
KOOPIA. KOOPIA! KOOPIA? – kirjalik ülesanne

Projektülesanne maalide restaureerimisest ja koopiatest    Sinu nimi:                                                    Klass:          

Kunstitööde võrdlemine aitab Sul mõista paremini kunstiteoseid ja nendesse valatud kunstnike mõtteid. Ehk suunab see Sind üldiselt kunsti 
kõrgemalt hindama, annab ideid oma kunstitööde tegemiseks.

Vaata nelja kaardimängijatega maali - üks nendest on originaalteos, teised on kas koopiad, originaali järgi maalitud loomingulised jäljendused või 
lihtsalt samal teemal teostatud tööd.

1. PAUL CÉZANNE 
„Kaardimängijad“ ( ingl.k. The Card Players)
Õli lõuendil, 48 x 58 cm 
Musée d'Orsay, Pariis, Prantsusmaa

SAJAND:

2. TUNDMATU AUTOR 
„Kaardimängijad luksuslikus interjööris“
Akvarell paberil, 76 x 67  cm 
Eesti Kunstimuuseum, Mikkeli muuseumi kogu

SAJAND:

3. PIETER DE HOOCH
„Kaardimängijad“ ( ingl.k. The Card Players)
Õli lõuendil, 77 x 67 cm
Louvre muuseum, Pariis, Prantsusmaa

SAJAND:

4. FERNAND LÉGER
„Kaardimängijad“ ( ingl.k. The Card Players või  Soldiers Playing 
at Cards)
Õli lõuendil, 128,5 x 193 cm
Kröller-Mülleri muuseum, Otterlo, Madalmaad

SAJAND:



KÜSIMUSED:           

 
KODUTÖÖ:
Otsi internetist või raamatutest iga maali kohta selle teostamise aasta või tee kindlaks töö valmimise sajand kunstniku eluaastate järgi. Kontrolli, 
kas arvasid originaalmaali ja koopia õigesti. Vastused kirjuta oma esialgsete oletuste juurde, ära valesid vastuseid maha tõmba. Abiks võivad olla 
veebiaadressid http://www.wikipaintings.org/ ja http://digikogu.ekm.ee/.

Kasutatud allikad:
Johannes Mikkeli kunstikogu: Kataloog. Tekst: Anu Allikvee jt.; koostajad Ivar-Kristjan Hein, Kadi Polli. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, Kadrioru kunstimuuseum, 2008, lk. 36.
„Card.Players.Leger.jpg“. – A matter of Time, Department of Mathematics Dartmouth College, http://www.math.dartmouth.edu/archive/c2w99/public_html/wklyimages/Card.Players.Leger.jpg
„Most Expensive Paintings In The World“. – Empty Kingdom, A Home for Media Artists, http://www.emptykingdom.com/main/featured/most-expensive-paintings-in-the-world/
„The Card Players. Pieter de Hooch“. – WikiPaintings, http://www.wikipaintings.org/en/pieter-de-hooch/the-card-players

1. Milline nendest teostest võis olla kõige varajasem ning milline kõige hilisem? Märgi iga maali juurde, mitmendal sajandil võis teos olla maalitud.
2. Milline nendest töödest võiks olla originaalteos ja millised on täpsed koopiad (millise maali järgi)?  Millised aga originaali järgi maalitud loomin-
gulised jäljendused (st. ei ole täpne koopia originaaltööst, kuid tugineb originaalil: tööd on sarnaste elementidega, nt kompositsiooni ülesehitus, 
samad detailid või muud vihjed, kuid kopeerija on kasutanud talle omast maalilaadi või muutnud detaile)? Millised on lihtsalt samal teemal maali-
tud teosed (ka originaalmaalid)? Põhjenda lühidalt.
3. Millist meeleolu ja olukorda iga maal edasi annab? (Vihjed: pingeline, raskepärane, kurb, vihane, lootusetu, tõsine, lootusrikas, õrn, siiras, rahu-
lik, lõõgastav, romantiline, poliitiline, sõjakas, usuline, poeetiline, ulmeline, muinasjutuline, mänguline, lõbutsev, rõõmus)
4.* Kujuta ette, et Sina ise maalisid kõik need teosed. Kirjelda maalimise protsessi (kui kaua aega kulus, kas Sul olid modellid ees ja ruum lavas-
tatud, kui suuri pintsleid ja milliseid värvitoone Sa kasutasid, kas Su liigutused olid maalides kiired ja vabakäelised või aeglased ja täpsed). 
NB! Pööra tööde andmete juures tähelepanu sellele, milliseid vahendeid on kunstnik kasutanud.


