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SISSEASTUMISAVALDUS

Sisseastumisavaldust saab sisseastumise infosüsteemis (SAIS) esitada 01.06.2022 kuni 26.06.2022 kell 23.59.

Kandideerida on võimalik kahele Kõrgema Kunstikooli Pallas õppekavale, märkides avalduses ära esimese ja teise eelistuse õppekava. 
Mõlemale õppekavale õppima pääsemisel arvatakse kandidaat vastuvõetuks esimese eelistuse õppekavale. Aga ei pea.

SISSEASTUMISEKSAMID
Sisseastumiseksamid (erialaeksamid ja motivatsioonieksam) toimuvad vastavalt eksamite ajakavale 27.06. - 30.06.2022 virtuaalselt.

Motivatsioonieksamile kutsutud avaldatakse sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu 29.06.2022 kell 15.00.

VASTUVÕTUOTSUS
Vastuvõtukomisjon langetab vastuvõtuotsuse, mis edastatakse sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu hiljemalt 04.07.2021.

ÕPPIMA ASUMISE KINNITAMINE
Sisseastuja on kohustatud õppimissoovi SAIS-is kinnitama hiljemalt 31.07.2021.
Vabanenud õppekohad täidetakse pingereas järgmiste sisseastujatega.



SISSEASTUMISEKSAMID

Ülesanne I (10 punkti). Joonistuseksam: Portree

Ülesanne II (10 punkti). Maalieksam: Natüürmort

Ülesanne III (10 punkti). Portfoolio

Motivatsioonieksam (10 punkti)

kokku max 40 punkti

SISSEASTUMINEKKkokku



Ülesanne I (10 punkti). Joonistuseksam: Portree
Ülesanne II (10 punkti). Maalieksam: Natüürmort
Erialaeksamite sooritamiseks on igal kandidaadil 
aega üks päev: eksameid saab sooritada 
27.06 või 28.06 kell 10.00 - 23.59

Erialaeksamid toimuvad kaugtöö vormis ehk 
kandidaat sooritab eksamiülesanded iseseisvalt 
kodus ning laeb valminud töödest tehtud fotod üles 
eksamipäeva õhtul hiljemalt kl 23.59 
Pallase kodulehel, kus on vastav 
eksamitööde üleslaadimise ankeet
https://pallasart.ee/sisseastumised-2022/
Eksamitööde üleslaadimisel palume jälgida, et
iga ülesanne laetaks selleks määratud väljal.

Arvestuslik töödeks kuluv aeg ~7 tundi.



Ülesanne III (10 punkti). Portfoolio 
Portfoolio on üliõpilaskandidaadi vabas vormis koostatud pildigalerii (näiteks PDF, Word, PowerPoint 
kujul) või veebileht internetis, mis sisaldab autori senise loomingu paremikku, kuid mitte üle 15 
pildi. Portfooli esitamise tähtaeg kooli kodulehel
https://pallasart.ee/sisseastumised-2022/ 27.06 kl 12.00.

Portfooliot soovime näha selleks, et paremini mõista, mis Sind huvitab kui kunstnikku; et oskaksime 
hinnata Sinu loomingulisust ning tehnilisi oskusi. 

Meile sobivad nii valmis tööd kui poolikud teosed või skänneeritud leheküljed Sinu 
visandiraamatust. Näita meile, milliste töövahenditega Sulle meeldib eksperimenteerida, mis 
teemad Sind kõnetavad ning kuidas Sa ennast iseseisvalt oskad arendada. 

Portfooliosse sobivad nii täiesti iseseisvalt tehtud tööd kui kunstitunnis või muul moel juhendaja käe 
all valminud teosed. Valitud tööd võivad olla mistahes tehnikas pliiatsijoonistustest fotokollaažideni. 
Üllata meid!



ÜLESANNE I (10 PUNKTI). JOONISTUSEKSAM: PORTREE

Kandidaadil tuleb joonistada monokroomne portree etteantud foto 
põhjal suuruses ~A3. Ülesandeks vajaliku foto saate eksamipäeva 
hommikul Teamsi keskkonna vahendusel.

Vajalikud töövahendid:
A3 suuruses joonistuspaber;
grafiit- või söepliiatsid;
teritaja;
fotoaparaat (või kaameraga mobiiltelefon)



Selle ülesande puhul hindame kandidaadi üldist joonistusoskust, 
kuidas kandidaat haldab valgust ja varju ja teeb valikuid olulise ja 
vähem olulise vahel, materjalide käsitlemise oskust, 
proportsioonitunnetust, käe-silma koordinatsiooni jms. 

Kuigi ülesandeks on joonistada portree etteantud foto järgi, siis 
kindlasti ei tohi joonistamisel kasutada valguslauda, projektorit vmt 
abivahendeid. 



Proportsioonid
https://www.youtube.com/watch?v=IMNO3lJetYE&ab_channel=BethanyThiele%2CArtTeacher

https://www.youtube.com/watch?v=1kHzAh9sCH4&ab_channel=JesciaHopper

https://www.arttutor.com/blog/201807/how-get-portrait-proportions-just-right

Söega joonistamine
https://www.youtube.com/watch?v=QN00gFkUNKY&ab_channel=YongChen

Tehniline
https://www.youtube.com/watch?v=fuzXbvtfPhM&ab_channel=RiveraFineArtStudios

https://www.youtube.com/watch?v=LRdztDy7nFE&ab_channel=YongChen

https://www.youtube.com/watch?v=5b-NltDNawU&ab_channel=EmmyKalia

Prokopenko õppematerjal
https://www.proko.com/how-to-draw-the-head-from-any-angle/









ÜLESANNE II (10 PUNKTI). MAALIEKSAM: NATÜÜRMORT

Kandidaadil tuleb etteantud pildist inspireerituna luua käepärastest vahenditest
natüürmort ning selle järgi maalida vabalt valitud värvidega maalikompositsioon.
Pildi suuruseks peaks olema ~A2 paber, papp või lõuend.

Vajalikud töövahendid:
~A2 suuruses paber, papp või lõuend;
vabalt valitud värvid (akvarell-, tempera-, guašš-, akrüül- või õlivärvid);
pintslid;
vesi värvide lahustamiseks (õlivärvide puhul tärpentin);
fotoaparaat (või kaameraga mobiiltelefon)

Selle ülesande puhul hindame kandidaadi loomingulisust, kompositsioonitunnetust, 
materjalide käsitlemise oskust.







Värvid ja esemed - vähe 
või palju



Valguse suund



Valgus ja mida kujutada



Vertikaal või horisontaal



Taust



Inspireerivat:
https://www.google.com/search?q=nature+morte+painting&rlz=1C1GCEA_enEE1002EE1002&sxsrf=ALiCzsbv3wi
IIzqHkg0lW_G2aRC85q0Uww:1655722578967&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiGq6mh77v4AhUk
OewKHXBICUUQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1280&bih=577&dpr=1.5

Maalimine koos ettejoonistamisega
https://www.youtube.com/watch?v=UArwUIK5DD4&ab_channel=FabienDeClercq

https://www.youtube.com/watch?v=-R86RWIR0QY&ab_channel=Blend4Web

https://www.youtube.com/watch?v=u0rVW_KIj64&ab_channel=NicolaeBorta

https://www.youtube.com/watch?v=djXMiVVg1LY&ab_channel=LarsSvanholm

https://www.youtube.com/watch?v=-AtXj4moJdQ&ab_channel=MariamMejri

https://www.christies.com/features/Cezanne-Nature-morte-de-peches-et-poires-9658-3.aspx



MOTIVATSIOONIEKSAM

Motivatsioonieksam (10 punkti) toimub 2022. aastal elektrooniliselt. 
Motivatsioonieksam on suuline vestlus (Microsoft Teamsi keskkonnas), 
mille põhjal hinnatakse kandidaadi motivatsiooni ja eeldusi valitud 
õppekaval õppimiseks, eneseanalüüsioskust, loovust ning silmaringi.

Motivatsioonieksamile kutsutakse erialaeksamite tulemuste põhjal 
vastuvõtukomisjoni poolt kinnitatud lävendi ületanud kandidaadid. 
Kutsutute pingerida avaldatakse sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu 
hiljemalt 29.06.2022 kell 15.00.

Selleks, et osaleda motivatsioonieksamil, on vaja mobiiltelefoni või arvutit, 
mis on varustatud veebikaamera ja mikrofoniga ning internetiühendust. 
Vajadusel (internetikatkestus või muud vestlust häirivad tegurid) saame 
kandidaadiga ühendust võtta telefonitsi.



Küsimuste korral pöördu:
maaliosakonna juhataja Margus Meinart, +37256243944, 
margus.meinart@pallasart.ee

osakonnajuhataja abi Pille Johanson, +3725225937, 
pille.johanson@pallasart.ee


