Tere tulemast Kondase Keskusesse mängima!
Tegevused toimuvad maja kõige suuremas ruumis.
Uuri välja, kus see ruum asub.

Maal “Maasikasööjad” on andnud Viljandile maasika sümboli.
Linnas on kaheksa hiigelsuurt punast maasikat.
Mine maja ette ja proovi, kas ulatud maasika ümbert kinni
võtma või peaks keegi veel lisaks tulema.
Mis sa arvad, kui palju suured maasikad võiksid kaaluda?
A - 20 kg B - 500 kg C - 1 tonn

Räägime esmalt maja ajaloost. Kondase Keskus asub Viljandis
Jaani kiriku kõrval 123 aastat vanas pastoraadi hoones.
Mis on pastoraat? Kes seal elas ja töötas?
A - koolmeister B - apteeker C - kirikuõpetaja D - linnapea

Majas tegutses pikka
aega ka raamatukogu.
15 aastat tagasi avati majas väike kunstimuuseum, mis tegeleb
naivismi uurimisega.
Naivist on iseõppinud kunstnik, kelle pildid on tavaliselt
värvirõõmsad ja tehtud veidi oskamatult.
Otsi Kondase Keskuse suurest saalist üles doominomäng
„Pildid näitustelt“, mis tutvustab seitsme iseõppinud
kunstniku töid.
Kondase Keskuse nimi
tuleb kooliõpetaja ja
iseõppinud kunstniku
Paul Kondase (1900–1985)
perekonnanimest. Tema
31 maali kuuluvad Viljandi
Muuseumi kunstikogusse,
kuid on väljas Kondase
Keskuse püsinäitusel. Viiel
tööl on kunstnik pildi
maalinud kahele poole. Siin
on ühe maali kaks külge:
jahimees jänestega ja jahimees lindudega.

Küsi muuseumitöötajatelt linnakaarti, millel on väikesed
maasikad. Kui ilm lubab, mine koos teistega Viljandisse
maasikaid otsima!

Muuseumi sisse astudes leiad seinalt
kunstnik Resa Tiitsmaa tehtud
pehmed tekstiilist pildid, mis on
loodud Paul Kondase kahe
maali järgi.Vaata saalis ringi
ja leia need maalid. Võrdle
tekstiilpilti päris pildiga.
Kirjuta siia maalide nimed!
.....................................................................
Kui väljas sajab, saad kohapeal meisterdada kollaaži
maali „Maasikasööjad“ põhjal.

.....................................................................
Paul Kondase kõige tuntum maal on
“Maasikasööjad”.
Loe kokku, mitut maasikat on maalil kujutatud.
Palun ära maali käega puutu!

Siin näed kõrvuti fotot Paul
Kondasest ja tema autoportreed.
Mis sa arvad, kas Paul Kondas
maalis ennast foto järgi või
peeglisse vaadates?
..............................................................
Suurest saalist leiad karbi lauamänguga
“Värvide mäng”. See on Paul Kondase
paljude maalide põhjal tehtud lotomäng,
mida saad kohapeal mängida.

Meisterda endale
paberist maasikanukk!
Saad selle töö juures
olla ise moekunstnik.

Otsi ruumist üles
maasikadoomino karp.
Karbist leiad tekstiilist
doominoklotsid.
Miks on üks doominonupu
piltidest tigu?
.....................................................
.....................................................

Mida tähendab grafiti?
A - skulptuur
B - pilt
C - graatsiline tantsuetendus

Kus see grafiti võiks asuda?
Millise maali järgi on see
tehtud?
A - Tallinnas Raekoja platsil
B - Pärnus bussijaamas
C - Tartus ühe silla all
D - Viljandi vanalinnas

See on ebatavaline, et tervet maali on grafitina kujutatud.

Tase III

Rumeenia kuulus naivist Mihai Dascalu on oma pildil
kujutanud maasikapõldu ja tagaplaanil küla.
Tavaliselt ei ole naivistid oma elukutselt kunstnikud.
Nad töötavad hoopis muudes ametites.

Arva ära, kellena Mihai Dascalu töötab, kui ta ei maali.
Kas muusiku, apteekri või insenerina?
............................................................................................................................

100 tähtsat asja
Kondase Keskus
2018

Eesti naivisti Kaido Rätsepa maalide peategelane
on heasüdamlik lõvikuningas. Siin pildil toimetab
lõvi, põll ees köögis ja konserveerib kurke.
Mida ta teisel köögipildil keedab? Leia pilt suurest
saalist!
...........................................................................................................

Vaata lisaks www.avatudfestival.ee

Õige vastuse puhul saad preemiaks maitsta maasikamoosi!

Eesti naivisti Ave Nahkuri piltidel või esemetel on
kujutatud tavaliselt palju inimesi ja loomi-linde, kes
omavahel juttu räägivad.
Keda on pildil kujutatud? Mis sa arvad, mida ütleb
loom, kui ta on maasika alla neelanud?

Korraldajad

Koostööpartnerid

............................................................................................................................
TALLINNA
L I N N A LINNAMUUSEUM
MUUSEUM
HEA

Nüüd said aimu, kes on iseõppinud kunstnik, milliseid maale
ta maalib ja ka seda, et maasikas on hea ja magus sümbol.
Aitäh mängimast!

............................................................................................................................
Võrdle, mis on Rumeenia ja Brasiilia kunstnike maasikates
sarnast.
............................................................................................................................

Teised mänguvälja muuseumid:

Teised Kondase Keskuse programmid kondas.ee
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© Центр развития музейного дела (programmi kontseptsioon 2005)
© MTÜ Elamusõppe labor (kohandatud kontseptsioon 2015)
© Mare Hunt, Mari Vallikivi (tekst 2018)
© Mare Hunt (illustratsioonid 2018)
© Mare Hunt, Liisa Kruusmägi (kujundus 2018)
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Viljandi Linnaraamatukogu, Viljandi Muuseum,
Eesti Ajaloomuuseum, Tartu Ülikooli loodusmuuseum
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Brasiilia naivist Luciana Mariano on kujutanud oma maalil
kolme maasikat. Maalil olev tüdruk hoiab käes maasikasõhupalli, mille võib ühel hetkel lendu lasta nagu unistuse.
Mis sa arvad, mida tüdruk võiks soovida?

Toetajad

� � ���

