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Loovuurimus on süstemaatiline, 
loomet, selle protsessi ja 

protsessis avalduvat nähtavaks 
tegev ja mõtestav tegevus, kus 
loome ja uurimus on võrdsel 

positsioonil ja täiendavad 
teineteist.

Joonise autor: Britta Benno



Õppematerjal: Loo ja uuri! veebiõpik

https://loojauuri.artun.ee 

https://loojauuri.artun.ee




Õpilaskursus “Loo ja uuri” (2 EAP)

TLÜ BFMi Vita maja IKUMUMU stuudios ja balletisaalis 19.02.2022
9., 10. ja 11. klass
Ülesanded:  
IKUMUMU stuudios - mõtiskle: kunstnik & teadlane, kunsti roll ühiskonnas & teaduse roll ühiskonnas, 
teos-tode & protsess, reeglid & vabadus
Balletisaalis: vaatle, reflekteeri, joonista 



NB! Tegemist on väljamõeldud näitega: 

Püantilistliku maaliseeria loomiseks otsustasin kasutada akrüülvärve. 
Eeldasin, et nende abil saab lihtsamini saavutada faktuurset 
värvipinda, mis on valdav paljudes püantilistlikes töödes. Efekti 
saavutamiseks püüdsin teha julgeid pintslilööke ning kandsin puhtaid 
värvitoone lõuendil üksteise kõrvale. Näiteks vesirooside loomiseks 
lisasin vaid kolm pintslilööki veepinnale. Valgusläiked on saavutatud 
tugevate valgete pintslitõmmetega.

Häälestuseks

Millest võiks lugeja puudust tunda?



Erinevad näited

Kunst ja teadus

Teadus ja kunst



Teadus ja loovuurimine
● Teaduse tunnused:

○ Uudne
○ Loominguline
○ Ettemääramatu tulemusega
○ Süstemaatiline
○ Ülekantav, korratav

■ (Frascati käsiraamat, 2015)

● Loovuurimine: teaduse osa, kus 
uuritakse loometöö abil

● Loovtöö kui eksperiment
M.C. Escher. Luiged. 1956
https://mcescher.com/ 

https://www.oecd.org/sti/frascati-manual-2015-9789264239012-en.htm
https://mcescher.com/


Kunst ja teadus

Emilie Rosalie Saal (1871–1954)

Veneetsia biennaal 2022
Eesti paviljon 59. rahvusvahelisel kunstinäitusel La Biennale 
di Venezia

Kristina Norman (Eesti)
Bita Razavi (Iraan, elab Eestis)
Emilie Rosalie Saal (19. sajandi eesti kunstnik ja 
maailmarändur) 

Saali tegevus troopiliste taimede maalijana ja tema elulugu 
on aluseks näitusele, mis mõtestab enesemääramisõiguse, 
koloniaalkogemuse, uuskolonialistlike mehhanismide, 
botaanika, teaduse ja kunsti teemasid.

https://cca.ee/veneetsia-biennaal/2022-kristina-norman-bit
a-razavi-ja-emilie-rosalie-saal 

https://cca.ee/veneetsia-biennaal/2022-kristina-norman-bita-razavi-ja-emilie-rosalie-saal
https://cca.ee/veneetsia-biennaal/2022-kristina-norman-bita-razavi-ja-emilie-rosalie-saal


Louis Figuier, 1863

Albrecht 
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Ninasarvik. 
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Teadus ja kunst

http://www.piibepiirma.com/HYBRIDS/
index.html 

http://www.piibepiirma.com/HYBRIDS/index.html
http://www.piibepiirma.com/HYBRIDS/index.html


Teadus ja kunst
MIT (Massachusetts Institute of Technology, USA) 
teadlased tõlgendasid ehk sonifitseerisid ämbliku 
võrke muusikaks (2021)

Avasta improvisatsiooni ja loovuse potentsiaal 
(2017) - näide: ajulainete sonifikatsioon, muusika ja 
tantsu improvisatsioon

TLÜ BFM, DTI, HTI, EMTA ELU projekt, külalisõppejõud Kreekast ja Venemaalt 
(projektijuht Gerhard Lock)
https://improloovuspotentsiaal.wordpress.com/ 

http://www.youtube.com/watch?v=OPr5dKVNktQ
https://improloovuspotentsiaal.wordpress.com/
http://www.youtube.com/watch?v=QuopgZ49V5Y


“Teaduse tegemine ilma humanitaariata, mis aitab motiive 
mõtestada ja rakendusi tempereerida, võib hõlpsasti muutuda 

steriilseks ja tehnokraatlikuks. Halvimal juhul võib see viia 
ebainimlike eksperimentideni.”

“Parim kunst ja humanitaaria annavad mõistusele vabaduse, 
nagu ka parim teadus.”

- Gregory A. Petsko, USA biokeemik



Loomeprotsess (Wallas, 1926)

1. ETTEVALMISTUS
Sihi seadmine, info kogumine, 
teemaga tutvumine, probleemi 

teadvustamine
UMMIK!

3. VALGUSTUS
Heureka! Lahenduse 
leidmine, ummikust 

väljapääsemine

2. INKUBATSIOON
Settimine, aeg, mõtete 

teiste asjade juurde 
viimine 4. KONTROLLIMINE

Lahenduse kontrollimine

5. VIIMISTLEMINE
Teostamine, praktiline 
tegevus, vormistamine



Eri tüüpi uuringute struktuur



Loovtöö ja uurimisprotsess
a) Loovtöö võib eelneda uurimusele ning uurimuse funktsiooniks on asetada see konteksti. 

Loomeartefakt on teadmiste saamise baasiks. Selline meetod on rakendatud originaalsetes 

uurimustes, kus otsitakse uusi teadmisi läbi praktika ja selle väljundite.

b) Loovtöö/loome- ja uurimisprotsessid (analüüs) võivad toimuda üksteisega koos viljastades 

teineteist vastastikult ja vahetult.

seni levinud 

1. praktika-ja-uurimine, 2. praktika-kui-uurimine,

uued lähenemised

3. praktikast juhitud uurimine, 4. praktikapõhine uurimine.

Skains, R. Lyle (2018). Creative Practice as Research: Discourse on Methodology, Media Practice and Education. Journal of 

Media Practice, 19, 1, 82–97. https://doi.org/10.1080/14682753.2017.1362175 

[https://scalar.usc.edu/works/creative-practice-research/what-is-pbr?path=practitioner-model]

https://doi.org/10.1080/14682753.2017.1362175
https://scalar.usc.edu/works/creative-practice-research/what-is-pbr?path=practitioner-model


Loovtöö ja 
uurimis-
protsess

loomine vs uurimine
intuitiivsus vs ratsionaalsus

tunnetus vs analüüs

Gerhard Lock (2021/2022)

Loovuurimuslikkuse spiraalmudel - 

selgitus!

Loovuurimuslikkuse spiraalmudeli 

näited!

https://www.youtube.com/watch?v=9oz3hDJUxcA
https://www.youtube.com/watch?v=9oz3hDJUxcA
https://www.youtube.com/watch?v=6OeSntc-T44
https://www.youtube.com/watch?v=6OeSntc-T44


Loovuurimisel on oluline
Ei ole konkreetne meetod, on raamistik!
● selle sees kasutada kõiki seni tavaks olevaid meetodeid, sh empiirilisi, kvalitatiivseid ja 

kvantitatiivseid…

Kogemine!

● süstemaatiline

● loogiline

● järjekindel

mõtlemine.

Protsessi dokumenteerimine!

Uurimis- ja loomeideed ja/või -objekti tuleb määratleda või piiritleda.

Loovuurimine on:
● protsess
● areneb
● teiseneb
● selgineb
● ...



Loovuurija oskused
● Uudishimu
● Otsiv ja otsustav mõtlemine
● Seosed erinevate valdkondade vahel
● Materjaliga töötamine
● Ootamatustega toimetulek

Loovus

Vabadus

Ootmatus

Uurimine

Süsteem

Struktuur
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ühised alged ja printsiibid



Refleksioon
Refleksioon on kui mõtteline peeglisse vaatamine: iga päev 
● mõne aja tagant end tähelepanelikumalt uurida: 

○ mida ma teen? 
○ kuidas mul läheb? 
○ miks just nii? 
○ miks olen selliseid valikuid teinud?

Donald Schön (1983)
● refleksioon protsessis (reflection in action) 
● tagasivaatava refleksioon protsessi-järgselt (reflection on action) 

 Refleksiooni kasutavad oma praktikas paljud professionaalid, eriti on see oluline ametites, mis 
tähendavad teiste inimestega suhtlemist, kus muuhulgas tuleb ette pingeid ja vääriti mõistmisi. 



Kursuse osalejate näited:
Ere Viisitamme loovuurimus - 

dokumentaalfotograafia seeria loomine



Meeleavaldus Ukraina toetuseks 26.02.2022 
Fotode autor: Ere Viisitamm



Kursuse osalejate näited:
Marie Suure loovuurimus - kavandamisel fotonäitus

Fotod internetist - moodboard



Praktiline ülesanne
1. Kuulame muusikat/helinäidet
1.1 Joonista kuulamise jooksul

2. Kuuldeanalüüs: kontseptuaalne valdkondadevahelisus – Conceptual Blending Theory 
(CBT, Antovic 2018) - lihtsustatud versioon
Kuulates mõtiskle järgmiste ette kujutatavate aspektide üle, mida sa leiad 
muusikast/helist:

A) Osalejad/objekt: Keda/mida sa oma ettekujutuses kuuled selles helis?
B) Koht/keskkond: Kus midagi leiab aset/asuvad need ette kujutatud/kuuldavad 
osalejad/objektid?
C) Olukord/tegevus: Mida need osalejad/objektid võivad teha, millises olukorras nad 
võivad olla?



Praktiline ülesanne
Kontseptuaalne valdkondadevahelisus
Conceptual Blending Theory (CBT, Antovic 2018) - lihtsustatud versioon

Kuulates mõtiskle järgmiste ette kujutatavate aspektide üle, mida sa leiad 
muusikast/helist:

A) Osalejad/objekt: Keda/mida sa oma ettekujutuses kuuled selles helis?
B) Koht/keskkond: Kus midagi leiab aset/asuvad need ette 
kujutatud/kuuldavad osalejad/objektid?
C) Olukord/tegevus: Mida need osalejad/objektid võivad teha, millises 
olukorras nad võivad olla?



3. Muusikale/helile olnud visuaalne inspiratsioon
Luigi Serafini (1981). Codex Seraphinianus. Encyclopedia Of A World That Doesn’t Exist  
YT-tutvustus

Praktiline ülesanne

https://www.youtube.com/watch?v=l1FXQMmXYoA


Muusika/heli autor: Luisa Susanna Kütson 
(TLÜ BFMi IKUMUMU BA, 2. kursus)



Õpilaste joonistused



Õpilaste joonistused



Ülesanne 3
4. Analüüsime seda muusikat/heli automatiseeritult
4.1 Sonic Visualizer: visualiseerib heli (spektraalanalüüs: helikõrgus/sagedus, sündmuste 
kestvused, dünaamika) https://www.sonicvisualiser.org/  
4.2 Coagula Light: võimaldab värvilist (punane, kollane, roheline) visuaali muuta heliks 
(helikõrgus/sagedus, sündmuste kestvused, stereo panoraam) 
https://www.abc.se/~re/Coagula/Coagula.html  
4.3 Pixelsynth: võimaldab halltoonides visuaali muuta heliks (helikõrgus/sagedus, 
erinevad laadid/helide tihedus, sündmuste kestvused) https://ojack.xyz/PIXELSYNTH/  

https://www.sonicvisualiser.org/
https://www.abc.se/~re/Coagula/Coagula.html
https://ojack.xyz/PIXELSYNTH/


Kursuse osalejate näited:
Marie Suure loovuurimus - kavandamisel fotonäitus

Fotod internetist - moodboard
















