
TALLINNA HUVIKESKUS KULLO 
 
Joonistamise- ja maalikursus noortele ja täiskasvanutele 
 
I Üldosa 
Õppeaja kestvus: algajate kursuse kestvus on 1 õppeaasta. Edasijõudnute kursusel 
oslemiseks ei ole ajalisi piiranguid aastates. Võimalik on osaleda nii palju aastaid, kui huvi 
jätkub. 
Maht tundides: 6 tundi nädalas, 222 tundi õppeaastas 
Õppekeel: eesti keel 
Õppevormid ja meetodid: rühmatund; tööde ülevaatused ja arutelud; ülevaatenäituste ja 
isikunäituste korraldamine; kunstinäituste ühiskülastused galeriides ja muuseumides ning 
haridusprogrammides osalemine; maalilaager Karepal; konkurssidel osalemine. 
Vastuvõtutingimused: vanus vähemalt 14 eluaastat, avalduse esitamine, huvi olemasolu 
loomingulise tegevuse vastu. Edasijõudnute rühmas osalemiseks peab olema läbitud algajate 
kursus. 
Õppevaldkond: muusika ja kunst 
Lisaained:  -  
Dokument lõpetamisel: õppeaasta lõpus antakse tunnistus kursuse läbimise kohta. 
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid 

1. Anda õpilastele akadeemilise joonistamise oskus, teadmisi maalitehnikatest ja 
erinevatest võimalustest maalikunstis. 

2. Anda õpilastele teadmisi kaasaegsest kunstist, arendada kunstist arusaamise ja 
erinevate kunstinähtuste mõtestamise oskust  kunstinäituste külastamise ja 
haridusprogrammides osalemise kaudu. 

3. Erinevate loominguliste ülesannete ja arutelude kaudu panna õpilased mõtlema ja 
arutlema kaasaegse maailma oluliste  probleemide üle, arendada empaatiavõimet ja 
aktiivset ellusuhtumist. 

4. Luua soodne keskkond, kus sarnaste huvidega õpilased saavad arendada oma võimeid 
ja eeldusi ning kus arengule aitab kaasa kollektiivses tegutsemises tekkiv sünergia. 

5. Loomingulise mõtlemise arendamise ja konkreetsete oskuste andmise läbi valmistada 
soovi korral õpilane ette haridustee jätkamiseks kunstikõrgkoolis. 

6. Lõppeesmärk on kujundada ja mõjutada õpilase väärtushinnanguid, et aidata kaasa 
loominguliselt aktiivse, iseseisvalt mõtleva, kultuuri vallas erudeeritud, 
empaatiavõimelise ja hooliva inimese kujunemisele. 

 
III Õppetöö sisu 
Algajate rühm 
 
Õppetöö eesmärgiks on anda baasoskused ja teadmised akadeemilises joonistamises ning 
tutvustada akrüülmaali erinevaid võimalusi. 
Iga järgmine ülesanne on eelmisest astme võrra keerulisem ja raskem ning baseerub 
eelmisest ülesandest saadud kogemusel, oskusel ja teadmisel.  
Õppetöö algab joonistamise tsükliga, joonistamine ja maalimine vahelduvad tsüklitena läbi 
kogu õppeaasta. Iga uue teema sissejuhatuseks on teoreetiline loeng. 
 
Joonistamise teemad, maht 100 tundi: 
 1. Käeharjutused, õige pliiatsihoiu ja käe liikumise õpetamine. 
 2. Natüürmordid, erineva raskusastmega. 



 3. Installatsioon ruumis. 
 4. Vormijoonistamise ülesanne. 
 5. Figuuri joonistamine modelli järgi. 
 6. Visandid modelli järgi. 
 7. Portree modelli järgi. 
 
Maalimise teemad, maht 122 tundi: 
1. Abstraktne kompositsioon kolmes erinevas maalitehnikas 
2. Klassikaline natüürmort 
3. Lillemaal 
4. Portree kätega (poolfiguur)  
5. Autoportree 
 
 
Edasijõudnute rühm 
 
Edasijõudnute rühma tegevuse eesmärk on arendada edasi algajate rühmas omandatud oskusi 
ja teadmisi. Suurem rõhuasetus on loomingulist lähenemist eeldavatel ülesannetel, mis 
nõuavad teema sügavuti uurimist, abimaterjalide otsimist, iseendasse vaatamist ja ümbritseva 
keskkonnaga suhestumist. Oluline on kujundi loomise ja kasutamise oskus, samuti 
kompositsiooni ülesehitamise oskus. Igale õppijale antakse võimalus arendada välja oma 
isikupärane käekiri, nivelleerimata eripärasid. Maali ja joonistamise tsüklid on vaheldumisi, 
põhirõhk on maalil, suureformaadilistel kompositsioonidel ja maaliseeriatel. Suurem tähtsus 
on ka tööde analüüsil ja arutelul. 
Edasijõudnute rühma ülesanded on erinevad igal õppeaastal, et need pakuks huvi ka 
õpilastele, kes osalevad ringi tegevuses juba kolmandat või seitsmendat aastat. Igal 
õppeaastal on üks põhiteema, mis annab pealkirja ka ringi aastanäitusele. Igale ringis 3 või 
enam aastat osalenud õpilasele antakse 12. klassis võimalus oma isikunäituse 
korraldamiseks. 
 
Joonistamise teemad, maht 28 tundi: 
1. Krokii joonistamine modelli järgi. Erinevad materjalid. 
2. Temaatiline kompositsioon fotomaterjali põhjal. Pliiats. 
3. Abstraktne kompositsioon pliiatsitehnikas 
 
Maalimise teemad, maht 194 tundi: 
1. Kompositsioon  mõne värvi teemal. Värvide tähenduste ja omaduste uurimine. 
2. Inimese kujutamist arendav kompositsioon. 
3. Teema, mille puhul kasutatakse seeria printsiipi. 
4. Kompositsioon, mille lahendamiseks kasutatakse erinevaid maalitehnilisi võtteid. 
5. Kompositsioon, mis lähtub mõne globaalprobleemi sügavuti uurimisest. 
6. Linnavaade või interjööri vaade joon- ja õhkperspektiivi õppimiseks. 
7. Loodusmotiivist lähtuv kompositsioon. 
8. Sotsiaalset või eetilist probleemi sügavuti uuriv teema. 
9. Mõnest konkursist või ülevaatenäitusest lähtuv teema. 
 
IV Oodatavad õpitulemused 
Algajate kursuse läbinud õpilane peaks oskama-teadma (miinimumtase): 
1. Oskama kujutada esemeid ja objekte õiges proportsioonis, ruumilistena, anda edasi 
esemete vormi hele-tumeduste, valguse ja varju abil. 



2. Oskama luua tasakaalustatud kompositsioonilist tervikut. 
3. Oskama kujutada inimest õiges proportsioonis, anatoomiliselt õigesti, tabades poosi ja 
andes edasi keha vormi valguse ja varju abil. 
4. Oskama kasutada akrüülmaali tehnika erinevaid võtteid ja võimalusi. 
6. Oskama maalida natüürmorti, portreed, figuuri, abstraktset kompositsiooni. 
7. Oskama kasutada kujundeid oma ideede edasiandmiseks. 
 
Edasijõudnute kursuse läbinud õpilane peaks oskama-teadma (maksimumtase): 
1. Oskama kasutada pliiatsi ja söetehnikat mistahes objektide joonistamiseks, omama 
isikupärast graafilist käekirja. 
2. Oskama joonistada portreed, figuuri ja visandeid, tabades kujutatava karakterit. 
3. Oskama luua graafilisi abstraktseid kompositsioone erinevates tehnikates. 
4. Valdama akrüülmaali erinevaid tehnikaid. 
5. Oskama maaliliste vahenditega kujutada mistahes objekte, omama isikupärast 
maalikäekirja ja koloriiditunnetust. 
6. Oskama luua ja üles ehitada keerukamaid kompositsioone, kasutada kujundeid erinevate 
tähenduste edasiandmiseks. 
7. Suutma lahendada teemasid, mis nõuavad sügavuti uurimist, abimaterjalide otsimist, 
suhestumist keskonnaga, ühiskonna probleemide tajumist. 
8. Oskama suhestuda kaasaegse kunstiga, mõista selle tähendusi. 
9. Oskama analüüsida oma ja kaaslaste loomingut, arutleda erinevate teemade üle. 
10. Omama harjumust külastada kunstinäitusi, jälgida kultuurimeediat. 
11. Omama väljakujunenud väärtushinnanguid, mille aluseks on empaatia ja hoolivus. 
 
V Hindamine/tagasisidestamine 
Hindamise peamiseks vormiks on individuaalne vestlus. Õpilast ei võrrelda teistega, hinnang 
antakse tema arengule ja edasiminekule võrreldes varasema tasemega. 
Mõnede tööde puhul toimuvad kollektiivsed tööde analüüsid, kus ringi liikmed ise saavad 
avaldada arvamust kaaslaste tööde kohta. 
Õpilaste tunnustamise vormiks on näitused, kuhu pannakse välja kõigi autorite parimad tööd. 
Tunnustamise vormiks on ka isikunäituse võimaluse pakkumine vastava tööde taseme ja 
hulga olemasolu korral. 
Õppeaasta lõpul antakse kirjalik tagasiside eKooli kaudu. 
 
 
 


