
KOOPIA. KOOPIA! KOOPIA? – kirjalik ülesanne

Projektülesanne maalide restaureerimisest ja koopiatest    Sinu nimi:                                                    Klass:          

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

Vaata nelja Veenustega taiest - üks nendest on originaalteos, teised on kas koopiad, originaali järgi tehtud loomingulised jäljendused või lihtsalt 
samal teemal teostatud tööd.

1. Carl Timoleon von NEFF 
 “Venus peegli ees” 
Õli.

 SAJAND:

2. TIZIAN
„Veenus peegli ees“ (ingl. k. Titian Venus with a 
Mirror) 
Õli lõuendil,  124.5 x 105.5 cm
Washingtoni Rahvusgalerii, USA
SAJAND:

3. MICHELANGELO PISTOLETTO
„Kaltsude Veenus“ (ingl. k. Venus of the Rags, it. k. Venere degli stracci) 
Marmor ja kasutatud riided (esimene versioon oli vilgukiviga kaetud 
betoonist ja kasutatud riietest), 212 x 340 x 110 cm 
Tate Modern, London, Inglismaa
SAJAND:

4. Peter Paul RUBENS 
„Veenuse tualett“ (ingl. k. Venus at her Toilet, 
Venus with Cupid and Mirror)
Õli lõuendil, 137 x 110 cm
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, Hispaania
SAJAND:



KÜSIMUSED:                  

1. Milline nendest teostest võis olla kõige varajasem ning milline kõige hilisem? Märgi iga kunstitöö juurde, mitmendal sajandil võis see olla 
teostatud.
2. Milline nendest töödest võiks olla originaalteos ja millised on täpsed koopiad (millise maali järgi)?  Millised aga originaali järgi teostatud 
loomingulised 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 loodud teosed (ka originaaltööd)? Põhjenda lühidalt.
3. Millist meeleolu, olukorda iga taies 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. Kirjelda iga teose puhul kunstistiili (rahvakunstilik, realistlik e tõetruu, fotorealistlik, romantistlik, impressionistlik, ekspressionistlik, abstrakt-
ne, kontseptuaalne kunst).
5. Mis võiks olla Michelangelo Pistoletto installatsiooni sõnum – kuidas Sina seda mõistad/tõlgendad?
6.*Kujuta ette, et Sina ise tegid kõik need teosed. Kirjelda töö protsessi (kui kaua aega kulus, kas Sul olid modellid ees ja ruum lavastatud, kui 
suuri pintsleid ja milliseid värvitoone Sa maalimisel kasutasid, kas Su maalimisliigutused olid maalides kiired ja vabakäelised või aeglased ja 
täpsed, milliseid teisi töövahendeid Sa kasutasid ja mil moel). NB! Pööra tööde andmete juures tähelepanu sellele, milliseid vahendeid on kunst-
nik kasutanud.

KODUTÖÖ:
• Otsi internetist või raamatutest iga kunstitöö kohta selle teostamise aasta või tee kindlaks töö valmimise sajand kunstniku eluaastate järgi. 
Kontrolli, kas arvasid originaali ja koopia õigesti. Vastused kirjuta oma esialgsete oletuste juurde, ära valesid vastuseid maha tõmba. Abiks 
võivad olla veebiaadressid http://www.wikipaintings.org/  ja raamat „Kunstnik ja tema kodu: C. T. von Neffi kunstikogu Piira ja Muuga mõisast.“
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