
KUNSTITEOSEDKUNSTITEOSEDKUNSTITEOSEDKUNSTITEOSED
RENOVEERITAVATE MAJADE

FASSAADIDELE JA ÜMBRUSSE



Miks kunst?

• Eesmärgiks on anda SmartEnCity projekti 
kaudu panus ka Tartu linna üldilme
kujundamisse

• See tähendab Tartule omase ja eripärase 
rõhutamist ning esiletoomist läbi kunsti

• 23 renoveeritavat maja ja 23 kunstiteost, mis 
koosmõjus muudavad ümbruse ja elukonna 
rõõmsamaks ja elavamaks

• Eelarve: keskmiselt ühe maja 
renoveerimiseelarvest 5000€ (teostus); 
Tartu linn lisab omalt poolt veel 3000€
(autoritasud)



• Millised kunstiteosed? Eelkõige seinamaalingud, Millised kunstiteosed? Eelkõige seinamaalingud, Millised kunstiteosed? Eelkõige seinamaalingud, Millised kunstiteosed? Eelkõige seinamaalingud, 
aga ka nt skulptuurid ja aga ka nt skulptuurid ja aga ka nt skulptuurid ja aga ka nt skulptuurid ja 
erinevad objektid erinevad objektid erinevad objektid erinevad objektid 

• Eeldused: Eeldused: Eeldused: Eeldused: 

• mahuvad eelarvessemahuvad eelarvessemahuvad eelarvessemahuvad eelarvesse

• ei ole ei ole ei ole ei ole kergesti lõhutavadkergesti lõhutavadkergesti lõhutavadkergesti lõhutavad

• säilivad hästi erinevates ilmastikutingimustessäilivad hästi erinevates ilmastikutingimustessäilivad hästi erinevates ilmastikutingimustessäilivad hästi erinevates ilmastikutingimustes

• Arvestame iga maja eripära ja terviku kujunemist kunstiteoste koosmõjusArvestame iga maja eripära ja terviku kujunemist kunstiteoste koosmõjusArvestame iga maja eripära ja terviku kujunemist kunstiteoste koosmõjusArvestame iga maja eripära ja terviku kujunemist kunstiteoste koosmõjus

Milline kunst?Milline kunst?Milline kunst?Milline kunst?



• Esimese sammuna kohtume eraldi iga maja elanikegakohtume eraldi iga maja elanikegakohtume eraldi iga maja elanikegakohtume eraldi iga maja elanikega, et 
elanikud saaksid ise öelda, milliseid teoseid nad 
sooviksid/ ei soovi

• Lähtuvalt majaelanikelt saadud märksõnadest valitakse 
iga maja puhul välja 2222----3 sobiva käekirjaga kunstnikku 3 sobiva käekirjaga kunstnikku 3 sobiva käekirjaga kunstnikku 3 sobiva käekirjaga kunstnikku ja 
tutvustatakse majaelanikele nende varasemaid töid, mille 
põhjal saab valida sobivaima kunstniku

• Kunstnikud valitakse rahvusvahelise konkursi rahvusvahelise konkursi rahvusvahelise konkursi rahvusvahelise konkursi käigus 
(aug.- sept. lõpp 2016) esitatud portfooliote põhjal, 
lisaks otsepöördumised teatud kunstnike poole

• Enne kavandi valmimist tulevad kõik kunstnikud (ka 
välismaalased) Tartu ja kohaliku olustikuga Tartu ja kohaliku olustikuga Tartu ja kohaliku olustikuga Tartu ja kohaliku olustikuga tutvuma

Kuidas kunstiteosed valmivad?



• Esimese sammuna kohtume eraldi iga maja elanikega, et elanikud Esimese sammuna kohtume eraldi iga maja elanikega, et elanikud Esimese sammuna kohtume eraldi iga maja elanikega, et elanikud Esimese sammuna kohtume eraldi iga maja elanikega, et elanikud 
saaksid ise öelda, milliseid teoseid nad sooviksid/ ei soovisaaksid ise öelda, milliseid teoseid nad sooviksid/ ei soovisaaksid ise öelda, milliseid teoseid nad sooviksid/ ei soovisaaksid ise öelda, milliseid teoseid nad sooviksid/ ei soovi

• Lähtuvalt majaelanikelt saadud märksõnadest valitakse iga maja puhul Lähtuvalt majaelanikelt saadud märksõnadest valitakse iga maja puhul Lähtuvalt majaelanikelt saadud märksõnadest valitakse iga maja puhul Lähtuvalt majaelanikelt saadud märksõnadest valitakse iga maja puhul 
välja 2välja 2välja 2välja 2----3 sobiva käekirjaga kunstnikku ja tutvustatakse majaelanikele 3 sobiva käekirjaga kunstnikku ja tutvustatakse majaelanikele 3 sobiva käekirjaga kunstnikku ja tutvustatakse majaelanikele 3 sobiva käekirjaga kunstnikku ja tutvustatakse majaelanikele 
nende varasemaid töid, mille põhjal saab valida sobivaima kunstnikunende varasemaid töid, mille põhjal saab valida sobivaima kunstnikunende varasemaid töid, mille põhjal saab valida sobivaima kunstnikunende varasemaid töid, mille põhjal saab valida sobivaima kunstniku

• Kunstnikud valitakse rahvusvahelise konkursi käigus (augustKunstnikud valitakse rahvusvahelise konkursi käigus (augustKunstnikud valitakse rahvusvahelise konkursi käigus (augustKunstnikud valitakse rahvusvahelise konkursi käigus (august----
septembri lõpp 2016) esitatud portfooliote põhjal, lisaks septembri lõpp 2016) esitatud portfooliote põhjal, lisaks septembri lõpp 2016) esitatud portfooliote põhjal, lisaks septembri lõpp 2016) esitatud portfooliote põhjal, lisaks 
otsepöördumised teatud kunstnike pooleotsepöördumised teatud kunstnike pooleotsepöördumised teatud kunstnike pooleotsepöördumised teatud kunstnike poole

• Enne kavandi valmimist tulevad kõik kunstnikud (ka välismaalased) Enne kavandi valmimist tulevad kõik kunstnikud (ka välismaalased) Enne kavandi valmimist tulevad kõik kunstnikud (ka välismaalased) Enne kavandi valmimist tulevad kõik kunstnikud (ka välismaalased) 
Tartu ja kohaliku olustikuga tutvumaTartu ja kohaliku olustikuga tutvumaTartu ja kohaliku olustikuga tutvumaTartu ja kohaliku olustikuga tutvuma

Kuidas kunstiteosed valmivad?

• ŁódźŁódźŁódźŁódź Poolas, kus on praeguseks 30 Poolas, kus on praeguseks 30 Poolas, kus on praeguseks 30 Poolas, kus on praeguseks 30 
seinamaalingut samuti elumajade seintel, vt seinamaalingut samuti elumajade seintel, vt seinamaalingut samuti elumajade seintel, vt seinamaalingut samuti elumajade seintel, vt 
http://www.galeriaurbanforms.org/http://www.galeriaurbanforms.org/http://www.galeriaurbanforms.org/http://www.galeriaurbanforms.org/

• ArabianrantaArabianrantaArabianrantaArabianranta Soomes, vt Soomes, vt Soomes, vt Soomes, vt http://tinyurl.com/jraauhchttp://tinyurl.com/jraauhchttp://tinyurl.com/jraauhchttp://tinyurl.com/jraauhc

• NavitrollaNavitrollaNavitrollaNavitrolla seinamaalingud Võrusseinamaalingud Võrusseinamaalingud Võrusseinamaalingud Võrus

• Kunstiteosed Riia linnaruumisKunstiteosed Riia linnaruumisKunstiteosed Riia linnaruumisKunstiteosed Riia linnaruumis

Näiteid kunstiteostest >>>Näiteid kunstiteostest >>>Näiteid kunstiteostest >>>Näiteid kunstiteostest >>>

Eeskujud ja näitedEeskujud ja näitedEeskujud ja näitedEeskujud ja näited




























