1 video

6 digitrükki

5 fotot

8 installatsiooni

9 skulptuuri

52 estampgraafikat

3 joonistust

31 sega- ja
autoritehnikas tööd

Haridusprogrammide fookuses
on seekord kunst oma mitmekesisuses,
ühiselt otsitakse vastust küsimusele,
mis teeb kunstist kunsti.

13 akvarellmaali

51 õlimaali

TALLINNA KUNSTIHOONE
14.05.–19.06.2016
Annely Köster ja Minni Hein, Sally Stuudio

32 akrüülmaali

HARIDUSPROGRAMMID EESTI KUNSTNIKE LIIDU XVI AASTANÄITUSELE

RETK LOODUSESSE

INIMENE

ABSTRAKTSUS KUNSTIS

Programm 5–8-aastastele lastele
Kestvus 60 min

Programm 9–12-aastastele
noortele
Kestvus 60 min

Programm põhikooli vanemale
astmele ja gümnaasiumile
Kestvus 60 min

Portree, poolfiguur, figuur, akt, figuraalne
kompositsioon – kokku 73 teost seekordsel
Eesti Kunstnike Liidu kevadnäitusel.
Mõned neist vägagi realistlikud ja teised
jälle abstraktsemad, mõned soovivad meile
jutustada lugu või lausa moraliseerida, teised
demonstreerivad tehnilist meisterlikkust ja
kujutamisoskust. Miks kunstnikud kasutavad
inimfiguuri oma teostel? Mis teeb ühest
joonistusest kunsti, mis väärib näitusele
panemist ja publikule näitamist?

Mida tähendab abstraktsus kunstis? Miks
nii paljud kunstnikud seda Kevadnäitusel
eksponeerivad? Näitus pakub laia abstraktse
kunsti avaldumisvormide spektrit ja ainest
aruteluks ja arvatavasti parimat viisi mis
tahes kunstinähtusega sõbraks saamiseks –
ise teose loomist.

Milline võiks olla Sinu ideaalne rännak
loodusesse? Kas Sa kohtad seal sebrakarja
või hoopis üksikut ja tarka öökulli? Kas
päike paistab või vihma sajab? Kuidas võiks
kujutada tuules sahisevat heina? Aga tulpide
kevadist värskust või punaste kirsside
aroomi? Eesti Kunstnike Liidu kevadnäitusel
on eksponeeritud üle 30 loodusmaali ja foto,
mis annab hea võimaluse kogeda, kuivõrd
erinevalt või sarnaselt me loodust näha ja
kujutada saame.
Üldpädevused ja -oskused: tunnetusja õpioskused, sotsiaalsed oskused,
enesekohased oskused
Läbivad teemad: loodusmaal ja -foto,
kujutamise viisid
Fookus: erinevate looduse kujutamise
viiside märkamine
Mõisted: üldistamine, maastikumaal

Üldpädevused: kultuuri- ja
väärtuspädevus, suhtluspädevus
Läbivad teemad: inimfiguur kunstiteostel,
stiliseerimine
Fookus: erinevad põhjused ja viisid
inimfiguuri kasutamiseks kunstis
Mõisted: figuur, portree, üldistamine

Üldpädevused: kultuuri-ja
väärtuspädevus, enesemääratluspädevus,
suhtluspädevus
Läbivad teemad: abstraktne kunst,
eneseväljendus
Fookus: abstraktse kunsti erinevad
avaldumisvormid
Mõisted: abstraktne kunst, kujutav kunst,
üldistamine ja abstraheerimine

NB! Tunnid toimuvad K, N, R, palume grupi vähemalt 1 tööpäev ette registreerida
meiliaadressil publik@kunstihoone.ee
Kõiki galeriitunde on võimalik tellida ka inglise keeles.
SALLY SABAS

LAUPÄEVANE RINGKÄIK

Laupäev, 21. mai kell 14.00

Laupäeviti kell 14.00, v.a 21. mai

Suur, karvane ja sõbralik Sally-koer võtab oma pika saba otsa näituse
kõige väiksemad 4–8-aastased külastajad, et teha koos üks mänguline
ringkäik ning tutvustada koos lastega nende vanematele näitust.
Programm nagu hea perefilm, mis pakub vaatamisrõõmu ja avastamist
suurtele ja väikestele kunstisõpradele.

Laupäevase ringkäigu jooksul avastatakse teoste tähenduskihtide
rikkalikku maailma, osalejatel on soovi korral võimalik ka ise panustada
tõlgenduste paljususse.

Tallinna Kunstihoone publikuprogrammid toimuvad koostöös Sally Stuudio kunstikooliga. Vaata lähemalt: www.sallystuudio.ee ja kunstihoone.ee

Eesti Kunstnike Liidu 16. aastanäitusel
eksponeerib oma teoseid 169 kunstnikku

