Korraldajad

6. peatus
Oled kolmandal korrusel.
Mine häälte järgi edasi
ja otsi üles teos, mille
nimi on “Kajakas”.
See suur teos koosneb
paljudest väiksematest
kujudest.

Toetajad

Mõtle igale ansamblile
oma märk.
Joonista see iga
bändiliikme ette.
Otsi neli
prillipapat.
Moodusta
PRILLIPAPADE
KVARTETT.
Märgi iga
liikme juurde
vastav märk.

Kes neist kujudest
tundub Sulle kõige
rohkem valitseja
moodi?
Moodusta
VALITSEJATE TRIO.
Märgi iga liikme
juurde vastav märk.

Kuula
tähelepanelikult,
mis siin saalis
toimub.

7. peatus
Oled neljandal korrusel.
Prillipapade Valitsrejate
märk
märk

Otsi kujude
hulgast üles
lapsed.
Moodusta
LASTE
KVINTETT.
Märgi iga
liikme juurde
vastav märk.

Laste
märk

Soololaulja
märk

Kes siin saalis
on teistest täiesti
erinev ja võiks olla
SOOLOLAULJA?
Märgi ka tema
juurde vastav
märk.

Kui oled oma ansamblid
uuesti leidnud, otsi
sealt lähedalt üles
mustvalged fotod, millel
on kujutatud kuningat
ja üht eesti rahvale
olulist pidu.

Kirjuta.
Mis peol kuningas käis?

8. peatus
Leia järgmisest saalist
üles kinni seotud
silmadega tüdruk.

Mida tüdruk näeks, kui ta
silmad oleks avatud? Pane
ka oma silmad korraks kinni
ja kuulata. Võibolla suudad Sa
ette kujutada merekohinat?
Meri polegi Kumust
nii kaugel.
Liigu edasi
järgmisse
saali.

9. peatus

Esialgu tundub see kõik lärmina, aga
tegelikult on hääled täiesti eristatavad.

Leia saalist üles pildid,
mis meenutavad
värvilisi laineid.

Kõigepealt otsi üles kõik
joonistatud kujud.
Seejärel loo nendest kujudest
ansamblid.
Selleks leia juhiste järgi
sarnaseid gruppe, kes sobiksid
omavahel hästi kokku.

Tea, et kui moodustad ansambli
kolmest kujust, saad kokku TRIO.

Kujuta ette, et Sina
oledki see kuningas
laulupeol.
Milliseid hääli võiksid
sellisel juhul kuulda?

Kujuta ette, et need on hoopis
helilained.
Millist muusikat kuuled?
Kurba? Rõõmsat? Sünget? Õrna?
Rahustavat? Energilist?

Nüüd pööra fotodele
selg ja astu umbes 20
sammu ettepoole.

Kirjuta, millist muusikat
kuuled Sina nendest maalidest.

Kui moodustad ansambli neljast kujust,
saad KVARTETI.

Kui aga keegi üksi laulab, siis on ta
SOOLOLAULJA.

7–10aastastele
Selleks korraks on Kumu helid nähtud
ja kuuldud. Olid tubli helide jahtija!
Aga mis oleks, kui paneksid oma
helilained ka pillidega kõlama?
Selleks suundu järgmisele
mänguväljale- Adamson-Ericu muuseumisse, kus
saad helilaboris helikatseid
teha.

Teised mänguvälja muuseumid:

Partnerid

Viiest kujust saad kokku KVINTETI ja
kuuest SEKSTETI.

Nüüd joonista siia oma
helilainetega pilt. Otsusta
ise, kuidas lained võnguvad.
Selleks joonista kas
rahulikud, hüplevad või
lainelised jooned Miks mitte
hoopis mõlemad korraga.
Värvi kodus.

Vaata üles! Saad
seda saali vaadata
ka ülevalt, Kumu
neljandalt korruselt.

Mine nüüd neljandale
korrusele. Astu sisse
ilma A-täheta uksest ja
ja otsi see koht üles.

Mänguväli
„Vaata, heli!“
Kumu kunstimuuseum
2015

Adamson-Ericu muuseum
Tallinna Tehnikaülikooli muuseum
Tartu Ülikooli kunstimuuseum
© Центр развития музейного дела
(programmi kontseptsioon 2005)
© MTÜ Elamusõppe labor
(kohandatud kontseptsioon 2015)
© Aljona Tubaleva (algidee 2015)
© Anu Purre (toimetus 2015)
© Anu Lüsi (kujundus 2015)
© Merike Malva (illustratsioonid 2015)

Teised Kumu kunstimuuseumi
haridusprogrammid
kumu.ekm.ee

avatudfestival.ee

Kumu
kunstimuuseum
on üks viiest Eesti
Kunstimuuseumi
muuseumist.
Siit leiad
kunstiteoseid
17. sajandi lõpust
kuni tänapäevani.
Täna on Sul
võimalus panna
Kumu kõlama.
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3. peatus

1. peatus

Otsi muuseumist
helisid.
Ka neid, mida Sa kohe
kõrvaga ei kuule.
Otsi, vaata,
kuulata ja
tegutse!

Oled Kumu aatriumis.
Leia ümmarguste
piltide abil üles
erinevad materjalid,
mida on kasutatud
Kumu ehitamisel.

Kui julged hakata
heliloojaks, on Sinu Kumu
helijaht alanud.

Milline neist on kumm,
paekivi, puit, vask ja
metall?
Kirjuta piltide juurde
materjalide nimetused.

Nüüd mine kolmandale
korrusele.

Ühenda juuresoleva
pildi numbrid
joontega.

4. peatus

2. peatus
Oled kolmandal korrusel.

Oled saalis Sajandivahetus.
Otsi üles pilt, mis on
maalitud ühe eesti
rahvaviisi sõnade järgi.

Otsi üles A-tähega uks ja
astu sisse. Mine otse teise
saali, mille nimi on Idüll.
Kõikide saalide nimed on
seintel kirjas.

Laulusõnad on järgmised:

Helide leiukoht
Koputa iga materjali peal
mingit enda loodud rütmi.

Joonista siia need põnevad
helileiud, mida avastad ise
ja ilma juhendita.

Kuula, kui erinevalt need
materjalid kõlavad.

Kuidas seda teha?
Jälgi juhendit.

Vaata saalis ringi ja
otsi kunstiteostelt
pille.
Kirjuta või
joonista oma
leitud pillid siia.

Samal ajal võid meenutada või
ette kujutada, milliseid helisid
nende pillidega teha saab.

Helijahi eesmärk on leida
muuseumist võimalikult palju
põnevaid helisid ja avastada elav
muuseum hoopis uue nurga alt.
Võibolla on siin majas selliseid
kohti, kus heli tekib justkui
iseenesest? Äkki leiad kuskilt
mingi ebatavalise hääle.
Mõnikord aga võib sellele ka ise
kaasa aidata. Näiteks vaikselt
kuskil sosistada või koputada.
Proovi luua muusikariist kasvõi
põrandast või seinast.

sein

sein

lift

skulptuur

põrand

Kui oled kõik lüürad üles
leidnud, mine saali,
Sajandivahetus.

Saad valmis pilli,
mille nimi on
lüüra.

Kuula kodus seda laulu ka youtube´ist.

Tere tulemast
Kumu
kunstimuuseumisse

Leia lüürasid veel teisteltki
kunstiteostelt. Astu sisse
kahte järgmisse saali
Natuuri rikkus ja
Kõrge stiil.
Kirjuta siia, mitu lüürat
kokku leidsid.

Kui mina olin väiksekene
/---/
Ema viis hälli heinamaale,
alleaa, alleaa,
kandis kiige kesa peale,
alleaa, alleaa.
Pani käo kiigutama,
alleaa, alleaa,
suvilinnu liigutama,
alleaa, alleaa.
Seal siis kägu palju kukkus,
alleaa, alleaa,
suvilindu liialt laulis, alleaa,
alleaa.
/---/

Vaata, kes
lapsele
unelaulu
laulab.
Kui leidsid, siis kuulata
korraks, kas saalis on
vaikne või kostab siiski
kuskilt helisid?
Kui soovid, siis joonista või
kirjuta oma tähelepanekud
eelnevasse helide leiukohta.

Nüüd mine saali
nimega Valgus ja
värv

5. peatus
Oled saalis Valgus ja värv.
Otsi üles pilt viiuliga.
Kuulata. Saalis küll päris
vaikne pole, aga pildil
on siiski vaikus. Keegi ei
mängi praegu seda viiulit.
Pill on lihtsalt lauale
asetatud.
Sellist pilti
nimetataksegi
vaikeluks ehk
natüürmordiks.

Joonista enda välja
mõeldud keelpill.
Näita ette, kuidas sellega
mängitakse.

