
PORANDAPILDI METOODILISED EELDUSED

Et meetodit saaks kutsuda p6randapildiks , peab see tditma p6randapiltide kaks
keskset ndgemust. Mistahes p6randapiltide elemente kasutavat meetodit ei peaks
kutsuma p6randapiltideks. T6si kull, elemente saab kasutada ka eraldi, meetodi
dunaamika m6istmiseks oleks hea kinni pidada jdrgmistest punktidest.

Teekonnal ldbi iseenda Jumala maailma

P6randapiltides liigutakse vdlisest maailmast sisemisse maailma ja liibi selle v6ib
inimene m6ista v6i kogeda midagi ka Jumala maailmast. P6randapildi sumbol
kujutab vdlist maailma. See v6ib olla kois v6i p6randale moodustuv maja, kaeb v6i
k6rb. Too kdigus kujutab see sumboljutustuse keskset sOnumit ehk selle scopus,
lgale loole valitakse uks sumbol, mis moodustub pildina ringi keskele,

Too ajal peab stimbol liikuma osalejate sisemise maailma osaks. Kaevus saan
m6telda, kuna olen ise tditsa p6hjas. K6rbes k6ndides astun ldbi oma elu liivak6rbe.
V6in anda koiele hddle jutustades selle omadustest mina-vormis. Samas rddgin
midagi endast v6i inimsusest uldiselt.

Too l6petuseks liigutakse uurima Jumala maailma. Jumal on ldhedal oma maailma
kaudu. Ta on minuga kaevu p6hjas v6i k6rbetolmus. Ta on karastav allikas v6i minu
eluspiraali keskus. Jumalat tunnetatakse seal, kus ma olen, kus minu elu kusimused,
valupunktid ja r66mud on t6elised. Jumal ei jiiii k6rvaliseks jutustuse objektiks, vaid
Tal on puutepunkt meie eluga, nii nagu ka Piibli lugudel inimeste eludegagi.

Teruiklikkuse tdhendus

Teine keskne metoodiline vaatenurk on seotud vdljendamisega. P6randapildid
eeldavad terviklikkust, milles kehaline, pildiline ja s6naline vdljendamine
eksisteerivad koos kas teineteisega p6imununa v6ijdrjestikusena. Kehaga seotud
harjutused aitavad osalejatel m6ista s6numist midagi sellist, mida ei saa alati
s6nadega seletada. Okupantide v6imu all elavate hirm ja meeleheide on kogu
kehaga tunda. Maarja ja Joosepi armastust v6ib vdljendada mitmel muulgi viisil kui
s6nadega. llmed ja Zestid viivad meid sugavamale ja avavad uusi vaatenurki.

Keskele moodustuv p6randapilt on piltliku vdljendamise keskne element. See on
ruhma peegelja iga ruhm ehitab alati omandolise pildi. Kaunistusmaterjali abil saan
jutustuse tdhendusest midagi sellist esile tuua, mida ma ehk ei soovi k6va hddlega
vdlja utelda. lgauhel on luba ka iseenda sisemisse maailma, kuhu k6ikidele ei ole
luba siseneda. Pildi abil v6in peegeldada oma kogemust teiste kogemustega.

Osalejatel peab olema v6imalus ka ndhtut ja kogetut s6nadesse panna. Juhendaja
annab jutustuses ka oma t6lgenduse ja selle kaudu suuna ja tdhenduse uhisele
tegevusele. T6lgendades peab siiski olema mitmeti t6lgendatavust, et osalejate
omad kogemused saaksid leida sealt k6lapinda. Piiblijutustustele on ehitatud usna
palju s6nalist t6lgendamist, aga mida vdiksemate lastega on tegemist, seda vdhem
seda tuleks kasutada.



Noorte ja tdiskasvanutega tootades eelk6ige kehalise vdljendamise
tundub teinekord v66rana. Kehaline vdljendamine mingis vormis on
j utustuste omandam iseks ja su gavamaks m6istm iseks. Sel lepdrast
selle meetodi puhul kunagi tdielikult dra.
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