
MAASTIKUKUNST KUI PIIRKONNA MAINEKUJUNDUSE ELEMENT 

 

EESMÄRK 

Õppida märkama ja lugema ruumi ning maastikku kui kohamälu talletajat; luua kunsti 

olemasolevatest vahenditest ja vormidest. 

Luua koostöös kodukoha uued maamärgid. 

Arendada oskust keskkonda märgata ja loovalt tõlgendada, üksteist toetada, suunata, tegutseda. 

                                                  

OSALEVAD PIIRKONNAD 

Pandivere: Tamsalu + Väike Maarja (Väike Maarja / Rakke / Simuna) + Laekvere 

Kirderannik: Jõhvi, Toila, Narva-Jõesuu, Kohtla-Nõmme 

 

GRUPI SUURUS JA VANUS: 

Igast vallast 3-5 noort:  põhikooli III aste ja gümnaasium (6.-12. klass). 

  

Tegevuskava  

EELKOHTUMISED 

3 nädalavahetust (laupäeva hommikust pühapäeva pealelõunani) märts-mai. 

Ühel korral Pandivere piirkonnas, teisel korral Kirderanniku piirkonnas.  Iga piirkonna noored 

panevad eelnevalt kokku giidituuri teise piirkonna noortele, tutvustamaks oma piirkonda 

(maksimaalselt kaks vaatamisväärset paika) ja teevad seda võimalikult mänguliselt.   

Tähelepanumängud, foto ja muud laadi jäädvustused, ühised arutelud, kuhu, mida ja millest luua.  

Kaasas juhendajad, kes aitavad märgata, juhivad tähelepanu võimalustele ruumi/maastikku 

jäädvustada ja rikastada.  

Kolmandal nädalavahetusel teemapäev Tallinnas. 

Fotografiska ja muude põnevate näitusepaikade/linnaruumi rikastavate töödega tutvumine, 

kohtumine valdkonna professionaalidega.  

Täpsustatakse laagriks vajaminevat, jagatakse ettevalmistavad ülesanded. 
 

VAHEKOHTUMINE ZOOM-is  

Iga meeskond esitleb oma ideed (kunstiteos/maamärk, lühianimatsioon, performance, videokunst 

vm.) projektis osalejatele, projektijuhtidele ja juhendajatele. Selleks hetkeks peab olema valitud 

meedium, millega laagris mängima hakatakse, füüsilise kunstiteose / vaatemängu puhul ka 

asukoht, kuhu teos hiljem paigutub.   



Ülesanne on loomingu valmimine, mis kannaks kohavaimu, annaks paigale lisaväärtuse või 

kujutaks kõnekalt piirkonnale iseloomulikku kohta/nähtust, noorte endi väärtusi ja ehedat 

nägemust.  

Ühine arutelu ja tegevuskava koostamine.  

Projektijuhid ja juhendajad annavad suunised ettevalmistavateks sammudeks, ka siis, kui teost ei 

saa tervenisti laagris luua.  
 

LAAGER (u. 7 päeva) augustis.  

Statsionaarne, meeskonnad koos, vajaminevad vahendid kohapeal olemas / kaasa võetud.  

Ehitamine, meisterdamine, vormimine, salvestamine, pildistamine, monteerimine, installeerimine. 

Kui füüsiline teos on mõeldud paigaldamiseks oma valda, valmistatakse taies laagris ja 

paigaldatakse hiljem. Fotoloo või lühianimatsiooni / performance / videokunsti puhul toimub 

materjali loomine, töötlemine ja montaaž samuti laagri jooksul. 

Kõik tegevused on põimitud mängude ja hariva meelelahutuse, ühise ajaveetmise ja 

väljasõitudega.  
 

TULEM:        

Valminud tööde (piirkondlikud maamärgid, fotod, lühifilm, installatsioon, performance) esitlus, 

foto (ränd)näitus, giidituurid jm.  

Loodud on projekti tutvustav virtuaalne keskkond (koduleht vms), kus saab tutvuda tööde ja 

autoritega / audiogiid.  

Valmib video, mida võimalik piirkonna tutvustamiseks edaspidi kasutada. 
 

AJATELG: 

38. nädal - kohume noortekeskuste juhatajatega Zoomis 

38. nädal  - eeldatav tegevuste, aja ja kui õnnestub siis ka indikatiivne eelarve 

48. nädal -  koostööleping või eelkokkulepe MTÜ PAIK ja MTÜ Kirderanniku Koostöökogu 

Märts 2023 - kohtumine Pandivere piirkonnas 

Aprill 2023  - kohtumine Kirderanniku piirkonnas 

Mai 2023  - teemapäev Tallinnas 

Juuni 2023  - vahekohtumine Zoomis 

August 2023  - laager ja näitus 

September 2023  - valmib video ja toimuvad piirkondlikud jätkutegevused. 

  
 



Eelarve 

 

    

  KIKO PAIK 

Materjalid 2500 1250 1250 

Tehnika 1200 600 600 

Noorsootöötajad (100 eurot päev) 4000 2000 2000 

Laager (7 päeva, juhendajate tasu) 2000 1000 1000 

Trantsport (buss väljasõitudeks) 3500 2000 2000 

Toitlustus  3700 1850 1850 

Majutus 5130 2565 2565 

Foto Rändnäitus projektis  2 kohas 

PILTIDEGA 500 500 600 

fotode print ja video 2000 1000 1000 

projektijuhtimine  4000 4000   

laagri juhendamine 3900   3900 

PR+ühistegevused+kingitused+lisakulu 1400 750 750 

Piirkonna omategevused sh reserv   3200 3200 

KOKKU 33830 20715 20715 

 


