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Sainsbury Centre for Visual Arts, Norwich.  

Foto: Pete Huggins. https://scva.ac.uk/

Tartu Kunstimuuseum.  
Foto: Hendrik Osula.  
https://tartmus.ee

https://scva.ac.uk/
https://tartmus.ee/


Noortelt noortele programmid
●  noortelt noortele ehk peer-led
● kõik osalejad on võrdse  staatusega
● noored ise loovad programmi  sisu, 

aga saavad muuseumi  poolt tuge 
(give and take)

● oluline panustada osalevate  noorte 
huvidesse

● noored kaasavad oma  tegevustega uusi 
noori,  panustavad laiemalt noortele  
suunatud tegevuste  arendamisse muuseumis

Tartu Kunstimuuseumi noorteklubi üritused tänavakunsti  
ja illustratsiooni teemadel.



Programmi korraldaja
PANUS:

● inspireeriv keskkond
● avatud dialoog noortega
● noorte mitmekülgne  kaasamine 

tegevustesse
● usaldav ja toetav  suhtumine

● järjepidevus ja fookus
● tugistruktuurid ja muud  

ressursid (nt eelarve)

● täiendavad motivaatorid
● kahepoolne tagasiside

Tate Collective’i korraldatud näitus Source 
(“Allikas”) Tate  Britain’is.

https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/display/bp-
spotlight-source

https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/display/bp-spotlight-source
https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/display/bp-spotlight-source


Tate Collective ja tate forum

● 16-25 aasta vanused noored
● panustavad muuseumi programmi
● saavad sooduspiletiga 

näituseid  vaadata ja 
regulaarselt infot  toimuva 
kohta

● Tate Collective koduleht:
https://www.tate.org.uk/tate-collective

● instagram:
https://www.instagram.com/tatecollective/

● Tate Forum artikkel:
https://www.tate.org.uk/research/publications
/tate-papers/10/on-the-evolution-of-a-peer-le  
d-programmme-tate-forum

Kondiväänaja poseerib krokii joonistamise  
töötoa raames (Life Drawing with a Twist),  
2008, foto: Richard Eaton.

https://www.tate.org.uk/tate-collective
https://www.instagram.com/tatecollective/
https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/10/on-the-evolution-of-a-peer-led-programmme-tate-forum
https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/10/on-the-evolution-of-a-peer-led-programmme-tate-forum
https://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/10/on-the-evolution-of-a-peer-led-programmme-tate-forum




Sainsbury Centre -
Young Associates

● noored vanuses 16-25
● korraldavad koostöös  

muuseumiga avalikke  
üritusi ja näituseid

● annavad välja  trükiseid
● kaasavad kohalikke  

kunstnikke oma  
tegevustesse

● koduleht:  
https://scva.ac.uk/educ  
ation-research/young-pe  ople

Projekt: “Heida galeriis pikali” (Lie Down in the Gallery)

https://scva.ac.uk/education-research/young-people
https://scva.ac.uk/education-research/young-people


Kumu noorteklubi
● asutati aastal 2015
● noored vanuses 15-25
● planeerivad üritusi nii 

oma  eakaaslastele kui ka  
laiemale publikule

● nt teibikunsti 
töötuba,  mängulised 
tuurid jne

● liikmeks astumiseks vaja  
kandideerida, osalus 
tasuta

● koduleht:
https://kumu.ekm.ee/kumu-noorteklubi/

● instagram:
https://www.instagram.com/kumunoortekl  
ubi/

https://kumu.ekm.ee/kumu-noorteklubi/
https://www.instagram.com/kumunoorteklubi/
https://www.instagram.com/kumunoorteklubi/


Tartmus noorteklubi
● alates 2016; noored vanuses 14-18
● tasuta osalus, rahastus 

Tartu  linnalt
● teemad: kujutav kunst,  

kultuurikorraldus, moedisain,  
ehtekunst, film, grimmeerimine 
jne

● seniseid tegevusi: Escape Art,  
giidituurid näitustel, luuleõhtud,  
muuseumi jooga, filmilinastused 
jne

● koduleht:
https://tartmus.ee/noorteprogramm/

● instagram:
https://www.instagram.com/tartmusnoored/

Tartmus noorteklubi 2018. aasta sügishooaja  
esimene kohtumine.

https://tartmus.ee/noorteprogramm/
https://www.instagram.com/tartmusnoored/


SAGEDAMINI ESINEVAD PROBLEEMID

● keeruline konkureerida noorte vaba 
aja  nimel teiste tegevustega

● noorte osalus ebaühtlane
● Kui kõik vastutavad, siis mitte 

keegi  ei vastuta?
● Kuidas leida tasakaal kvaliteedi 

ja  avatuse vahel?

● ...



Huviringide koostöövõimalused
muuseumidega

● temaatiliste näituste  
külastamine ja sidumine 
oma  tegevustega

● haridusprogrammide 
kohandamine
+ mitmeosalised programmid

● ühised laagrid
● kohtumised muuseumi noortega 

/  ühised noorteprojektid

Ida Anton-Agu. Sügismaastik. 1942. Õli  
lõuendil. Tartu Kunstimuuseum.



tänan 
kuulamast!


