
                        

                        

Konkurss: kunsti ja kultuuri vahendamise ning 

sotsiaalse kaasamise koolitus  
  

Kas Sinu arvates peavad Euroopa ühiskonnad muutuma kaasavamaks? Tallinna Linnamuuseum 

kutsub kandideerima kultuurivahendajaks! 

Oled oodatud kandideerima kunsti ja kultuuri vahendamise ning sotsiaalse kaasamise koolituses 

osalemiseks! Taotluste esitamise tähtaeg on 7. veebruar 2021.  

Koolitus toimub Euroopa Liidu Loov Euroopa programmi rahastatud projekti „Muutuste loojad: 

vahendades vähemusi“ / “Agents of Change: Mediating Minorities“ (MeM) raames. Projekti MeM 

eesmärk on uurida kunsti ja kultuuri vahendamise potentsiaali kaasava ühiskonna loomisel. Projekti 

korraldavad ühiselt Cultura-säätiö (Helsingi, Soome), Tallinna Linnamuuseum – Tallinna vene 

muuseum (Eesti), Tensta Konsthall (Stockholm, Rootsi) ning Avatud Ühiskonna Fond Dots ja Läti 

Kaasaegse Kunsti Keskus (Riia, Läti). 

 

Kes saab kandideerida kultuurivahendaja e. mediaatoriks? 

Kultuurivahendaja julgustab teadvustama näituse või kultuurisündmuse külastajal teistsugust 

arusaama ühiskonna nähtustest dialoogi abil ning aitab vestluspartneritel üksteist mõista. 

Koolitus on suunatud neile, kes tunnevad suurt huvi kultuuri ja kunsti vastu. Otsime inimesi, kellel on 

isiklik kultuuridevaheline kogemus ning kes on valmis pühendunult panustama kultuurilise 

mitmekesisuse rikastamisesse ja sotsiaalsetesse muutustesse. Eeliseks on sotsiaalkultuuriline taust 

ja/või aktivitism (nt vabatahtlik tegevus), kuid see ei ole nõue. 

  

Koolituse eesmärgid 

Koolituse eesmärk on jagada mitmekesisuse ja sotsiaalse kaasatuse kogemust ning tutvuda ja 

kasutusele võtta nn tööriistakast selle arendamiseks, pakkudes välja praktilisi viise avalikus arutelus 

osalemiseks ja selle suunamiseks. Programm pakub järgmisi võimalusi:  

 tutvuda kunsti ja kultuuri vahendamise (art mediation), sotsiaalse kunsti, normikriitika (norm 

criticism) ja kaasamisega seotud põhimõtetega; 

 omandada kultuuridevahelisi pädevusi ja praktilisi oskusi võrdse dialoogi hõlbustamiseks ning 

hinnanguvaba kaasava suhtluse loomiseks. Praktika toimub põhiliselt Tallinna vene 

muuseumi näitusel „Muuseumi laboratoorium“; 

 omandada koostöökogemus kunstnikuga, lüües kaasa osaluskunstiprojekti loomisel ning 

tutvustades, jagades ja vahendades seda näitusekülastajatele. Kunstiprojektist kujuneb 

Tallinna vene muuseumi eksperimentaalnäituse „Muuseumi laboratoorium“ viimane osa.  



                        

                        

 liituda partnerriikide sarnaselt mõtlevate mediaatorite ja muutuste kujundajate laiema 

võrgustikuga. 

Läbitud koolitus annab kätte suuna, kuhu edasi liikuda ning aitab leida uusi koostööpartnereid samas 

vallas. Kultuurivahendaja ei ole elukutse, see on missioon. See sobib kokku mis tahes kunsti-, 

kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna tööga, kus saab oma loovust rakendada. Pidev teadmiste ja 

kultuuriloome ning mitmekesistamine avab kindlasti loovale isikule uusi uksi ja väljakutseid.  

Koolitus on ehitatud üles kaasatuse põhimõttel. Iga osaleja on tänu oma kogemustele kui ekspert, 

kes saab koolituse sisu mõjutada. Innustame aktiivselt panustama ja julgelt jagama oma 

mitmekülgseid kogemusi.  

 

Koolituse sisu ja selle ellu viimine 

Koolitus koosneb neljast moodulist: kunsti vahendamine (art mediation), kunst ja sotsiaalsed 

muutused, mitmekesisus ja kaasatus ning konfliktipiirkond. Koolituskava ühendab rahvusvaheliste 

ekspertide loenguid, kohalikke ja rahvusvahelisi praktilisi töötube ning peer-to-peer ehk võrdsuse 

põhimõttetel ülesehitatud jagamist. 

Põhiliselt toimub koolitus veebi vahendusel. Kohalike ekspertide töötoad toimuvad Tallinnas 

kohapeal juhul, kui ametlikud soovitused seda võimaldavad. Koolituse töökeelteks on inglise ja vene 

keel, vajadusel leiame tõlkevõimaluse.  

  

Ajakava 

- intensiivne kunstivahenduse ja sotsiaalse kaasatuse koolitus, 1. märts – 31. mai 2021 

12,5 nädalat, keskmiselt 7 tundi nädalas. Lisaks peavad osalejad varuma aega iseseivaks tööks ja 

loominguliste ülesannete täitmiseks. 

- kultuurivahendajate kunstilaager Kuldīgas (Läti) 2021. aasta augusti esimesel nädalal 

Rahvusvaheline kunstilaager toob kokku 40 mediaatorit Rootsist, Eestist, Soomest ja Lätist selleks, et 

jagada omavahel kogemusi 5 päeva jooksul imelises Kuldigas. 

- Koostöö kunstnikuga. Kunsti ja kultuuri vahendamise kohtumiste sari. September – detsember 2021 

Koostöö kunstniku ja kultuurivahendajate vahel ühiskonnakriitilise osaluskunstiprojekti loomisel. 

Laiemale avalikkusele suunatud kunstivahendamise sarjade ettevalmistamine.  

- Reisid teistesse Euroopa riikidesse eesmärgiga tutvustada projekti tulemusi. Jaanuar – veebruar 

2022 

Mõned meeskonnaliikmed (valikuliselt) võivad ühineda reisidega eesmärgiga jagada projektitulemusi.  

  



                        

                        

Osalemistingimused 

Pakume peaaegu aastapikkust seiklust mõistvas, toetavas meeskonnas neile, kellel on tõeline huvi ja 

võimalus pühenduda pikaajalisele projektile (1.03.2021–31.12.2021). Üks tingimustest on valmisolek 

läbida koolitust vähemalt 80% ulatuses ning siduda praktilisi ülesandeid Tallinna vene muuseumi 

näitusega „Muuseumi laboratoorium“. Eeliseks on selge eneseväljendamise oskus vene ja eesti 

keeles ning lisaks ka inglise keele valdamine kesktasemel. 

Osalemine on tasuta. Õppijale jagatakse õppematerjale ning veebipõhiseid tööriistu õppeprotsessi ja 

kogemuste jagamiseks. Projekt katab kõik reisi- ja majutuskulud, mis on seotud kunstilaagris 

osalemisega ning võimaldab väikest töötasu korraldatud ürituste eest. 

  

Konkurssi kord 

Kokkuleppel projekti partneritega sai projekti sisse kirjutatud, et koolitusel saavad osaleda nii Tallinna 

Linnamuuseumi töötajad, kui soovijad väljastpoolt muuseumi, kokku 10 osalejat. Avalik konkurss 

toimub 5-le kohale. 

Osalejaid Eestist valib välja Tallinna Linnamuuseumi projekti töögrupp kahes voorus: avatud 

taotlusvoor 11.01–7.02.2021; veebiintervjuud 11.02–15.02.2021. Tulemustest teavitatakse osalejaid 

isiklikult 17.02.2021. 

 

Osalemine 

Palun täida ANKEET kuni 7. veebruarini 2021 k.a. 

 

 

 

Lisainfo ja kontakt 

Jelena Tšekulajeva 
Tallinna vene muuseumi juhataja 
jelena.tsekulajeva@linnamuuseum.ee 
тел. 5787 1330 
 
www.linnamuuseum.ee  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyfbirzDAzMVtQFIUqrl0hv_9NpZ_H-8cqPRx0gLpg6lgGEA/viewform
mailto:jelena.tsekulajeva@linnamuuseum.ee
http://www.linnamuuseum.ee/

