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Videokunst
Lastele ja noortele alates 8. eluaastast
Paide Kunstikooli õpetaja
Videokunsti on nädalas 2 akadeemilist tundi, aastas 70 tundi (2 kursust).
Huviring
1. Arendada lastes ja noortes loovat mõtlemist, eneseväljendusoskust, fantaasiat
ning meeskonnatöö oskust;
2. anda teadmisi videokunstist, sh filmi- ja fototehnilistest vahenditest ja
võimalustest;
3. anda uusi teadmisi vastavasisulistest arvutiprogrammidest;
4. anda algsed kogemused videokaameraga ja videotarkvaraga töötamisel;
5. arendada julgust audiovisuaalseks eneseväljenduseks videotehnoloogias;
6. anda kogemusi kriitilise sõnalise väljenduse mõttes, analüüsides enda ja teiste
audiovisuaalset kunsti;
7. anda uusi teadmisi videofilmi valmistamiseks.
1. Õpilasel on teadmised videokunsti ajaloost ja erinevatest trendidest
audiovisuaalses kunstis ning oskused orienteeruda audiovisuaalkunsti
maastikus ja nüüdisaegses meediakunstis.
2. Õpilane teab, millest koosneb film, oskab ära tunda erinevaid plaane ja oskab
neid nimetada. Teab kompositsiooni põhimõtteid ja oskab kasutada erinevaid
standardpositsioone õiges kohas. Teab, milleks kasutatakse katteplaane ja
kuidas teksti videotes esitleda.
3. Õpilasel on oskused ja teadmised, kuidas kasutada videokaamerat algtasemel
ning kuidas videot töödelda ja esitleda.
4. Õpilasel on oskus pöörata tähelepanu audiovisuaalse kogemuse erinevatele
aspektidele.
5. Õpilane oskab kasutada erinevaid videotöötlusprogramme.
6. Õpilane oskab koostada stsenaarset plaani ning seda rakendada.
7. Õpilasel on oskused ja teadmised, kuidas videoid meedias avaldada, millised
on ohud.
Videokunstis tutvutakse videokunsti ajalooga ning erinevate trendidega, saadakse
ülevaade videokaamera kasutamisest. Tehakse praktiliselt läbi kaamera
paigaldamine statiivile, suumimine ja muu vajalik filmimise alustamiseks.
Õpitakse videokaameraga filmist, sh helindamist, videomaterjalide töötlemist
ning esitlemist. Õpitu põhjal koostatakse lühifilm, mida õpitakse ka analüüsima.
Videoringis antakse õpilasele tagasisidet tema tegevuse ja edusammude kohta.
Kursuse lõpuks valmib grupitööna lühifilm.
1. H. Baddeley „Amatöörfilmi montaaž“
2. C. Lewis „Paeluv multimeedia“
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