
TERE, 

Tavaliselt arvatakse, et kunsti õpitakse selleks, et saada kunstni-
kuks. Kuid see on tänapäeval vaid üks võimalustest. Väga 
paljud hinnatud tulevikuerialad nõuavad teadmisi kunstist. 
Kas soovid tegeleda arhitektuuri, ruumikujunduse, disaini, 
veebiarenduse või arvutimängude loomisega – alustada 
tuleb algusest ja seda saabki teha Viljandi Kunstikoolis. Siin 
saad õppida joonistamist, kompositsiooni, värvusõpetust 
jpm. Meie põhiõpe annab sulle edaspidiseks tugeva aluse.

ALGÕPE

Kunsti algõpe I-IV klassi õpilastele vanuses 6-11 a. Tunnid toimuvad 

1-2 korda nädalas. Loomingulisust arendatakse läbi mängu ja eksperi-

mentide. Katsetatakse mitmesuguste materjalidega. Tasapisi õpitakse 

tundma kunstitegemise võtteid ja põhimõtteid. 
Algõppe kuutasu on 10 eurot.

KUNSTIRING

1 korda nädalas toimuv kunstiring sobib õpilaste-
le, kel aega vähe või kes soovivad kunstitegemist 
algul natuke proovida. Joonistame, maalime, 
voolime, meisterdame, leiutame ja õpime tund-
ma erinevaid tehnikaid – iga kord toimub midagi 
põnevat. Soovi korral saab laps alati põhiõppesse 
üle minna. Kunstiringi kuutasu on 10 eurot.

PÕHIÕPE

V-IX klassi õpilastele vanuses 10-16 a. Tunnid toimu-
vad 2 korda nädalas 3-4 tundi. Õpilased saavad mitme-
külgse ülevaate kunstist ja kunstitegemisest. Töötatakse 
erinevate materjalide ja tehnikatega ning omandatakse 
vajalikud tööoskused. Arendatakse loomingulisust ja 
valikute tegemise oskust. Õppeaineteks on joonista-
mine, maalimine, kompositsioon, vormiõpetus, kun-
stilugu ja digifotograafia. Lisaks on põhiõppe õpilastel 
trimestri jooksul võimalik osaleda tasuta ühel täien-
duskursusel. Põhiõppe kuutasu on 17 eurot.

VABAKUULAMINE

V-IX klassi õpilastele vanuses 10-16 a. Tunnid toimu-

vad 1-4 tundi nädalas. Õpilane saab valida üksikuid 

aineid põhiõppe tunniplaanist ja kokkuleppel vastava 

aine õpetajaga osaleda soovitud tundides. Vabakuulaja 

kuutasu on 10 eurot.

GÜMNAASIUMIRÜHM

X-XII klassi õpilastele vanuses 16-19 a. Tunnid toimuvad 
2-3 korda nädalas. Jätk põhiõppele. Varemomandatut 
lihvitakse, erinevatele teemadele ja tehnikatele lähenetakse 
süvitsi. Eakohasel moel tegeldakse nii kunstioskuste kui 
kunsti mõistmise arendamisega

TÄISKASVANUTE VABAATELJEE

1-2 korda nädalas õhtuti toimuv kunstikursus sobib igaühele! Julgesti võivad õppima tulla ka need, kes pole varem kunstiga tegelenud. Piisab uudishimust ja tahtmisest! Kui ei oska, siis meie õpetame. Kelle kunstnikukäsi on aga juba üsna kindel, saa-vad seda meie õpetajate abiga hoida rooste minemast. Joonista-mine, maalimine, värvus- ja kompositsiooniõpe. Siit leiab võim-etekohast juhendamist nii edasijõudnu kui kunstiga esmatutvust tegev täiskasvanu. Valida on võimalik kahe erineva grupi vahel. Esmaspäeviti juhendab rühma õpetaja Tatjana Anniko, kolmapäeviti õpetaja Lemmi Paul.  Mõlemal päeval algab kursus kell 18.45-20.10 Täiskasvanute vabaateljee kuutasu on 19 eurot.

ERIALAKURSUSED

Kunstikool korraldab mitu korda aastas erinevaid põnevaid 

kursusi kunsti ja disaini alal. Kursus koosneb reast 90-minu-

tilistest sessioonidest, mis toimuvad kord nädalas. Kursused 

on tasulised. Näiteks hiljuti on toimunud kalligraafia-, 

portselanimaali-, keraamika-, animatsiooni-,  veebidisaini-, 

digifotograafia-, video-, 3D kursus SketchUp,  digimaali, 

Photoshopi kursus algajatele jt kursused. AVATUD KERAAMIKAATELJEE

On mõeldud igaühele, kes soovib keraamika vallas kätt 

proovida või juba valmismõeldud ideed teostada. Kunstikooli 

õpetaja juhendamisel saab keraamilise eseme valmis voolida, 

glasuurida ja põletada. Keraamikaateljee on kõigile huvilistele 

avatud teisipäeviti kell 19.00–20.30. Ühe korra pilet maksab 7 

eurot, millele lisandub materjalikulu.

AVATUD JOONISTUSATELJEE

Annab võimaluse harjutada inimese joonistamist. Õpetaja Reet Talimaa juhendamisel tehakse modellidest kiireid visandeid, krokiisid ning vahel ka pikemaajalisi töid. Avatud joonistusateljee toimub neljapäeviti kell 18.45-20.10. Ühe korra pilet maksab 7 eurot, millele lisandub materjalikulu.

AVALDUSI võetakse vastu iga päev terve aasta 
jooksul. Kunstikooli kodulehe kaudu saab avalduse 
teha lausa ööpäevaringselt. Täpsem info kodulehel: 
viljandikunstikool.ee või tel  533 13 885


