, räägime tolle aja parimatest kujuritest. Nendeks olid Myron, Polykleitos, Pheidias, Skopas, Praxiteles, Lysippos. Õpilased täidavad ülesanded 6.2.3 ja 6.2.4.

VASTUSED
(Rõhulise silbi ette on lisatud ülakoma)
Myron [müüron], Polykleitos [po’lükleitos], Pheidias [feidiias], Skopas [’skopas],
Praxiteles [praksiteeles], Lysippos [lüsippos]

VASTUSED
Myron			
Skopas			
Polykleitos		
Pheidias		
Lysippos		
Praxiteles		

Kettaheitja
Menaad
Odakandja
Athena Parthenose kuju
Kaapija
Hermes Dionysos - lapsega

Tunni teises osas räägime lühidalt vanakreeka maalikunstist. Rõhutame, et meieni pole säilinud arhailise või klassikalise ajajärgu seina - või tahvelmaale.
Sellepärast räägime maalikunsti peatükis eelkõige keraamikast ja vaasimaalist. Räägime kahest
vaasimaali stiilist: mustafiguurilisest ja punasefiguurilisest ning vaasimaali ornamentikast (meander, palmett, munavööt, lainevööt, akantusvööt).
Õpilased täidavad ülesande 6.3.5.

KINNISTAMINE
Lõpetuseks anname õpilastele ülesande 6.3.6. Seda võiksid õpilased teha kodus.

KUNST 7

VANAKREEKA KUNST. HELLENISM
INTEGREERITUD TUND
Tund on mõeldud koostööna ajalooõpetajaga. Tund kestab
1 või 2 akadeemilist tundi
Tundi võib kaasata ka füüsika või matemaatika õpetaja.
Kasutatavad õppematerjalid:

TUNNI EESMÄRK:
anda täielik ülevaade
hellenistlikust kunstist, selle aja
tähtsamatest ajaloolistest sündmustest ja kultuurielust.

Jaak Kangilaski „Kunstikultuuri ajalugu“ 10.klassile
M.Kõiv, A.Mäesalu, K.Piirimäe, M.Tänava „Inimene, ühiskond, kultuur“ I osa

Õpilane oskab:

TUNNI KÄIK:

Õpilane teab:

HÄÄLESTUS:
Tunni alguses seletame õpilastele, milles seisneb tunni eesmärk ja mis on selle teemaks.
Tundi võiks alustada vanema osa meeldetuletamisega .
Näiteks rääkida, et Kreeka ajalugu jagatakse tavaliselt kolme perioodi. Nendeks on arhailine, klassikaline ja hiline
ajajärk. Viimast perioodi sageli nimetatakse hellenismiks.
Küsime õpilaste käest, kas nad teavad midagi hellenismi
ajastust? Millistesse sajanditesse hellenismi tavaliselt paigutatakse? Miks seda ajajärku hellenismiks kutsutakse?

ÕPPIMINE

• kasutada eelnevaid teadmisi
kunstiajaloost, ajaloost, kirjandusest, füüsikast, filosoofiast
• teemaga seotud sõnavara
• hellenismi tähtsamaid keskusi, kultuuriasutusi, märkimisväärseid kunstiteoseid,
ajastu olulisi sündmusi, hellenistlikke riigivalitsejaid
• maailmaimesid hellenistlikust ajast
Õpilane:
• saab aru, et vanakreeka kultuur on avaldanud suurt mõju
hilisemate aegade kunstile

Õppimise osa võiks alustada ajalooõpetaja sissejuhatava
loenguga. Õpetaja räägib sellest, et hellenism on ajajärk
Aleksander Suurest kuni I sajandini eKr. Kas õpilased teavad, kes oli Aleksander Suur ja milline oli tema panus maailma ajalukku?
Räägime Aleksander Suure valitsemisajast. Ütleme, et Aleksander pälvis tiitli Suur, kuna suutis luua antiikmaailma suurima impeeriumi.
Õpilasi võib jagada mitmeks grupiks. Iga grupp räägib Aleksander
Suure ühest lahingust ja esitab klassile. Kui üks grupp räägib, siis teised kuulavad ja täidavad töölehtedelt ülesande 7.1.1. Soovi korral võib
anda õpilastele lahendamiseks ül. 7.1.2

INFO
http://www.miksike.ee/docs/referaadid/aleksander_suur_maria.htm

TOETAV
SÕNAVARA:
Hellenism
Monarh
Vallutusretk
Mausoleum
Epikureism
Stoitsism
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VANAKREEKA KUNST. HELLENISM
Aleksander Suure Aasia-sõjakäigu tagajärjel levis kreeka kultuur enneolematult kaugele – idas Indiani, lõunas Egiptuseni. Tähtsaim uus hellenistlik keskus oli Egiptuse Niiluse suudme lähedal asuv
Aleksandria. Eriti edenenud olid ka Antiookia linn Süürias ja Pergamon Väike-Aasias.
Nii pani Aleksander Suure vallutusretk alguse uuele ajajärgule, mida nimetatakse hellenismiperioodiks.
Seejärel räägime põhjalikumalt selle ajastu kultuurielust ja kunstist.
SELETAV TEKST:
280. aastal eKr rajati Aleksandriasse suur muusade tempel – Museion. Museionist sai antiigimaailma suurim kultuuri- ja teaduskeskus, kus töötasid oma aja tähtsamad õpetlased ja
teadlased. Museioni juurde rajati ka raamatukogu, mis sisaldas umbes 500 tuhat käsikirja.
4. sajandist on pärit Pärsia valitseja Mausolose haudehitis Halikarnassose linnas. Kirjeldame
Mausolose hauakambrit, ütleme ka seda, et antiikajal loeti mausoleumi üheks maailmaimeks.
3. sajandil eKr püstitati Aleksandria ette Pharose saarele üle 100 m kõrgune tuletorn, üks
maailmaimedest.

Kreekas püsis esiplaanil endiselt Ateena. Sinna ehitati hiiglaslik Olümpeion. Efesoses taastati Artemise tempel.
Väike-Aasia kunsti ja kultuuri keskuseks sai Pergamon. 2. sajandi alguses rajati sinna Zeuzile pühendatud hiigelaltar. Pergamoni altari külgedel on 130 m pikkune ja 2,3 m kõrgune friis. Reljeef
kujutab jumalate raevukat võitlust gigantidega. Reljeef on nii kõrge, et kujud peaaegu eralduvad
taustast, mis muudab kujutise veel rahutumaks. Seejärel räägime teistest skulptuurinäidetest. Nendeks on Laokooni grupp, Milose Veenus, Samothrake Nike ja 37 kõrgune maailmaime Rhodose
koloss.
Võrdleme klassikalise ajajärgu ja hellenistlikku skulptuuri. Küsime õpilaste käest, mis on omane
paljudele hellenistlikele skulptuuridele.
Tundi võiks kaasata ka füüsika või matemaatika õpetaja ja rääkida sellistest kuulsatest teadlastest
nagu Eratosthenes, Eukleides, Archimedes, Aristarchos.
Õpilased täidavad töölehtedelt ülesande 7.2.3.
Ajalooõpetaja võiks põhjalikumalt rääkida tolleaegsetest filosoofia koolkondadest. Nendeks on Epikurose õpetus ja stoitsism. Õpilased täidavad töölehtedelt ülesande 7.2.4.
Sel teemal võiks teha väikese vestluse/debati. Näiteks, jagada õpilased kaheks rühmaks: stoitsismi
ja epikureismi pooldajateks. Küsime: „Kumb on õigem“?
Õpetaja rõhutab, et erinevatesse arvamustesse tuleb suhtuda sallivalt.
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Lõpetuseks ütleme, et hellenismi ajajärk lõppes 30. aastal eKr kui roomlased vallutasid viimase
hellenistliku linna Aleksandria.

KINNISTAMINE
Siinkohal võiks meelde tuletada antiikaja seitset maailmaimet (viis neist kuuluvad hellenistlikku
kreeka kunsti).
Soovitav oleks õpilased jagada seitsmeks rühmaks. Igale rühmale on ette antud üks maailmaime
ja punktid, mille järgi õpilased koostavad kirjelduse. Anname õpilastele aega materjali leidmiseks.
Õpilased võivad kasutada arvuteid või õpikuid.
Küsime õpilaste käest, milline hellenismi kunstiteos on õpilastele suuremat muljet avaldanud. Palume õpilastel oma arvamust põhjendada. Kas teos on säilinud? Mis muuseumis asub selle originaal
või koopia? Mis materjalist on see tehtud?
Jälgime, et kõik õpilased saaksid tunnis osaleda ja rääkida.

KUNST 8

ETRUSKI KUNST
Kasutatavad õppematerjalid:

TUNNI EESMÄRK:

Jaak Kangilaski „Kunstikultuuri ajalugu“ 10.klassile

Õpilane oskab:
• märgata teiste tsivilisatsioonide kunsti mõjusid
etruski kunstis

TUNNI KÄIK:

Õpilane teab:

HÄÄLESTUS:
Tunni alguses näitame õpilastele Apenniini poolsaare kaarti.
Räägime ühest Itaalia maakonnast- Etruuriast ja selle
elanikest- etruskidest. Räägime geograafilistest asjaoludest,
etruskide ajaloost, päritolust, maailmavaadetest, kirjast ja
igapäevaelust. Mainige ka seda, milline oli selle rahva saatus.

• kes olid etruskid
• kuidas olid etruskid seotud
kreeka ja rooma kultuuriga
• teemaga seotud kunstitermineid
• etruski kunsti näiteid

ÕPPIMINE
Küsime õpilaste käest, mis võimaldab meil nende arvates, saada ettekujutuse etruskide kunstist?
SELETAV TEKST:
Suur osa meie teadmistest etruskide kohta pärineb hauakambrite
seinamaalingutelt ning hauapanustest.
Küsime õpilaste käest, miks muistsetes kultuurides on väga tähtsal kohal hauakambite kaunistamine? Milline uskumus mõjutas
seda?
Nad uskusid hauatagusesse ellu ning püüdsid selle oma surnutele võimalikult meeldivaks teha.
Seejärel palume õpilastel kirjeldada etruskide religiooni. Õpilased täidavad ülesande 8.1. Tekst on võetud õpikust lk 72 – 74.

TOETAV
SÕNAVARA:
Etruuria
Nekropol
Tuhastamine
Terrakota
Ennustuskunst
Bucchero
Ümarkaar
Eeskoda

VASTUSED
Etruskid uskusid paljusid jumalaid, häid ja kurje vaime. Etruskide religioonis oli tähtsal kohal surnute kultus.
Peamiseks allikaks etruskide kultuuri on nende hauad. Avatud ja uuritud on tuhandeid etruskide
haudu. Neid(haudasid) on mitut tüüpi: kivisse maapinda raiutud tunnelid, kivist ehitatud majataolised hauakambrid; mäekülge raiutud kambrid jne. Enamik haudu asub suurte rühmadena, surnute
linnadena – nekropolidena.
Etruskid tuhastasid oma surnuid. Tuhk paigutati savist või kivist urnidesse, mille kaanel oli lahkunu portree. Tähtsamate inimeste tuhk säilitati savist või kivist sarkofaagides, millel kujutati lahkunuid pooleldi lamavas asendis figuuridena. Kirstud tehti terrakotast e. põletatud savist.
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Paljudest haukambritest on leitud ka skulptuure ja käsitööesemeid.
Seinamaalidel näeme hoogsaid tantsijaid, pidusööke, musitseerimist, kalastamist, spordivõistlusi,
jahiretki jne.
Väga oluline oli etruskidele ka ennustuskunst. Jumalate tahet püüti välja selgitada lindude lennu või
ohvrilooma maksa põhjal.
HUVITAV
Etruskide puhul on tähelepanuväärne naiste küllalt kõrge positsioon ühiskonnas. Näiteks seisis
hauakirjades surnu isa nime kõrval pea alati ka ema nimi. Hauakambrite maalinguilt on näha, et
pidusöökidel osalesid ka naised, kes pikutasid lavatsitel meestega kõrvuti. Kreekas naised seda
tavaliselt ei tohtinud, samuti ei sobinud see roomlaste ettekujutusega mehele kuuletuvast vooruslikust abikaasast.

Seejärel räägime etruski skulptuurist ja arhitektuurist.
Rõhutame, et etruskid tutvusid varakult kreeka kunstiga. Etruurias töötasid Kreekast tulnud kujurid,
kus õppisid noored etruskid. Etruski lemmikmaterjaliks oli mitte marmor või kivi, vaid põletatud
savi. Samuti olid etruskid osavad pronksivalajad.
Etruskid tundsid ka rooma mütoloogiat ja kujutasid seda oma kunstis.
Õpilased lahendavad ülesande 8.1.2 ja 8.2.4. Kuulame õpilaste vastuseid, vajadusel täiendame või
esitame suunavaid küsimusi.

VASTUSED
1. Etruski vaasimaal on väga lähedane vanakreeka vaasimaalile. Lisaks tehnikale „bucchero“ (must
vaaasimaal), harrastati ka punase- ja mustafiguurilist vaasimali.
2. Antiikajal oli Kreekas ülikutel pidusöömingutel kombeks süüa ja puhata poollamavas asendis.
Selle jaoks olid mõeldud spetsiaalsed asemed, kus tavaliselt oldi kahekesi. Etruski tuhakirstudel
lebavatel figuuridel on sarnane asend ja mõnikord ilme, nagu ka nemad võtaksid osa suursugusest nautlemisest.
3. Veji Apolloni figuuri puhul on märgatav side kreeka arhailise ajajärgu skulptuuriga. Skulptuuri
näoilme kangesti meenutab kouros’te nn. „arhailist naeratust“, kuid ta on riietatud nagu kore.
Vastuseid Kapitooliumi emahundi kohta võib leida õpikust lk 72 ja 75.
Mis puutub ehituskunsti, siis etruskide ehitistest on säilinud mõned ümarkaarelised linnaväravad
(näiteks Perugias) ja müürijupid. Etruski templeid pole säilinud ja neid tuntakse roomlaste kirjelduste põhjal. Õpilased täidavad ülesande 8.2.5.

KUNST 8

ETRUSKI KUNST

VASTUSED
• teistsugused proportsioonid
• hoone asetses kõrgel alusel
• viilkatus oli järsem
• hoone ees oli lahtine koda, mille kattev katus toetus hõredalt asetsevatele sammastele
• etruskide templid olid tehtud puust
• sambad olid samuti puust, meenutasid dooria sammast, kuid neil oli baas

KINNISTAMINE
Küsime õpilaste käest, kuidas etruski kunst mõjutas hilisemat kunsti? Millise olulise ehitustehnilise
võtte pärandasid etruskid roomlastele?
Milline oli selle rahva saatus?
Anname õpilastele ülesande 8.2.3 kodus lahendamiseks.

KUNST 9

VANA-ROOMA KUNST. ÜHISKOND JA
ARHITEKTUUR

TUNNI EESMÄRK:

Kasutatavad õppematerjalid:

Õpilane oskab:

Jaak Kangilaski „Kunstikultuuri ajalugu“ 10.klassile
M.Kõiv, A.Mäesalu, K.Piirimäe, M.Tänava „Inimene, ühiskond, kultuur“ I osa

• esile tuua teiste kultuuride
mõjutusi roomlaste religioonis
• võrrelda kreeka ja rooma arhitektuuri
Õpilane teab:

TUNNI KÄIK:

HÄÄLESTUS:
Tunni alguses näitame õpilastele pilti Kapitooliumi emahundist. Küsime, mis lugu ta jutustab. Palume õpilastel
ennustada tunni teema. Küsime õpilaste käest, kas nad
mäletavad ajalootundidest Rooma linna asutamise aastat.
Kirjutame tahvlile:
„ ___________________ – Rooma linna asutamine“. Kui
õpilased ei tea vastust, peavad nad selle õpiku abil välja
selgitama. Kui õpilased on vastuse leidnud, kirjutage see tahvlile.

• teemaga seotud kunstitermineid
• Rooma tähtsamaid insenerehitisi ja teisi ehitusmälestisi
• on teadlik roomlaste ehitustehnilistest uuendustest

ÕPPIMINE
Siinkohal palume õpilastel meenutada, mida nad juba teavad VanaRooma eluolu kohta. Teeme lihtsamat mõisteskeemi.
Näiteks:

„Tsirkust ja leiba!„
tuunika/ tooga

gladiaatorid

res publica

keiser

VANA-ROOMA

Cleopatra

leegion
juuliuse
kalender

Caesar

senat

Skeemide variante võib olla erinevaid!
Mõisteskeemi kaudu saavad õpilased ülevaate Rooma riigi- ja elukorraldusest.
Õpilased avavad lühidalt sõnade sisu. Vajadusel täiendame õpilaste
vastuseid.

TOETAV
SÕNAVARA:
Gladiaator
Amfiteater
Vaatemäng
Leegion
Keiser
Senat
Patriits
Plebei
Vabariik
Tooga
Tuunika
Müsteerium
Aatrium
Silindervõlv
Ristvõlv
Poolsammas
Pilaster
Kuppel
Akvedukt
Panteon
Termid
Foorum
Triumfikaar
Komposiitkapiteel
Via appia
Basiilika
Utilitaarsus
Monumentaalsus
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Küsime, mida õpilased juba teavad vanarooma religioonist?
Õpilased täiendavad oma teadmisi, täites ülesande 9.1.1. ja 9.2.1.1.
Seejärel räägime täpsemalt rooma arhitektuurist. Rõhutame, et palju omandati kreeka ja etruski kultuurist. Siiski on rooma arhitektuurist palju huvitavat ja omapärast.
Õpilased täidavad 9.2.2 ja uurivad, milliseid materjale ja ehitustehnilisi uuendusi võeti kasutusele.
Oskavad teha lihtsamat joonistust silinder- ja ristvõlvist. Teavad, mida võimaldas võlvimistehnika
täiustamine.

SELETAV TEKST:
Kaarehitus ja ristvõlvi kasutuselevõtt võimaldas roomlastel ehitada mitmesuguseid keerulisi
ja väga vastupidavaid rajatisi. Hakati katma ehitist kupliga (Rooma Panteon).

Kindlasti õpilased teavad kuulsat roomlaste lauset „Tsirkust ja leiba!“ Küsime, mida see tähendab?
Mis ehitistega see seostub?
Kui kõik vastused on ära kuulatud, näitame õpilastele pilti Colosseumist ja palume seda kirjeldada.
Õpilased kirjeldavad amfiteatri kolme punkti järgi. Esialgu räägivad üldilmest, seejärel sisevaatest
ja välisvaatest. Kirjutame need tahvlile nii, et saaksime kolm tulpa. Igasse tulpa kirjutame olulisemad märksõnad.
Näiteks:

Üldinfo

Sisevaade

Välisvaade

ovaalne
tehtud tellistest
3 korrust
188 x 156 m
kõrgus u.49 m
80 sissepääsu

keskel – areen
tõusvad pingiread

igal korrusel 80 kaart
1.korrus – dooria stiil
2.korrus – joonia
3.korrus – korintose
poolsambad, pilastrid

Nüüd täidavad õpilased ülesande 9.3.3. Vana-Rooma lõbustusasutustest . Esimest skeemi täidavad
õpilased iseseisvalt, kasutades tahvlil olevaid märksõnu. Teise skeemi täitmiseks kasutavad õpilased entsüklopeediat või internetti.
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KINNISTAMINE
Õpilased kontrollivad tunnis saadud teadmisi ülesande 9.3.4 täitmisega.
Motiveerime õpilasi täitma seda ülesannet iseseisvalt.
Lõpetuseks küsime õpilaste käest, milline kultuur mõjutas roomlasi kõige enam?
Palume täita ülesande 9.4.5, kus õpilased peavad leidma olulisemad erinevused Vana- Kreeka ja
Vana- Rooma arhitektuuri vahel.
Näiteks:

VANA-KREEKA

VANA-ROOMA

• harmoonia, tasakaal

• jõud, võimsus

• orgaaniline tervik

• lopsakus

• ilu

• monumentaalus

• suursugune

• utilitaarsus

• templikompleksid

• keisri ja riigi võimu ülistamine

Lõpetuseks paluge õpilastel anda hinnang oma tööle. Õpilased vastavad ülesande 9.4.6 küsimustele.

KUNST 10

VANA-ROOMA KUNST. SKULPTUUR JA
MAALIKUNST
Kasutatavad õppematerjalid:
Jaak Kangilaski „Kunstikultuuri ajalugu“ 10.klassile
M.Kõiv, A.Mäesalu, K.Piirimäe, M.Tänava „Inimene, ühiskond, kultuur“ I osa

TUNNI EESMÄRK:
Õpilane oskab:
• välja tuua erinevusi kreeka ja
rooma skulptuuri vahel
• iseloomustada Vana-Rooma
skulptuuri (monumente, portreebüste)
Õpilane teab:

TUNNI KÄIK:

HÄÄLESTUS:
Tundi alustame vanema materjali meeldetuletamisega.
Näitame õpilastele Vana-Kreeka skulptuurinäiteid. Oleks
hea, kui õpilased teaksid kujuri ja skulptuuri nime. Esitage
küsimusi. Kuidas saab seostada neid kreeka skulptuure rooma skulptuurikunstiga? Kas kreeka meistrite originaalid on
meie ajani säilinud?

• Pompeji linna hukkumislugu
• miks räägime maalikunsti
käsitlevas peatükis Pompeji
linnast

Näiteks:
Polykleitose „Odakandja“. Originaal pole
säilinud.
Tööst on tehtud mitmeid koopiaid, üks neist
asub Moskvas, Puškini muuseumis.

ÕPPIMINE
Õppimise osa jätkub Rooma skulptuuri
tutvumisega. Õpilased täidavad ülesande
10.1.1. Julgustame õpilasi esialgu õpiku
teksti mitte lugema, - ükski vastus ei ole vale!

TOETAV
SÕNAVARA:
Kopeerimine
Portreebüst
Raidkiri
Ratsamonument
Võidusammas
Tahvelmaal
Mosaiik
Fresko
Illusionism
Perspektiiv

Maalikunsti peatükis räägime Pompeji linnast. Vana-Rooma tahvelmaali
pole säilinud, seinamaalide ja mosaiikide täieliku ülevaate annab aga
tuha alla mattunud Pompeji linn.
Kindlasti on paljud õpilased Pompeji linnast ja Vesuuvi vulkaanist kuulnud, mõned on seal isegi käinud. Küsige õpilaste käest, mida nad sellest
pilt: wikipedia.org
juba teavad. Selle põhjal võiks teha tahvlile väikse skeemi. Nüüd anname õpilastele täita töölehe 10.2.
Palume õpilastel esitada oma kokkuvõte. Valime välja parima loo. Küsime õpilaste käest, mida uut
nad teada said.
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Interneti või entsüklopeedia abil saavad õpilased täita järgmise ülesande.

VASTUSED
Karl Brüllov „Pompeji viimne päev“
Ivan Aivazovski „Pompeji hukkumine“
Jagame sõnastikud. Lähme järgmise ülsesande juurde. Kuigi ülesanne tundub raskevõitu, ärme lase
õpilastel ennast heidutada. Tähtis ei ole täpne tõlge, vaid meeleolu edasiandmine.
Ka õpetaja võiks seda ülesannet lahendada ja klassile esitada. Õpilased loevad oma luuletusi klassile ette. Hiljem valitakse kõige õnnestunum luuletus välja.

VASTUSED
A.S. Puškin
1834
Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя
Широко развилось, как боевое знамя.
Земля волнуется — с шатнувшихся колонн
Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,
Под каменным дождём, под воспалённым прахом,
Толпами, стар и млад, бежит из града вон
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

KINNISTAMINE
Lõpetuseks räägib õpetaja, et Rooma riik langes aastal 476. Sel aastal hukutati viimane rooma keiser. Seda daatumit peetakse antiikaja lõpuks ja keskaja alguseks.
Rooma kunsti mälestistel on olnud suur tähtsus hilisemate ajastute kunsti jaoks. Neist on inspiratsiooni saanud renessansiaja kunstnikud, eeskuju on neist leidnud ka klassitsistliku laadi harrastajad
hiljemgi.
Viimast ülesannet teevad õpilased kodus. Järgmises tunnis kannavad klassile ette.
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BÜTSANTSI ARHITEKTUUR
Kasutatavad õppematerjalid:

TUNNI EESMÄRK:

Jaak Kangilaski „Kunstikultuuri ajalugu“ 10.klassile

Õpilane oskab:
• nimetada Bütsantsi arhitektuurile iseloomulikke jooni;
• hinnata, mõista Bütsantsi
kunsti kui kultuuriväärtust
ühiskonna arengus.

TUNNI KÄIK:

HÄÄLESTUS (10 min):
Esitame tunni teema („Bütsantsi arhitektuur“) ning seletame, et tegimist on materjaliga, mis käsitleb keskaegse Euroopa harituimat ja kultuurseimat maad, mille mõju teistele
riikidele oli määrkimisväärne.
Jaotame töölehed 11. Palume õpilastel leida, millised ajaloosündmused on peidetud esimese ülesande aastaarvude
taha. Laseme õpilastel täita selle ülesande iseseisvalt. Õiged vastused koos illustratsioonidega on valmistatud ette
PowerPoint esitluses, mida saab kasutada kontrollimise ajal
tunni jooksul.

Õpilane teab:
• teemaga seotud sõnavara,
olulisi kunstitermineid ja oskab neid kasutada;
• tähtsaimaid sündmusi Bütsantsi kultuuriloos.

• 313.a – kristlus sai ametlikuks religiooniks
• 330.a – viidi pealinn Roomast üle Byzantiumi (hilisem nim. Konstantinoopol)
• 395.a – Rooma impeeriumi jagunemine Lääne ja Ida-Rooma riigiks
• 476.a – germaani väepealik Odoaker kukutas viimase Lääne-Rooma keisri
• 1054.a – täielik lõhe ida- ja läänekiriku, Konstantinopoli patriarhi
ja Rooma paavsti vahel
• 1453.a – türklased vallutasid Konstantinoopoli, hävis Ida-Rooma
keisririik

Tsentraalehitis
* Kuppel
Vikkel
Lööv
Mosaiik
Ikoon
Enkaustitehnika
Ikonostaas
„Bütsantslik toredus“

Kontrollime suuliselt vastuseid ja teeme väikese kokkuvõtte, mille järel
saame minna tunni teema käsitlemise juurde. Selgitame õpilastele, et tänu Bütsantsile levis Balkani
poolsaarele koos ristiusuga kirjaoskus ja vaimulik haridus, mille mõjusfääri langesid mitmed rahvad, sealhulgas ka slaavi hõimud.

ÕPPIMINE (25 min)
VEIDIKE KULTUURIAJALOOST:
Bütsantsi riigi koosseisu kuulusid kõige arenenumad alad Rooma riigist. Bütsants sai kreeka
kunstitraditsioonide säilitajaks ja edasiarendajaks, ka mõjutasid kunsti Idamaad. Bütsantsi
keisrid olid piiramatu võimuga valitsejad. Püüd välise hiilguse poole sai Bütsantsi keisrikojale nii omaseks, et väljendus “bütsantslik toredus” püsib tänini. Bütsants oli kristlik riik,
kus keisri käes oli nii ilmalik kui usuline võim. Selle poolest erines Bütsants keskaegsest
Lääne-Euroopast, kus ilmalik ja usuline võim oli lahutatud.
Palume õpilastel otsustada, kuidas nad tunnevad töölehe teises ülesandes esitatud sõnu. Laseme
need sõnaraamatu abiga tõlkida vene keelde. Definitsioonide ja kirjelduste koostamisel võivad õpilased emakeelt kasutada. Ülesannet on kasulik teha rühmatööna. Sõnad jaotatakse rühmade vahel.
Pärast rühmatöö lõpetamist kontrollime vastused üle peegeldumismeetodil. Teiste rühmade liikmed
täidavad vastavad kohad ülesandes.

* Allakriipsutatud sõnad – eelmistes teemades olid juba välja toodud.
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Õppimise osa jätkub lünkülesande lahendamisega. Palume täita töölehes 11.2 ül 11.2.1. Õpilased peavad
panema lünkadesse teksti all antud sõnad.
Õitseaeg, ehitusmälestis, basilikaalne, kupliga, ruum, mosaiigid, säilinud, kuppelehitis

Tutvumine bütsantsi sisearhitektuuriga toimub töölehe 11.2 ülesande 11.2.2 iseseisva täitmise käigus,
kus on vaja õpiku abil leida õige termin antud määratlusele.
TSENTRAALEHITIS, VIKKEL, EMPOOR, TALUM, LISEEN, PETIK, TAMBUUR

KINNISTAMINE (10 min)
Esitame õpilastele küsimused: Millise riigi järglane oli Bütsants? Kui kaua see riik püsis? Kes oli
Bütsantsi kuulsaim valitsejapaar? Milline tähtis kirik ehitati nende ajal?

Juhtige õppijate tähelepanu sellele, et nimelt slaavi maadele (Bulgaaria, Serbia, Venemaa)
avaldas Bütsants iseäranisti suurt mõju. Nad võtsid üle õigeusu, tähestiku, mille koostajateks on 9. saj kreeka misjonärid KYRILLOS ja Methodios. Samuti rakendasid need riigid
Bütsantsi riikluse elemente. Kiriku kunsti (ikoonid, kuplid, mosaiigi) ka kunstireeglite (pidulikus poosis inimesed, tõsine ilme) ülevõtmine. Konstantinoopoli arhitektuur oli eeskujuks
Venemaa omale, eriti palju võeti eeskuju Hagia Sofiast.
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VANAVENE ARHITEKTUUR JA MAALIKUNST
Kasutatavad õppematerjalid:

TUNNI EESMÄRK:

Jaak Kangilaski „Kunstikultuuri ajalugu“ 10.klassile

Õpilane õpib:

TUNNI KÄIK:

HÄÄLESTUS (8 min):
Esitame tunni teema („Vanavene arhitektuur ja maalikunst“) ning seletame, et tegemist on materjaliga, mis käsitleb Venemaa kunsti 988. a Venemaa ristimisest kuni 17.
saj lõpuni.
Jaotame töölehed 12.1. Slaidil on kaasaegne Euroopa kaart. Palume õpilastel leida milliste tänapäeva riikide territooriumil loodi vanavene kunsti. Laseme õpilastel täita selle
ülesande iseseisvalt. Õiged vastused koos illustratsioonidega on valmistatud ette PowerPoint esitluses, mida saab
kasutada kontrollimise ajal tunni jooksul.
Palume õpilastel meenutada, mida nad mäletavad ajalootundides õpitud Vanavene riigi kohta. Töölehe 12.1 ülesanne 12.1.3:
a) Millised olid slaavlaste uskumused enne ristimist? Tähtsal kohal oli surnute austamine ja esivanemate
kultus.
b) Kuidas oli suurvürsti nimi, kes võttis Kiievi-Venes
ristiusu vastu? – Suurvürst Vladimir Püha.
c) Millisele usule langes tema valik? – Valik langes
Bütsantsi õigeusule, mille väline hiilgus oli Venemaal juba varem hästi tuntud.

• vaatlema ja hindama kunstiteoseid, kujundab oma kunstimaitset;
• tundma visuaalsete kunstide
väljendusvahendeid.
Õpilane oskab:
• nimetada Vanavene arhitektuuri ja ikoonimaali
iseloomulikke jooni;
• tunda huvi kunstikultuuri
väärtuste säilitamise,
kaitsmise ja edasiarendamise
vastu;
• hinnata, mõista Vanavene
kunsti kui kultuuriväärtust
ühiskonna arengus.
Õpilane teab:
• teemaga seotud sõnavara,
olulisi kunstitermineid ja oskab neid kasutada;
• tähtsaimaid sündmusi Vanavene riigi kultuuriloos.

Kontrollime suuliselt vastuseid ja teeme väikese kokkuvõtte, mille järel
saame minna tunni teema käsitlemisele. Selgitame õpilastele, et 11. saj on
Kiievi Venemaa Euroopa suurim riik ja Kiiev võistleb Konstantinoopoliga.

ÕPPIMINE (30 min)

Sibulkuppel
Kindlustusarhitektuur
Mosaiik
Fresko
Ikonostaas
Ikoon

VEIDIKE KULTUURIAJALOOST:
Ristiusu vastuvõtuga kaasnes Bütsantsi kultuuri mõjude tugevnemine. Vene kunstis valitsevad
Bütsantsi kunsti eeskujud. 10. saj hakatakse Venemaal ehitama kivist kirikuid ja kloostreid.
Pealinna Kiievit kaunistavad 400 kirikut. Ehitusmeistrid kutsutakse Bütsantsist. Siiski on mõningaid erinevusi. Mõnede suurte Vene kirikute katustele on kuhjatud väga palju kupleid – nn
püramidaalne süsteem. Selline süsteem on ka Kiievi peakirikul Sofia katedraalil, mis ehitati
11. saj Jaroslav Targa valitsusajal. Sofia katedraalil oli algselt 13 kuplit ja 5 löövi (viielööviline kirik). Kahjuks rikuti see kirik 17. saj ümberehitustega ja kirikule ehitati juurde veel neli
löövi.

KUNST 12

VANAVENE ARHITEKTUUR JA MAALIKUNST
Palume õpilastel otsustada, kuidas nad tunnevad töölehe 12.1 teises ülesandes esitatud sõnu. Laseme need sõnaraamatu abiga vene keelde tõlkida. Definitsioonide ja kirjelduste koostamisel võivad
õpilased emakeelt kasutada.
Õppimise osa jätkub lünkülesande lahendamisega. Palume täita töölehes 12.2 ül 12.2.1. Õpilased
peavad panema lünkadesse teksti all antud sõnad.
Laguneb, säilis, asutati, pääseb, kutsub, sõjaväge, romaani, kallaletung, võimu alla,
vallutab, võtab, kindlustatud, saab, ehitab
Tutvumine Vanavene arhitektuuriga jätkub ülesande 12.2.2 iseseisva täitmise käigus, kus on vaja õpiku
abil (lk 103-105) leida õige linn ja sajand antud kirikule.

Kirik

Linn

Sajand

Novgorodi Sofia katedraal

Novgorod

11.saj

Georgi peakirik

Jurjevi klooster Novgorodi lähedal

12.saj algus

Lunastaja kirik

Neretsa Novgorodi lähedal

12.saj lõpp

Uspenski kirik

Vladimir

12.saj

Dmitri katedraal

Vladimir

12.saj lõpp

Uspenski kirik

Moskva

14.saj

Vassili Blažennõi peakirik

Moskva

16.saj

Kontrollime vastused ja näitame slaididel kõiki kirikuid.
VEIDIKE KULTUURIAJALOOST:
Suuremad on saavutused vanavene maalikunstis. 14.saj lõpus tekib vene rahvuslik ikoonimaali koolkond. Selle koolkonna rajaja oli kreeklane Teophanes. Ta põgenes Bütsantsist
türklaste eest ja jõudis Moskvasse. Moskvast kujuneb 14. saj lõpus Venemaa kõige tugevam
vürstiriik. Teophanese ikoonimaalid on pidulikud ja eredate värvidega. Tema kuulsaim õpilane on venelane Troitse-Sergi kloostri munk Andrei Rubljov. Andrei Rubljov on teinud palju seinamaale Troitse-Sergi kloostrisse ja muudesse kirikutesse. Ta on tuntud oma lüürilise,
nukra meeleoluga maalingute poolest. See ei ole tüüpiline Bütsantsi kunst. Andrei Rubljovi
tuntuim töö on ikoonimaal „Kolmainsus“. Ta on kolmainsust kujutanud sümboolselt kolme
inglina õhtul einestamas. Nukrad inimfiguurid, maastikuline taust on nõrk. Andrei Rubljovist
on kujunenud vene kunstis kultuslik kuju. Teine kuulus vene maalikunstnik 15. saj oli Dionissi. Tema elas kõrge vanaduseni ja 16. saj alguses tegi oma suurima töö Feraponti kloostri
seinamaalid. Tema maalikunst sarnaneb tavalisele bütsantsi ikoonimaalile. Dionissi on kujutanud oma ikoonimaalidel sageli ka tähtsaid kirikutegelasi.

KUNST 12

VANAVENE ARHITEKTUUR JA MAALIKUNST

KINNISTAMINE (7 min)
Esitame õpilastele küsimused: Millal hakkas kujunema Kiievi-Vene riik? Millise kuulsa kiriku laskis ehitada Kiievi suurvürst Jaroslav Tark? Milline sündmus katkestas pikaks ajaks vene kultuuri
arengu? Milline linn sai 14.saj Venemaa keskuseks? Nimetage tuntuim kindlusehitis Venemaal?
Slaidil on erinevate ikoonimaalijate stiili iseloomustamiseks sobivad sõnad ja väljendid. Laseme
õpilastel seletada nende sõnade tähendust. Anname õpilastele ülesande täida töölehe 12.2 ül 3.

Theophanes Kreeklane

Andrei Rubljov

Dionissi

Julged ja energilised pintslitõmbed; plastiline mõju;
kirglikkus; liikumine

rahulikud vormid; ümardatud jooned; sõbralik üksmeel; vastastikune
armastus; säravad värvid; filosoofiline jõulisus; lüüriline tunne

pidulikkus; esinduslikkus; võidukas juubeldamine;
läbipaistvad, peaaegu akvarellitaolised värvid

KUNST 13

ISLAMI KUNST
Kasutatavad õppematerjalid:
Jaak Kangilaski „Kunstikultuuri ajalugu“ 10.klassile

TUNNI KÄIK:

HÄÄLESTUS (10 min):
Tutvustame tunni teemat („Islami kunst“) ja küsime õpilastelt, kas nad mäletavad, millisel sajandil kujunes islam. Õiged vastused koos kaardi ja illustratsioonidega on valmistatud ette PowerPoint esitluses, mida saab kasutada õppimise
ja kontrollimise ajal tunnis Selgitame „islami“ tähendust.
Islam on üks maailmareligioonidest. Tänapäeval on islam
suuruselt teine religioon maailmas. See on monoteistlik
religioon, mille ainujumalaks on Allah ja prohvetiks Muhamed. Pühakiri on Koraan ja püha linn – Meka (Muhamedi
sünnilinn). Islam kujunes 7. sajandil Araabia poolsaarel.
Islam on väga järjekindel ja range usk. Keskset usuorganisatsiooni islamil ei ole, toimivad traditsioonitruudus, autoriteedid ja vaimuliku hariduse süsteem.

TUNNI EESMÄRK:
• Süvendatakse teadmisi
kunsti, ajaloo ja geograafia
kohta;
• Õpitakse analüüsima erinevaid tehnikaid rahvaste
kunstiväärtuste kaudu;
Õpilane oskab:
• nimetada islami kunsti
iseloomulikke jooni;
• hinnata ja mõista islami kunsti kui kultuuriväärtust ühiskonna arengus.
Õpilane teab:
• teemaga seotud sõnavara,
olulisi kunstitermineid ja oskab neid kasutada;
• tähtsaimaid sündmusi islami
kultuuriloos.

Jaotame töölehed 13.1. Slaidil on kaart islamiusuliste osakaaluga riikide rahvastikus. Palume täita töölehe esimese ülesande: millistes kaasaegsetes riikides
on islam levinud.
Suurimad moslemi kogukonnad elavad kolmes Aasia riigis: Indoneesias, Pakistanis ja Bangladeshis, enamuse elanikkonnast moodustavad moslemid Afganistanis, Albaanias, Alžeerias, Egiptuses,
Iraanis, Iraagis, Jordaanias, Liibüas, Malaisias, Maldiividel, Nigeerias, Palestiina territooriumil,
Saudi Araabias, Somaalias, Sudaanis, Süürias, Türgis, Uzbekistanis.

ÕPPIMINE (25 min)
Palume õpilastel otsustada, kui hästi nad tunnevad töölehe 13.1 teises
ülesandes esitatud sõnu. Laseme need sõnaraamatu abiga vene keelde tõlkida. Definitsioonide ja kirjelduste koostamisel võivad õpilased emakeelt
kasutada. Ülesannet on kasulik teha rühmatööna. Sõnad jaotatakse rühmade vahel. Pärast rühmatöö lõpetamist kontrollime vastused üle peegeldumismeetodil. Teiste rühmade liikmed täidavad vastavad kohad ülesandes.
SELETAV TEKST:
Kunsti suhtus islam valdavalt neutraalselt, kuid sellele kehtisid
siiski mõned piirangud. Näiteks oli keelatud kujutada elusolendeid, seetõttu on kujutavat islami kunsti väga vähe. Ühe erandina
leidub islami kunstis miniatuurmaal. Domineeriv roll kuulus islami kunstis arhitektuurile. Kõikjal kus oli muhameedlus kerkisid
mošeed ehk pühakojad, medresed ehk islamiusuliste noormeeste
koolid, hauakambrid, rajati kaubatänavaid ehk basaare jm. Ehitusi
kaunistasid sageli kuppelkatused, võlvitud sissekäigud, galeriid ja
rikkalik ornamentika.

Muhameedlased,
moslemid
Monoteism
Polüteism
Prohvet
Pühakiri
Järjekindel
Toimima
Truudus
Vaimulik
Ilmalik
Mošee
Palvetama
Annetama
Paastuma
Ramadaan
Sunna
Miniatuur

KUNST 13

ISLAMI KUNST
Tutvumine islami arhitektuuriga jätkub töölehe 13.1 ülesande 13.1.3 iseseisva täitmise käigus, kus on
vaja õpiku abil (lk 109-110) leida õige termin antud määratlusele.
MIHRAB, MINARET, ARABESK, MEDRESE
Õppimise osa jätkub lünkülesande lahendamisega. Palume täita töölehel 13.2 ül 13.2.1. Õpilased
peavad panema lünkadesse teksti all antud sõnad.
Pühakojad, põhiplaan, sambad, mirhab, ümbritsetud, sihvakad, pesemise
Järgmiseks ülesandeks on töölehe 13.2 ülesande 13.2.2 tabeli täitmine õpiku abil.

KINNISTAMINE (10 min)
Esitame õpilastele küsimused: Mida said teada uut? Kas materjal oli raske?
Juhime õppijate tähelepanu veel kord sellele, et islam nagu enamik teisigi usundeid suhtus kunsti
üldiselt ükskõikselt. Esialgu ei huvitanud moslemeid ka templiarhitektuur, neile polnud tähtis, kus
Allahi poole hüüda. Kuna jumal ei sarnanenud inimesega, siis keelas usk kujutada jumalat inimolendi moodi. See ja mõned teised keelud piirasid religiosse kunsti arengut. Teisest küljest nad soodustasid ilmaliku kunsti õtsengut. Islami kunst ei peegelda üksikisiku iseteadvust ega traagikat. See
väljendab inimese vaimustust maailma mitmekesisuse ja värviilu üle. Dekoratiivsuse poolest ületas
islami kunst teiste keskaegsete maade kunsti.
Pakume õpilastele lahendada töölehe 13.3 ruutmängu (ristsõna)
Horisontaalne:
• Islami pühakoda
• Islami prohvet
• Abstaraktsuseuni üldistatud keeruline taimeornament
• Meka poole suunatud
palvenišš mošees
• Islami ainujumal
Vertikaalne:
• Püha linn, Muhamedi
sünnilinn
• Mošee eesõues asuv
kõrge torn
• Islami õppeasutus
• Islami pühakiri
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KUNST 14

ROMAANI STIILI ARHITEKTUURI SÜSTEEM JA
EHITUSMÄLESTISED
Kasutatavad õppematerjalid:
Jaak Kangilaski „Kunstikultuuri ajalugu“ 10.klassile
Kasutatav vahend: projektor või Smart-tahvel

TUNNI KÄIK:

HÄÄLESTUS (8 min):
Esitame tunni teema („Romaani stiili arhitektuuri süsteem
ja ehitusmälestised“) ning seletame, et tegemist on materjaliga, mis käsitleb esimest keskaja Lääne-Euroopa kunstistiili. Romaani stiil tekkis pärast karolingide kunsti umbes
10. sajandi lõpus ja püsis kuni gooti stiili tekkimiseni.
Jaotame töölehed 14.1. Palume õpilastel leida, millised
ajaloosündmused on peidetud esimese ülesande aastaarvude taha. Laseme õpilastel täita selle ülesande iseseisvalt.
Õiged vastused koos illustratsioonidega on valmistatud ette
PowerPoint esitluses, mida saab kasutada kontrollimise ajal
tunni jooksul.

TUNNI EESMÄRK:
Õpilane õpib:
• vaatlema ja hindama kunstiteoseid, kujundab oma kunstimaitset;
• tundma visuaalsete kunstide
väljendusvahendeid.
Õpilane oskab:
• nimetada romaani stiilile
iseloomulikke jooni;
• tunda huvi kunstikultuuri
väärtuste säilitamise,
kaitsmise ja edasiarendamise
vastu;
• hinnata, mõista romaani arhitektuuri kui kultuuriväärtust
ühiskonna arengus.
Õpilane teab:
• teemaga seotud sõnavara,
olulisi kunstitermineid ja oskab neid kasutada;
• tähtsaimaid sündmusi LääneEuroopa kultuuriloos.

• 911. a – Normandia poolsaarele asunud viikingite juht
Rollo laseb end ristida
• 962-973. a – Otto I Saksa-Rooma keiser
• 1066. a – Normandia hertsog Guillaume (hilisem William I Vallutaja) võidab Hastingsi lahingus anglosaksi
kuningat Haroldit ja alistab Inglismaa
• 1085. a – algab Hispaania tagasivallutamine mauridelt (rekonkista)
• 1095. a – paavst Urbanus II esitab üleskutse esimeseks ristisõjaks
• 1099. a – ristisõdijad vallutavad Jerusalemma
• 1189-1192.a – kolmas ristisõda, Richard Lõvisüda Inglismaalt ja
Philippe II Auguste Prantsusmaalt võitlevad Egiptuse sultani Saladiniga
Kontrollime suuliselt vastuseid ja teeme väikese kokkuvõtte, mille
järel saame üle minna tunni teema käsitlemisele. Selgitame õpilastele,
et rahvasterändamise tulemusena lagunes Lääne-Rooma riik lõplikult.
Vaid kirik suutis säilitada oma võimu ja laiendada oma mõjuala kogu
Euroopas. Kui ilmalik võim lahutas Euroopa rahvaid ja piirkondi, siis
sakraalne võim ühendas neid. Ristiusk innustas laiu rahvahulki . Selle
üheks väljundiks olid massilised palverännikud. Palverändurite teede
äärde püstitati suuri kirikuid. Kloostrid tugevnesid ja vajasid samuti
suuri kirikuid.
Kiviehitistes kasutati vana-rooma ehitustehnika võtteid (ümarkaar,
silindervõlv), sellepärast nimetatakse 10.-12. sajandi ehituskunsti romaani stiiliks.

TOETAV
SÕNAVARA:
Ristsõda
Basiilika
Ümarkaar
Silindervõlv
Transept
Apsiid
Koor
Pikihoone
Nelitis
Kodakirik
Portaal
Piilar
Arkaad
Kabel
Klooster
Ristimiskabel (baptisteerium)
Kellatorn

KUNST 14

ROMAANI STIILI ARHITEKTUURI SÜSTEEM JA EHITUSMÄLESTISED

ÕPPIMINE (32 min)
Palume õpilastel otsustada, kui hästi nad teavad 14.1 töölehe teises ülesandes esitatud sõnu. Laseme need sõnaraamatu abiga vene keelde tõlkida. Ülesannet on mugav teha rühmatööna. Igas
rühmas võiks olla kuni 4 inimest. Sõnad jaotatakse rühmade vahel. Definitsioonide ja kirjelduste
koostamisel võivad õpilased emakeelt kasutada.
Kolmandas ülesandes palume õpilastel vastata järgmistele küsimustele õpiku abil (lk 127):
1.
2.
3.
4.
5.

Romaani kirikute peamine tüüp oli - basiilika
Kus asub kiriku püham ots - idas
Kuhu koondusid vaimulikud ja kus laulis koor jumalateenistuse ajal –idapoolses otsas
Kuidas nimetatakse nelinurkset ruumi transepti ja apsiidi vahel – koor
Kuidas nimetatakse pikihoone ja transepti lõikumiskohta – nelitis

Jaotame töölehed 14.2.
Esimeses ülesandes palume ühendada joonega romaani basiilika osad ja nende kirjeldus, kasutades
õpiku lk 126.

Portaalid
Pikihoone

Kiriku pikihoonet risti läbiv ruumiosa, mis
muudab kiriku põhiplaani ristikujuliseks.
Kunstipäraselt kujundatud sissepääsud

Transept ehk
põikhoone

Kirikuhoone osa, mis on määratud kogudusele ja
millele idas liitub kooriruum. Pikihoone võib olla
jagatud löövideks

Koor

Poolringiline või hulknurkne koorilõpmik,
kus asus altar

Apsiid

Koht vaimulikele ja koorile. Paikneb idaosas.

Jätkame romaani stiili tutvumise töölehe 14.2 teise ülesandega, kus on vaja valida basiilika osade
nimekirjast õige number ja panna joonise peale. Selgitame õpilastele, mida tähendavad sõnad
„kooriümbruskäik“ ja „kabelitepärg“.
1. Sissekäik (portaal)
2. Pikihoone
3. Kesklööv
4. Külglööv
5. Põikhoone (transept)
6. Nelitis
7. Koor
8. Apsiid
9. Kooriümbruskäik
10. Kabelitepärg

KUNST 14

ROMAANI STIILI ARHITEKTUURI SÜSTEEM JA EHITUSMÄLESTISED
Töölehe 14.2 kolmandas ülesandes palume õpilastel täita tabel õpiku abil (lk 129-130)

Maa
Saksamaa

Kirik
Hildesheimi toomkirik
Maria Laachi kloostrikirik
Saint-Sernini kirik

Prantsusmaa

Citeaux
Poittiers

Itaalia
Rootsi

Pisa toomkirik
Püha Markuse kirik
Lundi toomkirik

KINNISTAMINE (5 min)
Palume õpilastel nimetada romaani stiili iseloomulikke jooni. Mille järgi sai stiil nimetuse? Mis on
selle põhiliseks tunnuseks? Kuidas nad arvavad, kas Eestis on säilinud romaani stiili ehitisi?

Eestisse jõudis romaani stiil 13. sajandi algul ristisõdade käigus. Üsna pea hakkas romaani
stiili asemel levima gootika. Kuid on paar ehitist ja tuntuim neist on Valjala kiriku ümarportaal, mis on ehitatud arvatavasti 1230-ndatel aastatel. Samuti Tartumaal asuva Võnnu
kiriku kõrvalportaal.
Uuesti levis romaani stiil Eestis 19. sajandi teisel poolel pseudoromaani stiilina. Selle parimad näited on Kaarli kirik Tallinnas ja Rapla kirik.

KUNST 15

GOOTI STIILI ARHITEKTUURI SÜSTEEM JA
EHITUSTÜÜBID

TUNNI EESMÄRK:

Kasutatavad õppematerjalid:

Õpilane õpib:

Jaak Kangilaski „Kunstikultuuri ajalugu“ 10.klassile

• vaatlema ja hindama kunstiteoseid, kujundab oma kunstimaitset;
• tundma visuaalsete kunstide
väljendusvahendeid.

Kasutatav vahend: projektor või Smart-tahvel

TUNNI KÄIK:

Õpilane oskab:

HÄÄLESTUS (8 min):

• nimetada gooti stiili arhitektuuri iseloomulikke jooni;
• tunda huvi kunstikultuuri väärtuste säilitamise,
kaitsmise ja edasiarendamise
vastu.

Esitame tunni teema („Gooti stiili arhitektuuri süsteem ja
ehitustüübid“) ning seletame, et tegimist on materjaliga,
mis käsitleb teist keskaja Lääne-Euroopa kunstistiili – gootikat. See oli valdav 12. sajandist kuni 16. sajandini. Gootikale eelneb romaani stiil ja järgneb renessanss.

Õpilane teab:

Jaotame töölehed 15.1. Palume õpilastel leida, millised
ajaloosündmused on peidetud esimese ülesande aastaarvude taha. Laseme õpilastel täita selle ülesande iseseisvalt.
Õiged vastused on koos illustratsioonidega ette valmistatud
PowerPoint esitluses, mida saab kasutada tunni jooksul.
u 1250. a – keskaegne „vabade kunstide“ jagamine triviumiks (grammatika, retoorika, dialektika) ja quadriviumiks
(muusika, astronoomia, aritmeetika,
geomeetria)
1254. a – õukonnakaplan Robert de Sorbon rajab Pariisis teoloogiakooli,
mis alates 14. sajandist kannab
Sorbonne´i nime.
1275. a – Marco Polo jõuab Pekingisse
1302. a – Paavst Bonifatius VII bulla Unam
sanctam kuulutab paavsti maist võimu.
1311. a – Dante alustas „Jumaliku komöödia“
kirjutamist.
1339-1453. a – Saja-aastane sõda Inglismaa ja
Prantsusmaa vahel. Jeanne d´Arc
vabastab Orleans´i ja korraldab Karl
VII kroonimise kogu Prantsusmaa
kuningaks (1429) Inglased võtavad
Jeanne d´Arci vangi ja põletavad ta
nõiana (1431)
1353. a – Boccaccio lõpetab oma novellikogu
„Dekameron“
1415. a – tšehhi reformaator Jan Hus põletatakse ketserluses süüdistatuna
1445. a – Johann Gutenberg trükib Mainzis
trükipressi abiga esimese raamatu

• teemaga seotud sõnavara,
olulisi kunstitermineid ja oskab neid kasutada;
• tähtsaimaid sündmusi
Vanavene riigi kultuuriloos

TOETAV SÕNAVARA:
Teravkaar, roidvõlv, travee,
roie, piilar, tugipiit, tugikaar
(arkbutaan), tugipiilar (kontraforss), fiaal, vimperg, roosaken,
vitraaž, tähtvõlv, võrkvõlv, kellatorn.

Seletame õpilastele, et nagu romaani
stiil oli ka gootika eelkõige sakraalne, st kiriklik kunst. Gooti stiili
nimetus on tinglik ja tekkis hoopis
hilisemal ajal (16.-18. saj). See võeti
kasutusele idagermaani hõimu gootide nimest. Gooti stiili arengus võib
eraldada 3 etappi:
1.
2.
3.

varagootika - 12.saj II pool;
kõrggootika - 13. ja 14.saj;
hilisgootika - 15.saj ja 16.saj
algus.
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ÕPPIMINE (32 min)
Palume õpilastel lugeda töölehes 15.1 teises ülesandes esitatud teksti. Õpilased loevad ükshaaval
lause kaupa ja nimetavad valjusti sõnu, mille tähendust nad ei tunne. Kirjutame need tahvlile. Slaidil on gooti katedraali skeem.
Romaani ehitistel olid kandvaks elemendiks seinad, seda nimetatakse massehitis. Gooti
katedraal on skelettehitis, see konstruktsioon püsiks ka ilma seinteta püsti. Gooti kirikute
tunnuseks on nende teravkaarsed aknad, ukseavad jne. Gooti kirikud ei ole enam massiivsed ja kindlusetaolised, vaid kerged ja saledate tornidega. Gootikat iseloomustab vertikaalsus, püüd kõrgusse. Seinapinda täidavad suured värvilistest klaasidest aknad. Kõige
olulisemaks teguriks oli teravkaare ja roidvõlvide kasutuselevõtt. Teravkaare raskus on
suunatud rohkem ülalt alla, aga mitte nii palju külgedele kui ümarkaarele. Traveesid kaeti
endiselt ristvõlvidega, kuid võlv ei olnud kõikjal ühepaksune. Tema “skeletiks” said kaks
diagonaalset ristuvat teravkaart, mida nimetatakse roieteks. Võlvide kaal ja raskus koondus põhiliselt ainult võlviku nelja nurka. Sinna ehitati võimsad piilarid. Võlvide külgsurve
tasakaalustamiseks ehitati tugikaared, mis andsid surve edasi massiivsetele tugipiitadele.
Kokkuvõtteks meenutas gooti kiriku konstruktsioon nagu mingi hiigellooma skeletti. Ehitist kandsid piilarid, tugipiidad, tugikaared ja võlvroided.

Laseme õpilastel neid tundmatuid sõnu sõnaraamatu ja õpiku abiga vene keelde tõlkida. Lisame
veel mõned arhitektuuri terminid. Definitsioonide ja kirjelduste koostamisel võivad õpilased emakeelt kasutada. Ülesanne 15.2.1.

Travee – травеи -cоставляющие ритмический ряд пространственные ячейки,
каждая из которых ограничена четырьмя опорами крестового свода (характерно для
базилик).
Roie – нервюр (ребро) - каменные или кирпичные арки, образующие каркас свода.
Имея прежде всего конструктивное значение, в поздней готике нервюры становятся
также важным элементом декора, образуя на сводах разнообразные и сложные узоры
Piilar - пилястр(пилястра) -прямоугольная колонна, встроенная в стену, чаще
выполняющая не столько конструктивную, сколько декоративную функцию
Tugipiilar e. kontraforss – контрфорс -вертикальный каменный или кирпичный
устой, укрепляющий стену, противодействующий боковому распору арки, крыши
или свода
Tugikaar e.arkbutaan - открытая полуарка, передающая распор свода на контрфорс
(обычно передает распор свода центрального нефа над крышей бокового нефа на
внешний контрфорс)
Fiaal – фиал - резное декоративное увенчание пинаклей, щипцов, контрфорсов и т.
д.; в готической архитектуре фиалы обычно имели форму стилизованных листьев
Vimperg – вимперг -резной фронтон над окном или дверным проемом
Roosaaken - Роза (окно-роза) -круглое, обычно большое окно, заполненное ажурным
орнаментом

KUNST 15

GOOTI STIILI ARHITEKTUURI SÜSTEEM JA EHITUSTÜÜBID
Õppimise osa jätkub töölehe 15.2 teise ülesande lahendamisega. Õpilased täidavad gooti katedraali
skeemi: ühendavad joonega katedraali osa ja selle nimetuse.
NATUKE EHITUSMÄLESTISTEST:
Esimene gooti kloostrikirik ehitati 1144. aastal ja see kandis nime Saint-Denis. Peale selle
kuulub varagootika kirikute hulka veel Pariisi Notr-Dame (Jumalaemakirik). Siin on kõik
gooti uuendusi juba rakendatud. Prantsuse kõrggootika kauneimad hooned on Amiens´´I
(valmis 48 aastaga), Chartres´I ja Reimsi katedraalid. Hilisgootikas (15. -16. sajandil) kaob
gootika tasakaal ja ehituse loogika. Ehitiste rikkalik kaunistamine saab omaette eesmärgiks.
Akende raamistusse ilmub tulekeeli meenutav motiiv, mille järgi hilisgooti stiili nimetatakse
leekstiiliks. Mitmed hilisgooti kirikud asuvad Rouen´is.

KINNISTAMINE (5 min)
Esitame õpilastele küsimusi: Kas materjal oli raske? Millist ehitist võib pidada gooti arhitektuuri
esiteoseks? Millised on gooti stiili ehitiste kõige olulisemad tunnused? Milliseid muutusi kirikuehituses võimaldas roidvõlvi kasutuselevõtt?
Gooti kunst on prantsuse kunstigeeniuste suurimaid saavutusi. Gootika tähistab varakristlikul ajastul alanud uue, kristliku kunsti arengu tippu, ühtlasi on see antiikpärandist täiesti
vabanenud iseseisev kunst.

KUNST 16

GOOTI ARHITEKTUUR INGLISMAAL,
ITAALIAS JA MUJAL

TUNNI EESMÄRK:

Kasutatavad õppematerjalid:

Õpilane õpib:

Jaak Kangilaski „Kunstikultuuri ajalugu“ 10.klassile

• vaatlema ja hindama kunstiteoseid, kujundab oma kunstimaitset;
• määratlema kunstikultuuri
arenguloo perioode;
• tundma visuaalsete kunstide
väljendusvahendeid.

Kasutatav vahend: projektor või Smart-tahvel

TUNNI KÄIK:

HÄÄLESTUS (6 min):

Õpilane oskab:

Tuletame meelde, et tegimist on materjaliga, mis käsitleb
teist keskaja Lääne-Euroopa kunstistiili – gootikat. Küsime
õpilastelt kes olid Esmeralda ja Quasimodo? Millise kirikuga oli nende saatus seotud? Nimetame gooti stiilis ehitiste
kaks kõige olulisemat tunnust.
Esitame tunni teema („Gooti arhitektuur Inglismaal, Itaalias
ja mujal“) ning selgitame, et gooti stiil levis kogu katoliiklikus Euroopas.Gootika tehnilisi uuendusi õpiti prantsuse
meistritelt ja seda levitasid ka mungaordud. Siiski kujunes
gootika Euroopa eri osades erinevaks ja omapäraseks.

• nimetada gooti stiili arhitektuuri iseloomulikke jooni;
• tunda huvi kunstikultuuri väärtuste säilitamise,
kaitsmise ja edasiarendamise
vastu.
Õpilane teab:

ÕPPIMINE (35 min)
Jaotame töölehed 16.1. Palume õpilastel lugeda esimese
ülesande. Laseme õpilastel täita selle ülesande iseseisvalt.
Õiged vastused on koos illustratsioonidega ette valmistatud
PowerPoint esitluses, mida saab kasutada tunni jooksul.
Erinevalt Mandri-Euroopast paiknesid Inglise katedraalid
linnast väljas. Inglise kirikud olid peamiselt maakirikud ja
piiskopi residentsid. Seetõttu sündisid avarad katedraalikompleksid. Inglismaa gooti kirikuid iseloomustas hoone kõrgusele
mittevastav pikkus ja laius. Kõige kõrgem torn on nelitise kohal. Inglise gootika alguseks loetakse Canterbbury katedraali
ümberehitust 1175. aastal.
Saksamaale jõudis gootika aeglasemalt, alles 13. sajandi keskpaiku. Romaani stiil oli veel väga populaarne. Gooti mõju
ilmnes eelkõige selles, et külglöövid tõsteti peaaegu kesklöövi
kõrguseks. Praegu Prantsusmaale kuuluva Strasbourg´i toomkiriku läänefassaad meenutab Pariisi Notre-Dame´i.
Itaalia gootika kasutas selle stiili tehnilisi saavutusi tagasihoidlikult. Itaalias jäid tugevaks romaani stiili ja varakristliku
arhitektuuri traditsioonid. Kirikutel pole torne, kellatorn seisab
eraldi kiriku kõrval. Hilisgootika suurteos on viielööviline basikaalne Milano katedraal.

• teemaga seotud sõnavara,
olulisi kunstitermineid ja oskab neid kasutada;
• tähtsaimaid sündmusi Euroopa kultuuriloos.

TOETAV
SÕNAVARA:
Teravkaar
Roidvõlv
Travee
Roie
Piilar
Tugipiit
Tugikaar (arkbutaan)
Tugipiilar (kontraforss)
Fiaal
Vimperg
Roosaken
Vitraaž
Tähtvõlv
Võrkvõlv
Kellatorn

KUNST 16

GOOTI ARHITEKTUUR INGLISMAAL, ITAALIAS JA MUJAL
Kontrollime vastuseid, seletame uute mõistete ja sõnade tähendusi. Seejärel täidavad õpilased sellel
töölehel ülesande 16.1.2 õpiku abil (lk.141-145).
Maa

Kirik

Eripära

Inglismaa

Saksamaa

Itaalia
Rootsi
Norra
Soome
Läti
Näitame õpilastele järjest gooti stiilis erinevate maade kirikuid. Seletame erinevusi. Jaotame töölehed 16.2. Missuguste eri maade gooti kirikuid on esimeses ülesandes kirjeldatud? Ülesanne 16.2.1.
See basiilika on lihtne ja suhteliselt madal,tal pole isegi tugipiitu ega tugikaari. Kiriku põhiplaan on ladina risti kujuline ning nelitise kohal kerkib kuppel. Valgmikuaknad on väikesed ia ümmargused, läänefassaadi kaunistavad värvilistest marmorist mustrid ning kiriku
kõrval seisab eraldi kellatorn. (Itaalia)

See kirik on pikk ja suhteliselt madal, kuid nelitise kohal kõrgub võimas torn. Transepte
on koguni kaks. Rikkalikult on kaunistatud läänefassaad. Veidi rangelt mõjuv kirik lõpeb
idas nelinurkse koorilõpmikuga. (Inglismaa)
Toome mõned näided profaanarhitektuurist. Inglise ilmaliku gootika headeks nädeteks on
Cambridge´i ja Oxfordi kolledžite hooned. Põhja-Itaalias rikastes linnades püstitati suuri raekodasid. Nt. Veneetsia doodžide palee, Siena Palazzo Pubblico. Saksa profaanarhitektuuri esindavad
paljud linnused. Üks võimsamaid asub praegu Poolas Malborkis.
Laseme õpilastel täita töölehe 16.2 ülesande kaks.

KINNISTAMINE (4 min)
Esitame õpilastele küsimused: Millist gooti stiilis kirikut tead Londonis? Millised tähtsad sündmused seal toimuvad? Milline kirik oli eeskujuks paljudele saksa kirikutele? Millises riigis see praegu
asub? Arutame õpilastega teemale: Euroopa eri osades kujunes gootika omapäraseks ja selle stiili
mälestusmärgid on kõikjal hinnatud kui oma kultuuri monumendid.

KUNST 17

KESKAEGNE ILMALIK ARHITEKTUUR EESTIS
Kasutatavad õppematerjalid:

TUNNI EESMÄRK:

Jaak Kangilaski „Kunstikultuuri ajalugu“ 10.klassile

Õpilane oskab:
• kirjeldada erinevaid linnusetüüpe, keskaegset elamut
ja ühiskondlikke hooneid

TUNNI KÄIK:

Õpilane teab:

HÄÄLESTUS:

• teemaga seotud kunstitermineid
• keskaegse ilmaliku arhitektuuri näiteid Eestis

Esitame tunni teema ning palume õpilastel meenutada,
mida nad juba teavad keskaegsest ilmalikust arhitektuurist
Eestis. Teeme lihtsamat mõistekaardi. Näiteks:

linnamüür

Raekoda

linnused

KESKAEGNE
ILMALIK
ARHITEKTUUR
EESTIS

Toompea

Suurgildi
hoone

Paks Margareeta
Kiek in de Kök
Skeemide variante võib olla erinevaid!

ÕPPIMINE
Seejärel õpilased õpilased tutvuvad lähemalt linnakindlustustega.
Seletame, et linnuseid hakati püstitama juba 13.sajandil. Keksaegses
Eestis oli neid väga palju, kuid enamik neist on tänapäeval varemetes.
Linnuste hulgas saab eristada kolme põhitüüpi.
Jagame sõnastikud ja palume õpilastel täita ülesande 17.1.1 ja 17.1.1.1.

TOETAV
SÕNAVARA:
Ilmalik arhitektuur
Raekoda
Linnamüür
Linnus
Neemiklinnus
Tornlinnus
Kastell-linnus
Gild
Konvendihoone
Refektoorium
Dormitoorium
Komtuur
Kapiitel
Diele
Dornse
Petik
Etikukivi
Portaal

Küsime, kas õpilastel tekkis raskusi esimese ülesande lahendamisega?
Kas kõigil õnnestus ära arvata paarilise poolt joonistatud linnusetüüp?
Kuigi linnuseid jagatakse kolme põhitüüpi, paljud Eestis püstitatud linnused olid tegelikult segatüüpi. 14. sajandil sai valitsevaks kastell-linnuse eritüüp – konvendihoone.
Õpilased täidavad ülesande 17.2.2 Kontrollime vastuseid suuliselt

KUNST 17

KESKAEGNE ILMALIK ARHITEKTUUR EESTIS
Seejärel õpetaja räägib, milliseid linnusetüüpe leidub Tallinnas, Viljandis ja Kuressaares.
Mainime ka seda, et keskaegsest arhitektuurist on rikkalikult säilinud ka elamud ja ühiskondlikud
hooned Tallinna Vanalinnas. Kuigi hilisemad ümberehitamised on muutnud paljude majade välimust, mitmes vanalinna hoones on põhijoontes säilinud ka keskaegne ruumijaotus.
Õpilased tutvuvad kaupmeeste elamutega, täites ülesande 17.2.3.
Vanalinnas on säilinud ka mitu keskaegset ühiskondlikku hoonet ning nende hulgas on kauneim
raekoda. Küsime õpilaste käest, mida nad teavad Tallina raekojast?
Millal hakati raekoda ehitama? Kui kõrge on raekoda? Mida võime näha raekoja tipus? Kes oli
Vana Toomas? Mille poolest on Tallinna raekoda märkimisväärne/oluline? Mis stiilis oli see ehitatud?
15. sajandi alguses ehitati ka suurkaupmeeste ühingu Suurgildi hoone. Palume õpilastel kirjeldada
seda. Vajadusel õpilased võivad kasutada õpikust lk 166.

KINNISTAMINE
Tunni lõpus vaatame tunni alguses tehtud mõistekaardi. Nüüd teeme kokkuvõtliku mõisteskeemi
sellest, mida saime tunnis teada. Näiteks:

tornlinnus

neemiklinnus
kastell-linnus

konvendihoone

refektoorium

KESKAEGNE
ILMALIK
ARHITEKTUUR
EESTIS

diele

dormitoorium

dornse
petik

etikukivi

kapiitlisaal

Skeemide variante võib olla erinevaid!
Õpilased avavad lühidalt sõnade sisu. Vajadusel täiendame õpilaste vastuseid.
Kinnitamiseks anname õpilastele koduse ülesande täita tööleht 17.3.
Info võetud J. Kangilaski raamatust lk 161-166.

