
 
 

Kunstiolümpiaadi Tallinna piirkonnavooru juhend 2022-23 õa. 

Üleriigilise kunstiolümpiaadi Tallinna piirkonnavoor toimub 18. veebruaril 2023 kell 10.00 – 
14.00 TALLINNA ARTE GÜMNAASIUMIS (Vilde tee 62, lähim bussipeatus Lehola. NB! 
Koolimajja sisenemine peauksest vasakule jääva kaldtee kaudu. Kaasa vahetusjalatsid.) 
Piirkonnavooru korraldavad Tallinna Haridusamet ning Kunstihariduse Ühing.  

Info kunstiolümpiaadi Tallinna piirkonnavooru kohta (juhend, osalejad, tulemused) on 
Tallinna Haridusameti olümpiaadide lehel  http://olympiaadid.haridus.ee. Üleriigilise 
kunstiolümpiaadi juhend on Tartu Ülikooli Teaduskooli aadressil  
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/kunstiolumpiaad. 
 
Kunstiolümpiaadi üldsätted:  
Olümpiaadi piirkonnavooru eesmärgiks on:  
-  andekatele õpilastele loominguliste ja teadmispõhiste väljakutsete pakkumine;   
- eakaaslaste loominguga võrdlusvõimaluste pakkumine ja parimate saavutuste 

tunnustamine;  
- kunstihariduse ja –kultuuri väärtustamine;  
- ainetevahelise lõimingu toetamine;  
- kunstiõpetajate koostöövõrgustiku toetamine 
 
Ülesannete koostamine ja sisu:                                                                                                   
Piirkonnavooru ülesanded koostab üleriigilise kunstiolümpiaadi korralduskomisjon. 
Teadmiste ja oskuste tööde ülesannete koostamisel lähtutakse põhikooli ja gümnaasiumi 
riiklike õppekavade kunsti ainekavadest.  
 
Korraldus:                                                                                                                                     
olümpiaad toimub kahes vanusegrupis:  põhikooli III kooliaste (7. -  9. klass ) ja 
gümnaasium (10. - 12. klass). Piirkonnavoorus selgitatakse välja üleriigilisel 
kunstiolümpiaadil osalevad õpilased (olenevalt piirkonnavoorus osalenud koolide arvust on 
üleriigilisel olümpiaadil osalevate Tallinna koolide õpilaste arv 3– 5 ). Igal koolil on õigus 
saata Tallinna  piirkonnavooru üks õpilane põhikooli III kooliastmest ja üks õpilane 
gümnaasiumist. 

Registreerimine 9.01 - 13. 02. 2023  e-maili aadressil  heli.mand@arte.edu.ee  
märgusõnaga "kunstiolümpiaad".  Teatada õpilase ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-posti 
aadress, telefoni number, kool, klass, juhendaja/õpetaja, juhendaja/õpetaja e-posti aadress, 
märkida juurde kunstikool/ kunstivaldkonna huvikool, kui õpilane osaleb selle  töös. 

Piirkonnavoor koosneb kolmest osast :;* 
 

Esimene osa – Teadmised (vastamiseks 1 tund) 
Põhikool: Teadmiste-küsimused sisaldavad visuaalkunsti põhimõisteid, teadmisi 
proportsiooni-, perspektiivi- ja värvusõpetusest, eesti ja maailma kunstikultuurist baroki ja 
rokokoo perioodil, meedias kajastatud kunstisündmustest ja antud aasta teemast 
„Liikumine“.  
Gümnaasium: Teadmiste-küsimused sisaldavad kunstimõisteid, teadmisi proportsiooni-, 
perspektiivi- ja värvusõpetusest, eesti ja maailma kunstikultuurist baroki ja rokokoo perioodil 
ja kaasajal, meedias kajastatud kunstisündmustest ja antud aasta teemast „Liikumine“. 
Õpilaselt eeldatakse kunstnike loomingu ja kunstimõistete tundmist, õigete seoste loomist, 
funktsionaalse lugemise ja kunstilise kujutamise oskust. Teooriaküsimustele vastates ei tohi 
õpilane kasutada kõrvalist abi või abimaterjali, sh elektroonilisi seadmeid.  

 
Teine osa – Oskused  (teostamiseks 2 tundi).  
Oskuste praktilise töö ülesande koostab üleriigiline korralduskomisjon. Töö teostatakse 
lähtuvalt antud teemast, vastavalt tehnilistele nõuetele ja selleks vajalikke kunstivahendeid 
kasutades. Kõigile osalejatele antakse kohapeal töövahendid. (Lisa 3 Praktilise töö 



materjalid). Õpilaselt eeldatakse kunstitehnikate tundmist ja erinevate kunstivahendite 
kasutamisoskust, joonistamis-, maalimis-, kujundamisoskust kompositsiooni- või 
disainiülesande lahendamiseks. Hinnatakse: loomingulist ja isikupärast teemalahendust, 
kompositsiooni ja kunstitöö teostamise korrektsust.  
 
Kolmas osa – Omaloominguline kunstitöö (kodus teostatud osaleja vahenditega)  
Põhikooli III kooliaste  
Teema: “Kuninglik mina!” ehk minu rokokoo stiilis autoportree. 
Tehnika: joonistus või maal, kromaatiline. 
Formaat: A3  
Töö peab olema tasapinnaline, seinale kinnitatav (voltimata, rullimata)  
Hindamine: Autoportreel on tuntavad rokokoostiili tunnusjooned (nt maal “12-aastase Marie 
Antoinette portree”, Martin van Meytens 1767-68) –  kujutatud parukaid, peakatteid, 
rõivastiili ja kätte esemeid, mis täna seostuvad külluslikkuse või iluga. Töö võib olla portree 
või poolfiguur (võivad paista ülakeha ja käed). Töö on värviline. Hinnatakse loomingulise töö 
originaalsust, keha ja näo proportsioone, tehnilist võimekust, koloriiti, kompositsiooni.  
 
Gümnaasium  
Teema: “Raamike, raamike seina peal, kes on kauneim kogu maal?” -  A3 suuruse pildi 
baroklik pildiraam. 
Tehnika: ruumiline kuni 5 cm paksune madalreljeef, kasutada võib paberit, kartongi, 
plastiliini, savi jms ruumilise töö tegemise vahendeid. Raami kattevärv on vaba. Raamil on 
riputamiseks ette nähtud kinnitusaasad. 
Formaat: Raam on seest tühi, aga võimaldab A3 suuruses pildi sisse asetamist, raami 
välisserva mõõdud on vabad.  
Hindamine: Eeskujuks baroksed pildiraamid ja nende peal asuvad korduvad ornamendid. 
Hinnatakse elementide dünaamilisust, kaasaegsust, loomingulise töö originaalsust, tehnilist 
võimekust, kompositsiooni ja terviklikkust 
 
Etikett, millel on õpilase nimi, kool, klass, juhendaja nimi, õppeaasta, kinnitada kunstitöö 
pöördele. Etiketi suurus on 5x10 cm, vormistatud arvutil kirjaga Arial – suurus 16 bold/paks  
 
Töövahendid ja materjalid: Teadmiste-küsimuste lahendamiseks võtta kaasa 
kirjutusvahend, harilik pliiats, joonlaud ja kustukumm. Oskuste praktilise ülesande 
lahendamiseks vajalikud töövahendid ja materjalid tagab piirkonnavooru korraldaja.  
Kaasavõetud omaloominguline töö on teostatud osaleja  töövahenditega. 
 
Töökeel on eesti keel. Vene õppekeelega põhikoolide õpilastele on teadmiste vooru 
küsimused ja oskuste praktilise osa tööjuhised tõlgitud vene keelde.  

Hindamine: piirkonnavooru töid hindab kunstiõpetajatest ja kunstnikest koosnev vähemalt 
5-liikmeline žürii ning selgitab välja mõlema vanuserühma parimad.  
Apelleerimise tingimused: kõik olümpiaadil esile kerkinud probleemid ja lahkarvamused 
lahendatakse kohapeal osapoolte juuresolekul vastavalt otstarbekusele ja/või vajadusele. 
 
Olümpiaadi piirkonnavooru tulemused tehakse teatavaks Tallinna Haridusameti 
olümpiaadide lehel http://olympiaadid.haridus.ee  1.märtsil 2023. Üleriigilisele 
kunstiolümpiaadile kutsutud õpilaste nimekiri avalikustatakse Eesti olümpiaadide veebilehel 
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/kunstiolumpiaad  ja Kunstihariduse 
Ühingu kodulehel https://kunstiharidus.weebly.com/ hiljemalt  10. märtsil 2023. 
 
Olümpiaadi üleriigiline voor toimub  6.mail 2023 Tallinnas, Tallinna Ühisgümnaasiumis, 
Pärnu mnt 71.  
 
Lõppvooru tulemused avaldatakse olümpiaadide veebilehel 
https://www.teaduskool.ut.ee/et/olumpiaadid/kunstiolumpiaad hiljemalt 11. mail 
2023.  
 
 



 
Heli Mänd 
kunstiolümpiaadi Tallinna piirkonna komisjoni esimees 
Tallinna Arte Gümnaasium 
heli.mand@arte.edu.ee 
6515464, 5262997 
 
Helen Laide 
Tallinna Haridusamet 
Helen.Laide@tallinnlv.ee 


