Avoin haku Taiteilijaresidenssiin
Taiteilijaresidenssi ammattitaiteilijalle, paikkana Tredun maahanmuuttajakoulutus.
Hakuaika: 4.10.- 22.10.2017
Etsimme taiteen ammattilaista, joka haluaa työskennellä Tredun maahanmuuttajakoulutuksissa
hyödyntäen oman taiteenalansa menetelmiä. Residenssijakso sijoittuu ajalle 6.11. – 15.12.2017 ja on n.
kuuden viikon pituinen.
Tredun maahanmuuttajakoulutuksissa opiskelee kieli- ja kulttuuritaustoiltaan erilaisia maahanmuuttajia,
jotka ovat koulutus- ja työelämäpolullaan eri vaiheissa. Residenssijaksolla pyritään auttamaan
maahanmuuttajakoulutuksessa olevia tunnistamaan omaa osaamistaan ja dokumentoimaan sitä eri tavoin.
Tavoitteena on, että opiskelija voi hyödyntää dokumentoitua osaamistaan (esim. portfolio tai muu)
myöhemmin oman ammatillisen polkunsa eteenpäin viemisessä.
Residenssi rahoitetaan MaTTo - Maahanmuuttajat tuetusti työpaikalla oppimassa - projektin (Tredu),
Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusyksikkö TAITEn ja Taiteen edistämiskeskuksen kesken. Toteutus
tehdään yhteistyössä Tredun maahanmuuttajakoulutuksen kanssa. MaTTo - hanketta rahoittaa Opetus- ja
kulttuuriministeriö.
Residenssiohjelman ehdot:
Kesto: Residenssin pituus on n. kuusi viikkoa, aikavälillä 6.11. – 15.12.2017.
Työaika: Residenssijaksoon valittavan taiteilijan työaikaan sisältyy taiteellisen työn lisäksi
oman työn suunnittelua ja raportointia, josta sovitaan tarkemmin yhteisesti taitelijan ja
toteuttajien kanssa. Työaika on n. 30 tuntia / viikko. Työajasta vähintään 10h /viikko tulee
kohdistua yhteisölle toteutettuun tai yhteisön kanssa yhdessä toteutettuun taiteelliseen
toimintaan. Taiteilija työskentelee residenssin aikana 2-3 ryhmän kanssa, joissa kussakin on
n. 10-12 opiskelijaa. Työhön kuuluu taideprojektin toteutuksen lisäksi mm. keskusteluja
henkilökunnan, työryhmän ja asiakkaiden kanssa.
Korvaus: Residenssijakson kokonaishankintabudjetti on 5000 € + alv. Summa sisältää
taiteilijan palkkion, työnantajan sivukulut ja toiminnasta syntyvät materiaalikustannukset
sekä taiteilijan matkakustannukset. Tämä residenssi toteutetaan ostopalveluna, eli työhön
valittava taiteilija laskuttaa sovitun hinnan y-tunnuksellisen toimijan kautta (osuuskunta,
yhdistys tms.) Tähän taiteilijaresidenssiin ei kuulu majoitusta.
Tehtävän kuvaus:
Tavoitteena on, että Tredun maahanmuuttajakoulutuksen opiskelijat ja työntekijät pääsevät residenssissä
osallistumaan yhdessä, oppimaan ja kokemaan uutta. Taiteen toivotaan tuovan uusia mahdollisuuksia
opiskelijoiden osaamisen tunnistamiseen. Residenssijakson toivotaan myös luovan uusia menetelmiä tai
näkökulmia opettajien työhön ja osaamisen tunnistamisen keinoihin.
Taiteilija voi residenssissä käyttää sekä osallistavaa, yhteisölähtöistä työtapaa että tehdä omaa taiteellista
työskentelyään, joka tapahtuu Tredun Santalahden tiloissa.
Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusyksikkö TAITE toivoo residenssistä kokemuksia taiteilijan
pitempiaikaisesta sijoittumisesta maahanmuuttajakoulutukseen ja vaihtoehtoisia kulttuurikasvatuksen
tuottamisen tapoja kotoutujien parissa. TAITE tuottaa laadukkaita kulttuurikasvatuspalveluja ja koordinoi
mm. monitaiteista Löytöretkiä Tampereelle -ohjelmaa maahanmuuttajakoulutuksen opiskelijoille.
Residenssiin valitaan taiteilija avoimella haulla, jossa taiteilija esittää perusidean residenssin sisällöstä ja
toteutuksesta. Residenssin tarkka sisältö määritellään yhteistyössä Tredun ja MaTTo-projektin, TAITE:n ja

valitun taiteilijan kanssa. Tredun toimesta järjestetään taiteilijalle perehdytystä työympäristöön. Taiteilijalle
nimetään yhteyshenkilö Tredun henkilökunnasta, joka antaa residenssissä opiskelijoille kielellistä
valmennusta ja tukea.
Residenssijakson lopussa työskentelyn kokemuksia ja tuloksia käydään läpi yhdessä Tredun ja MaTToprojektin, TAITEn ja Taiteen edistämiskeskuksen 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 ideaa residenssin sisällöstä ja toteutuksesta

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
MaTTo-projektin ja TAITEn 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 hakemuksesi joko docx- tai pdf-tiedostomuodossa viimeistään 22.10.2017 sähköpostilla
osoitteeseen arttu.haapalainen@taike.fi. Tiedostojen koko yhteensä enintään 2 MB.
Residenssi toteutetaan ostopalveluna, eli työhön valittava taiteilija laskuttaa sovitun hinnan ytunnuksellisen toimijan kautta (osuuskunta, yhdistys tms.). Kerro sähköpostin saatekirjeessä, minkä
organisaation kautta laskutus tapahtuisi.
Taiteilija residenssiin valitaan haastattelujen kautta lokakuun lopulla. Valitun taiteilijan kanssa tehdään
lopullinen residenssisuunnitelma ja toteuttamissopimus yhteistyössä Tredun, MaTTo-projektin, TAITEn 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:
http://www.tredu.fi/koulutukset/nuortenkoulutus/maahanmuuttajakoulutus.html
http://www.tredu.fi/tredu/projektit/opiskelijapalveluiden_kehittaminen/mattomaahanmuuttajattuetustityopaikallaoppimassa.html
https://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/taite/momu.html

