
 

ANNE KATRINE SENSTAD "RADIKAALNE VALGUS" KAI KUNSTIKESKUSES 
26.01-26.04.2020 
  
HARIDUSPRORAMM 
  
Kai kunstikeskusest  
  
Möödunud sügisel avatud rahvusvaheline kunstikeskus paikneb endise salajase 
allveelaevatehase 100-aastases tööstushoones. See on Noblessneri sadamalinnaku mereäärne 
kultuurisüda, mis põimib põnevalt piirkonna ajaloo ja ajastuhõngulise arhitektuuri kaasaegse 
kunsti- ja kultuurimaailmaga. 
  
Näitusest  
  
Kai kunstikeskuse 2020. aasta näitusehooaja on avanud uus monumentaalne 
valgusinstallatsioon tunnustatud Norra kunstnikult Anne Katrine Senstadilt. 
  
Senstadi spetsiaalselt Kai näitusesaali jaoks loodud valgusskulptuur kutsub vaataja kogema heli 
ja valguse sügavalt ruumitaju muutvat mõju. Kunstnik eelistab oma loomingus kasutada 
neoonvalgust, mis on LED valgusega võrreldes unikaalselt helendav ning vaataja aistinguid 
mõjutav. Üks suurimaid siseruumi jaoks loodud teoseid Senstadi senises praktikas on 
üheaegselt monument ja maatriks – ulatuslik valgusväli, mida saab kogeda sellesse sisenedes. 
Kunstikeskuse 6-meetrise kaarja laega ruum on täidetud kõrgel lainepikkusel kiirgusega, mis 
tekitab inimese silmas valgusaistingu. 
  
Näituse helitaust on spetsiaalselt loodud Austraalia helilooja JG Thirwelli poolt. Heliteose 
kujundatud ruum ümbritseb vaatajat heli ja valgusosakeste puhtavormiliste mängudega.  
  
Haridussessioonist 
  
Haridussessioonil ootab õpilasi:  

● ülevaade Kai kunstikeskusest ja seda ümbritsevast keskkonnast;  
● näitusetuur tunnijuhiga; 
● arutelu inimese tajude seosest valguse, heli ja värviga;  
● põgus sissevaade valgusõpetusse teose kaudu;  
● praktiline ülesanne. 

  
Haridusprogramm kestab ligikaudu 45 minutit.  
  
Õpiväljundid: 

● õpilane analüüsib kaasaegset kunstiteost ja arutleb kaasaegses kultuuris aktuaalsete 
teemade üle;  

● õpilane tutvub kaasaegse kunsti sõnavaraga;  
● õpilane näeb seosesid kunsti ja teiste teadusvaldkondade vahel; 
● õpilane kogeb, kui laiahaardeline on kaasaegse kunsti mõiste ja kunstnikele võimalikud 

töömeetodid;  
● õpilane tutvub ühe aktuaalse näitusepinnaga Tallinnas. 

 



 

Haridussessioonil osalemise tingimused: 
● haridussessiooni tasu on 3 € õpilase kohta;  
● sessioonid on välja töötatud 5.–9. ja 10.–12. klasside õpilastele ning samade 

 vanuserühmade noortele huvikoolides;  
● grupi minimaalne suurus on 10 õpilast (väiksema osalejate arvu korral programmi 

maksumus 30 eur); 
● sessioonid toimuvad Kai kunstikeskuse lahtiolekuaegadel (T-P 12:00-20:00). 

  
Haridussessiooni külastajate vahel loosime välja tasuta haridusprogrammis osalemise vabalt 
valitud Kai kunstikeskuse näitusel 2020/2021 õppeaastal. 
  
Info ja broneerimine:  
laura@kai.center 
+372 554 5076 
www.kai.center 
 
 

 


