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10. klassi kirjanduskursused
Valikkursuse „Draama ja teater” kaudu õpitakse mõistma
draamakunsti põhialuseid ja teatri tähendust meie kultuuris.
Õppe vältel loetakse ja analüüsitakse draamateoseid, vaadatakse
ja mõtestatakse ühiselt teatrietendusi ning täidetakse lihtsamaid
dramatiseerimis-ülesandeid. Kursuse jooksul omandatakse nii
teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi. Teatriajalugu hõlmab
vaid väikese osa kogu kursuse mahust, kuid on nüüdisteatri
mõistmise seisukohalt siiski vajalik. Põhitähelepanu pööratakse
draama olemuse ja teatritegemise spetsiifika selgitamisele ning
etenduse analüüsile. Teater on olemuselt erinevate kunstiliikide
sulam, ühendades muusika, tantsu, kirjanduse, (video)filmi ja
kujutava kunsti. See võimaldab lõimida kursust kunsti- või
muusikaõpetusega. Eraldi tähelepanu pööratakse kursuses eesti
teatri kujunemisele ja praegusele arengule.
Koostöö kooli ajalehe ja kooliraadioga
35 tundi
Õpilane:

•
loeb ja väärtustab nii eesti kui ka maailmakirjanduse olulisemaid
autoreid ja kirjandusteoseid,
suhestab loetut teose ajastu ning tänapäevaga;
•
väärtustab kirjanduse ühiskondlikku, ajaloolist ja kultuurilist
tähtsust ning kirjanikku kui loojat;
•
väärtustab kirjandust kui tunde- ja kogemusmaailma rikastajat
ning kujutlus- ja mõttemaailma arendajat;
•
loeb nii proosat, luulet kui ka draamat, tunneb tähtsamaid
kirjandusvoole ja -žanre ning eristab kirjandusteksti poeetilisi võtteid ja
peamisi kujundeid;
•
mõistab sõnakunsti väljendusvahendite mitmekesisust ning nende
erinevusi ja sarnasusi võrreldes teiste kunstiliikidega (teater, film,
kunst, muusika);
•
tajub kirjandusteksti mitmeti tõlgendatavust, erinevate
kultuurikontekstide tausta teose mõistmisel, näeb kirjanduses inimese ja
maailma mõistmise mudelit;
•
kujundab endast teadlikku lugejat, kes kirjanduse toel arendab
oma eetilisi ja esteetilisi väärtushinnanguid ning maailmavaadet;
•
analüüsib kriitiliselt erinevaid kirjandusteoseid ja info allikaid,
arendab nii suulist kui ka kirjalikku väljendus- ja arutlusoskust ning
loovust.
Kursuse lühikirjeldus Draama olemus
Näidend. Draama mõiste. Tegelaskõne: dialoog ja monoloog, repliik ja

remark. Tegelase analüüs: muutumatu ja muutuv tegelane, avatud ja
suletud tegelane. Näitleja rolliloome. Draama keskendatus
inimestevahelisele suhtlemisele ning elu teatraalsusele. Draamateose
aeg ja ruum. Konflikt, intriig ja probleem. Draamateose kompositsioon.
Vaatus, stseen.
Dramaatika žanrid
Dramaatika põhižanrid: tragöödia, komöödia, draama, tragikomöödia.
Ajaloolised žanrid: liturgiline draama, müsteerium, moralitee, miraakel.
Commedia dell’ arte ja tänapäeva improvisatsiooniline teater.
Performance ja happening. Farss, jant ja sketš. Koomika liigid:
situatsiooni-, karakteri- ja sõnakoomika. Kuuldemäng ja
lugemisdraama. Sõnadeta lavastus. Tantsulavastus. Muusikalavastus.
Teatri tähendus ja funktsioonid
Lavastajatöö. Teater kui kollektiivne kunst: lavastaja, näitleja,
muusikakujundaja, kunstniku, valguskunstniku ja kostüümikunstniku roll
lavastuse valmimisel. Kirjanduse ja teatri suhted: dramatiseering,
stsenaarium, libreto, lavastus, etendus. Lavastuse stiil ja atmosfäär.
Etenduse vastuvõtt ja teatrikriitika. Teatriarvustus.
Eesti teatri ajalugu
Lydia Koidula ja August Wiera teater. Kutselise teatri sünd. Karl
Menning. Estonia teatri ja Draamateatri asutamine. Hommikteater.
Lavastajad: Andres Särev, Kaarel Ird, Voldemar Panso, Jaan Tooming,
Mati Unt, Merle Karusoo, Elmo Nüganen, Tiit Ojasoo. Nüüdisteater.
Repertuaariteater ja projektiteater.
Mõisted
Commedia dell’ arte, dialoog, draama, dramatiseering, etendus, farss,
happening, intriig, jant, karakter, karakterikoomika, komöödia, konflikt,
kuuldemäng, lavastus, liturgiline draama, lugemisdraama, miraakel,
monoloog, moralitee, müsteerium, performance, projektiteater, remark,
repertuaariteater, repliik, situatsioonikoomika, sketš, stseen,
stsenaarium, sõnakoomika, tragikomöödia, tragöödia, vaatus.
Kursuse
õpitulemused

Kursuse lõpetamisel õpilane:
•
•
•
•
•

eristab peamisi draamažanre, nimetab nende tunnuseid ja
olulisemaid draamateoseid
on lugenud läbi ühe draamateose ning analüüsib selle
kompositsiooni ja tegelasi;
tunneb näitekirjanduse ja teatri põhimõisteid;
leiab seoseid kirjanduse, teatri, kujutava kunsti ja teiste
meediumide vahel;
määrab lavastuse stiili, arvestades nii lavastaja,
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muusikakujundaja, kunstniku, valgus- ja kostüümikunstniku tööd
kui ka näitlejate mängu;
• arutleb teatrietenduse üle, hindab selle väärtusi, analüüsib
kujundikeelt ning sõnastab oma vaatamiskogemuse;
• kirjutab teatriarvustuse, rakendades õpitud mõisteid ja
mõtestades lavastuses kasutatud teatrimärke;
• teab olulisemaid tähiseid eesti teatri ajaloost;
• on külastanud õppeperioodi vältel vähemalt kaht teatrietendust
või vaadanud nende salvestusi;
• seostab lavastust nii võrdlevalt kui ka eristavalt tänapäeva eluolu
ja -nähtustega, iseenda ning üldinimlike probleemide ja
väärtustega.
Koondhinde moodustavad 2 arvestuslikku tööd:
• dramaatika mõisted
• eesti teatri sünd
ja 4 lugemiskontrolli :
• A. Kitzberg „Kauka jumal“
• Tšehhov „Kajakas“
• Ibsen „Nora ehk Nukumaja“ või „Metspart“
• A. Kivirähk „Adolf Rühka lühikene elu“ või „Voldemar“ või
„Eesti matus“
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