Avoin haku Taiteilijaresidenssiin
Taiteilijaresidenssi ammattitaiteilijalle, paikkana Setlementti Tampereen työmuodot NEO – OmaPolku ja
Mattila – miesten kansalaistalo.
Hakuaika: 4.10.- 22.10.2017
Etsimme taiteen ammattilaista, joka haluaa työskennellä residenssitaiteilijana Setlementti Tampereen
kahdessa työmuodossa (Mattila – miesten kansalaistalo ja NEO – OmaPolku) hyödyntäen oman
taiteenalansa menetelmiä. Taiteilijan työ voi olla näiden kahden työmuodon (Mattila, OmaPolku)
yhteistyön kehittämistä tukevaa. Residenssijakso sijoittuu ajalle 13.11. – 22.12.2017 ja on n. kuuden viikon
pituinen.
Residenssitaiteilija työskentelee työmuodoissa hyödyntäen oman taiteenalansa menetelmiä. Työskentely
voi kohdistua asiakkaisiin, henkilökuntaan tai laajemmin lähialueen yhteisöön. Residenssi toteutetaan
Setlementti Tampereen ja Taiteen edistämiskeskuksen yhteistyönä.
Residenssiohjelman ehdot:
Kesto: Projektin pituus on n. kuusi viikkoa, aikavälillä 13.11. – 22.12.2017.
Työaika: Residenssijaksoon palkattavan taiteilijan työaikaan sisältyy taiteellisen työn lisäksi
oman työn suunnittelua ja raportointia. Työaika on n. 30 tuntia / viikko. Työajasta vähintään
10h /viikko tulee kohdistua yhteisölle toteutettuun tai yhteisön kanssa yhdessä toteutettuun
taiteelliseen toimintaan. Työhön kuuluu taideprojektin toteutuksen lisäksi mm. keskusteluja
henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa.
Korvaus: 6 viikon työskentelyn bruttopalkka taiteilijalle on yhteensä 3450€. Materiaali- ja
muita kulukorvauksia toiminnasta voi syntyä korkeintaan 500 €. Taiteilijan
matkakustannuksia korvataan korkeintaan 250 euroon asti. Päivärahoja työskentelyn ajalta
ei makseta. Tässä residenssissä taiteilija on työsuhteessa Setlementti Tampereeseen 6 viikon
ajan ja saa palkan verokortilla. Tähän taiteilijaresidenssiin ei kuulu majoitusta.
Tehtävän kuvaus:
Tavoitteena on, että NEO - OmaPolun nuoret ja Mattilan Miehet sekä Setlementti Tampereen työntekjiät
pääsevät residenssissä osallistumaan yhdessä, oppimaan ja kokemaan uutta. Residenssitaiteilija voi
työskennellä JOKO kummassakin työmuodossa erikseen TAI luoda työmuodoille yhteisen projektin, jonka
tavoitteena on saada NEO - OmaPolun nuoria ja Mattilan miehiä yhteistoimintaan, jolla voisi olla
pidempiäkin vaikutuksia. Residenssijakson toivotaan myös luovan Setlementti Tampereen henkilökunnalle
uusia menetelmiä tai näkökulmia.
NEO – OmaPolku toteuttaa nuorten elämänhallintaa ja osallisuutta tukevaa toimintaa, jonka kohderyhmänä
ovat kehitysvammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat nuoret sekä heidän perheensä. Mattila on kaikille
miehille avoin kansalaistalo, jossa voi tutustua uusiin kulttuureihin ja elämäntarinoihin, oppia uusia asioita
jakaa omia kiinnostuksen kohteitaan toisten kanssa.
Taiteilija voi residenssissä käyttää sekä osallistavaa, yhteisölähtöistä työtapaa että tehdä omaa taiteellista
työskentelyään (joka tapahtuu Setlementti Tampereessa)
Residenssiin valitaan taiteilija avoimella haulla, jossa taiteilija esittää perusidean residenssin sisällöstä.
Residenssin tarkka sisältö määritellään yhteistyössä Setlementti Tampereen ja valitun taiteilijan kanssa.
Setlementti Tampere järjestää taiteilijalle perehdytystä työympäristöön. Taiteilijalle tulee nimetty
yhteyshenkilö Setlementti Tampereen henkilökunnasta.

Residenssijakson lopussa työskentelyn kokemuksia ja tuloksia käydään läpi yhdessä henkilökunnan kanssa.
Residenssin loppuvaiheessa järjestetään tilaisuus, jossa residenssikokeilun kokemuksia avataan julkisesti
(myöhemmin sovittavalla tavalla).
Hakemuksen arvioinnissa huomioimme ja arvostamme:
-

Taiteellista osaamista ja kokemusta
Kokemusta työskentelystä monenlaisten ihmisten kanssa
Sosiaalisia taitoja, itseohjautuvuutta ja ennakkoluulottomuutta
Hyvää ja luovaa ideaa residenssin sisällöstä

Ohje hakemuksen toimittamiselle:
Hae tätä paikkaa lähettämällä:
•
•

Ideapaperi, jossa esittelet ideasi siitä, millainen residenssi olisi, jos sinut valittaisiin siihen
taiteilijaksi. Mitä residenssissä tapahtuisi? Mitkä ovat omat tavoitteesi työskentelylle? Miten
Setlementti Tampereen tavoitteet toteutuisivat? Ideapaperin pituus enintään yksi A4
Ansioluettelo, jossa esittelet keskeisen osaamisesi, työkokemuksesi ja koulutuksesi, josta on hyötyä
residenssin suorittamisessa. Ansioluettelon pituus enintään kaksi sivua (A4)

Lähetä nämä joko docx- tai pdf-tiedostomuodossa viimeistään 22.10.2017 sähköpostilla osoitteeseen
arttu.haapalainen@taike.fi. Tiedostojen koko yhteensä enintään 2 MB.
Taiteilija residenssiin valitaan loka-marraskuun vaihteessa. Valitun taiteilijan kanssa tehdään lopullinen
residenssisuunnitelma ja toteuttamissopimus yhteistyössä Setlementti Tampereen ja Taiteen
edistämiskeskuksen kanssa. Suunnitelmaan kannattaa jättää tilaa muovautuvuudelle prosessin aikana.
Lisätietoja antaa:
Arttu Haapalainen
taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija
Taiteen edistämiskeskus, Pirkanmaan toimipiste
0295 330 843
arttu.haapalainen@taike.fi
Lisätietoa residenssin toimintaympäristöstä:
www.omapolku.fi
www.mattilanmehet.fi
www.setlementtitampere.fi

