Kunst II kursus „Kunst ja visuaalkultuur 20. ja 21. sajandil“
1 tund nädalas
Õppesisu:
Kunsti ja visuaalkultuuri muutumine.
Nüüdisaegse elutunnetuse ja globaalse maailma sünd, teaduse, tehnoloogia ja
linnastumise võidukäik. Kunstiteos ja kontekst: vaatajad, koht ning aeg. Autorsus,
kunstnike ja vaatajate suhte muutumine. Elukeskkonna kujundamise põhimõtted:
arhitektuur, disain, visuaalne meedia.
Kunst moderniseeruval ajastul.
19. sajandi lõpu kunst: impressionism, postimpressionism, juugend ja sümbolism.
Fotograafia ja illustreeritud ajakirjandus. 20.sajandi I poole kunst. Modernistliku kunsti
suunad: fovism, ekspressionism, futurism, kubism, abstraktsionism, sürrealism.
Avangard. I maailmasõda ja dadaism. Modernistlik arhitektuur ja disain.
Funktsionalism.
Kunst
totalitaarsetes
riikides:
sotsialistlik
realism,
natsionaalsotsialistlik kunst.
II maailmasõja järgne kunst.
Külm sõda: abstraktne ekspressionism versus figuratiivne kunst. Üleminek
modernismist
postmodernismi.
Minimalism,
opkunst
jne.
Popkunst.
Hüperrealism. Happening, kehakunst, maakunst. Kontseptualism kui nüüdisaegse
kunsti alusprintsiip.
Postmodernism ja nüüdiskunst.
Postmodernistlik kunst. Sotsiaalkriitiline ja poliitiline kunst. Kunst avalikus ruumis.
Kunstimeediumide paljus: maal, graafika, skulptuur, installatsioon, fotokunst,
videokunst, tegevuskunst, interaktiivne meediakunst, helikunst, netikunst jt. Teemade
ja seisukohtade paljus 21. sajandi kunstis: teadus, innovatsioon, ökoloogia,
identiteet, soolisus, eetika jne. Rahvusvahelised nüüdiskunsti näitused ja kunsti
globaliseerumine.
Keskkond. Disain. Visuaalne meedia.
Arhitektuuri ja disaini valdkonnad (tootedisain, mood, graafilne disain jne). Ehitatud
keskkonna arengusuunad seoses ühiskonna, tehnoloogia ning inimese mõtteviiside
muutumisega. Disain ja inimsõbralik elukeskkond: innovatsioon, targad materjalid,
keskkonnateadlikkus. Disainiprotsess – probeemilahendus. Meediakeskkond ja
visuaalne kommunikatsioon.
Kultuuripärandi kaitse. Autoriõigus. Kunsti, arhitektuuri ja disainiga seotud elukutsed.
Nüüdiskunsti nähtusi võrdlevad teemad (valida kuni kolm teemat):
1. Individuaalsus, kollektiivsus ja anonüümsus kunstis.
2. sajandi nn realismid: sürrealismist ja sotsrealismist kuni hüperrealismi ja
videokunstini.
3. Mäng kunstiajaloo minevikuga, tsitaat, remiks, paroodia nüüdisaja kunstis ning
visuaalkultuuris.
4. Kunsti aktiivsed sekkumised ühiskonda: poliitiline kunst, feministlik kunst,
avalik kunst.
5. Nüüdisaegse kultuuri interdistsiplinaarsus: kunst, muusika, film, kirjandus.
6. Muutused arhitektuuris ja disainis 20. ja 21. sajandil.

Loomingulised ja uurimisprojektid, õppekäigud.
Loomingulised projektid on seotud Mõtle!-osa võrdlevate teemadega ning
mõtestavad, kinnistavad ja laiendavad õpitut. Oluline on isiklik vaatenurk,
käsitletavate teemade endast ja nüüdisajast lähtuv tõlgendamine. Loovtööde
tegemisel valida oma ideele sobivad väljendusvahendid (nt joonistus, maal, kollaaž,
ruumiline objekt, digitaalne pilt, video, tegevuskunst jne). Loovtöö protsessi osa on
töö esitlemine, analüüs ja tõlgendamine ning oma valikute põhjendamine.
Projektid ja õppekäigud on seotud õppe korraldamisega erinevates
õpikeskkondades: ateljee, loodus- ja linnakeskkond, muuseum, näitus,
virtuaalkeskkond jne.

