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Tahad saada heliloojaks, olla professionaalne 
rahvapillimängija, huvitab sind muusika  
õpetamine või muusika uurimine? Elektro- 
akustiline ja audiovisuaalne looming, pärimus-
muusika, muusikapedagoogika ja muusika-
teadus on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
erialad, mis ei nõua sisseastujatelt tingimata  
keskastme muusikaharidust. Oluline on tõsi-
ne huvi ja mõningane kokkupuude erialaga. 
Mis peitub nende erialade taga?

Lähemal suurele
muusikale!

AUDIOVISUAALSE LOOMINGU 
ERIALA KOOLITAB LAIA 
LOOMINGLISE HAARDE JA 
SILMARINGIGA LOOVISIKUID

Õppekava koordinaator lek-
tor Paolo Girol: Audiovisuaalne 
looming keskendub elektrooni-
lise ja elektroakustilise muusika 
visuaalsele laiendusele ja visuaali 
sügavamale integreerimisele loo-
meprotsessi. Kolme õppeaasta 
jooksul läbivad tudengid kursusi 
nii muusikateooriast kui ka -aja-
loost ja kompositsioonist, samuti 
on õppekavas üldised huma-
nitaarharidust toetavad ained. 
Muusikaainete kõrval antakes 
tudengeile ka põhiteadmised vi-
suaalse kompositsiooni ajaloost, 
teooriast ja praktikast.

Tulevasel tudengil peaks ole-
ma huvi nii kunsti- kui ka muu-

sikamaastikul toimuva vastu ja 
eelnev kokkupuude muusika 
ja/või kunstiga. Kõige olulisem 
on seejuures siiski loominguli-
ne mõtlemine. Seda tõestab ka 
juba sisseastumiseksam, mille 
puhul ei arvestata esmajoones 
muusika- või kunstiharidust, 
vaid loomingulisust – sisseas-
tuja peab 24 tunni jooksul loo-
ma ette antud teemal lühikese 
audiovisuaalse teose.

Vähemalt korra õppeaasta 
jooksul antakse avalik kontsert. 
Seni on audiovisuaalse loomingu 
kontserdid toimunud ka väljas-
pool EMTA õppehoonet: Must-
peade majas, Kanuti Gildi SAALis 
ja kinos Sõprus. Oluliseks väljun-
diks on kujunenud koostöö muu-
sikafestivalidega, kontserdid on 
toimunud Tallinn Music Weekil, 
Eesti Muusika Päevadel ja AFEKT 

festivalil. EMTA audiovisuaalse 
loomingu tudengid on osalenud 
NeuNow Festivalil Amsterdamis, 
VideoFormes festivalil Prantsus-
maal Clermont-Ferrandis ja Ve-
neetsia muusikabiennaali üritu-
sel Nexus Pavillion.

Üheks põhieesmärgiks on 
koolitada heliloojaid, kes on tä-
napäevasel muusika- ja kunsti-
maastikul konkurentsivõimeli-
sed ning kellel on lisaks heliloo-
mingu baasteadmistele oskused 
muusikatehnoloogias ja kes on 
võimelised oma ideid visuaal-
sete vahenditega väljendama. 
Soovime koolitada laia looming-
lise haarde ja silmaringiga loov-
isikuid, kes ka vabakutseliste 
professionaalidena tänapäeva 
ühiskonda sobituks. 

Koostööd tehakse Eesti Kuns-
tiakadeemia ja Tallinna ülikooli 
Balti meedia- ja filmikooliga, 
sõlmitud on ERASMUSe koos-
töölepingud Euroopa muusi-
kakõrgkoolidega, kes pakuvad 
sarnase profiiliga õpet. Toimu-
vad välisõppejõudude meistri-
klassid ja intensiivkursused.

Meie lõpetajatel on hästi läi-
nud. Mõned on jätkanud õpin-
guid magistriõppes, mõned 
töötavad teatrites või vabakut-
selisena. Üheks väljundiks on 
ka akadeemiline karjäär, peale 
bakalaureuse- ja magistriõppe 
pakub kompositsiooniosakond 
doktorantuuri võimalust. Prae-
gu on audiovisuaalset kom-
positsiooni võimalik õppida 
bakalaureuseõppes, kuid ma-
gistriõpe on plaanis avada juba 
ülejärgmisel aastal ehk 2018/19 
õppeaastal.

PÄRIMUSMUUSIKA ERIALAL 
TÄITUB 10 AASTAT

Pärimusmuusika eriala  
koordinaator Tarmo Kivisilla: 
Eriala rajati EMTAs maestro Vel-
jo Tormise eestvedamisel. Tor-
mis oli aktiivne vanade rahva-
laulude taas-elustaja, muretses 
sellepärast, et vanu laule õigesti 
lauldaks.

Erialale astujad peaks olema 
sügavalt huvitatud pärimusest 
laiemalt, sh vanadest lauludest, 
pillimängust, rahvakultuurist, 
ajaloost. See kõik nõuab uurivat 
lähenemist ja süvenemist, seega 
peaks uue teada saamise soov 
olema tugev. Heaks eelduseks 
muidugi hea pillimängu oskus. 
Et õppida võib spetsialiseerudes 
nii rahvalaulule kui ka pillimän-
gule, siis on eeldatavad oskused 
ka erinevad. 

Pärismusmuusika kõlab kõi-
ge paremini viiulil, lõõtspillil 
(akordionil), kandlel, torupil-
lil või mõnel teisel rahvalikul 
puhkpillil mängituna, kuid se-

Pärimusmuusika kõlab kõige paremini viiuli, lõõtspilli (akordion), kandle, 
torupilli ja mõne teise rahvaliku puhkpilliga. Tuulikki Bartosiki akordionil.
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nistel lõpetajatel on olnud põ-
hipilliks näiteks ka mandoliin, 
kitarr ja nükkelharf.

Senistest lõpetajatest on ena-
mik oma erialaga siiani seotud. 
Leitakse rakendust koolis, hu-
vikoolis, kultuurikorralduses, 
aktiivsete rahvapillimängijana.

Magistrantuuris on võimalik 
oma valitud teemadel spetsii-
filisemalt edasi õppida inter-
pretatsiooni-, pedagoogika- ja 
teadussuunal.

Eriala tugevuseks on tudengi 
isiksusest lähtuv õpetajate valik, 
koostöö teiste osakondadega 
(kompositsioon, elektronmuu-
sika, muusikateadus, džäss-
muusika), osalemine mitmetes 
projektides ning samuti väga 
mitmekülgne lisaainete valik.

MUUSIKATEADUS UURIB 
MUUSIKAT JA MUUDAB 
MAAILMA VÄRVIKAMAKS

Anu Kõlar, PhD, muusika-
teaduse osakonna dotsent: 
Mis kõik on suure sõna muu-
sika taga? See on heliteosed, 
kõikmõeldavad stiilid, liigid ja 
kompositsioonitehnikad. Pillid 
ja inimhääl, millega muusikat 
tehakse. Inimene muusikas: he-
lilooja, esitaja ja kuulaja. Muusi-
ka on muusika inimeses: meie 
musikaalsus, helimaailma taju-
mine. 

Muusika on osa meid ümbrit-
sevast kultuurikeskkonnast jne. 
Kõige kohta esitame küsimusi. 
Kuidas seda tehakse? Kuidas on 
heliteos kokku pandud? Kuidas 
on see ajas muutunud? Miks ja 
kuidas muusika meid mõjutab? 

Milliseid tähendusi kannab 
muusika tuttavais ja võõrais 
kultuurides? Muusikateadlane 
otsib neile vastuseid. Mitte sel-
leks, et muusikamaailma “ära 
seletada”, vaid et muuta seda 
maailma mõtlemise, arutlemi-
se ja uurimisega veel rikkamaks 
ja värvilisemaks. 

Õppima sobib iga uudishi-
mulik ja muusikat armastav ini-

mene. See, kes tahab mõelda, 
lugeda ja end muusikast arut-
lemisega siduda. Korralik pilli-
mängu oskus tuleb kasuks, aga 
muusikateaduses on ka palju 
valdkondi, kus see pole sugugi 
oluline. Muusikaline ettevalmis-
tus – eelkõige korralik noodikirja 
tundmine – on küll vajalik, koos 
sellega peab olema valmis oma 
oskusi muusikateoorias ja pilli-
mängus arendama. 

Juba aastaid kehtib EMTA 
muusikateaduse erialal õppeka-
va, mis võimaldab asuda õppi-
ma ka muusikalise keskharidu- 
seta. 

Tööpakkumisi on muusika-
teadlase haridusega inimesele 
nii praeguses kui ka lähemas 
tulevikus Eestis märksa rohkem 
kui inimesi, kes seda tööd suu-
davad teha. Selle haridusega 
inimesi vajatakse kirjastusse, 

raadiosse ja televisiooni, ajale-
hetoimetusse, kooli, raamatu-
kogusse, kontserdiorganisat-
siooni ja mujalegi.

MUUSIKAPEDAGOOGIKA 
INSTITUUT OOTAB ÕPPIMA 
MUUSIKAST VAIMUSTUVAT 

Kristi Kiilu, PhD, muusika-
kasvatuse professor, muusi-
kapedagoogika instituudi ju-
hataja:

Muusikapedagoogikat sobib 
õppima noor, kellel on eelnev 
muusikaline haridus (laste)
muusikakoolist ja/või tugev 
koori- või rütmimuusika taga-
põhi. Õppida saab kahel suunal: 
koorimuusika ja rütmimuusika. 
Mõlema suuna ained sisaldavad 
õpinguid klassikast džässini ja 
vanamuusikast popmuusikani. 

Õppekava teeb unikaalseks 
asjaolu, et suur osakaal on in-
dividuaaltundidel ja neid on 
rohkem kui ühelgi teisel sarna-
sel õppekaval Eesti Vabariigis. 
Muusikapedagoogika baka-
laureusekraadiga võid töötada 
muusiku ja koorijuhina, rütmi-
muusika ning stuudio ja huvi-
alakooli õpetajana või mõnel 
teisel muusikalist kõrgharidust 
nõudval ametikohal.

Muusika õpetamise õppimi-
seks on EMTA parim paik, sest 
siin on professionaalsed õppe-
jõud, mitmekesine õppekava, 
parim vaimne ja füüsiline kesk-
kond muusikaõpinguteks ja 
üliõpilasete aktiivne kogukond.

Tunne ikka rõõmu muusikast 
ja muusikast mõtlemisest!

• bakalaureus- ning magistriõppekavadel, mille õppekeel on eesti 
keel (v.a magistriõppekavad “Pärimusmuusika” ja “Muusikaõpe-
taja”), 26. juuni 2017;

• magistriõppekaval  “Muusikaõpetaja” 4. juuli 2017
•  doktoriõppes 2. juuni 2017.. 
• Sisseastumiseksamid toimuvad 27.–30. juuni 2017 v.a magistri-

õppekaval “Pärimusmuusika” 7. juuli 2017 ning magistriõppeka-
val “Muusikaõpetaja” 12. juuli 2017.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia on muusikale ja teatrile spet-
sialiseerunud avalik-õiguslik ülikool, kus saab bakalaureuse-, ma-
gistri- ja doktoriõppe tasemel õppida kõiki tähtsamaid muusika ja 
teatrikunstiga seotud erialasid.

Sisseastumisdokumentide esitamise  
tähtajad infosüsteemis SAIS on järgmised:


