PATRICIA PICCININI NÄITUS “ELUSÄDE” KAI KUNSTIKESKUSES
22.01.2021 - 25.04.2021
HARIDUSPROGRAMM
Kai kunstikeskusest
2019. aasta sügisel avatud rahvusvaheline kunstikeskus paikneb endise salajase
allveelaevatehase 100-aastases tööstushoones. See on Noblessneri sadamalinnaku mereäärne
kultuurisüda, mis põimib põnevalt piirkonna ajaloo ja ajastuhõngulise arhitektuuri kaasaegse
kunsti- ja kultuurimaailmaga.
Kunstnikust ja näitusest
Patricia Piccinini on üks Austraalia silmapaistvamaid kaasaegseid kunstnikke. Enim tuntakse
teda silikoonist ja karvadest valmistatud hübriidsete ja figuratiivsete skulptuuride järgi. Kunstnik
loob antropomorfseid skulptuure, mis käsitlevad kunstliku ja loomuliku, inimeste ja nende
keskkonna ning vaataja ja kunstiteose suhet. Ta kasutab erinevaid materjale ning meediume, et
luua paeluvaid maailmu, kus põimuvad teadus ja mütoloogia, kujutlused ja tõelisus ning
inimene, masin ja loodus. Piccinini loomingu tuumaks on viljakusega seotud teemad – elu
võimalikkus – empaatia, seotus üksteisega ja imed.
Piccinini esimesel Eestis toimuval isikunäitusel “Elusäde” eksponeeritakse suures mahus
kunstniku loometee jooksul valminud skulptuure ja uut videoteost “Ärkamine” (2020), mis on
pühendatud kehale kui loovale organismile ning mis räägib taassünnist ja uuenemisest. Filmis
kuuldavad südametuksed moodustavad helitausta kogu näitusele.
Kuraator: Anna Mustonen
Haridussessioonist
Haridussessioonil ootab õpilasi:
ülevaade Kai kunstikeskusest ja seda ümbritsevast keskkonnast;
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näitusetuur tunnijuhiga;
ülevaade kaasaegses kunstis kasutatavatest meediumitest;
arutelu väljamõeldise ja teaduse põimimise võimalustest;
inimese ja looduse omavahelise tiheda seotuse teadvustamine kunstiteose kaudu;
pilguheit elusolendite elutsüklile kunstniku loodule toetudes;
empaatia mõiste käsitlemine;
praktiline ülesanne.

Haridussessioon kestab ligikaudu 60 minutit.

Õpiväljundid:
● õpilane analüüsib kaasaegset kunstiteost ja arutleb kaasaegses kultuuris aktuaalsete
teemade üle;
● õpilane tutvub kaasaegse kunsti sõnavaraga;
● õpilane näeb seosesid kunsti ja teiste teadusvaldkondade vahel;
● õpilane kogeb kaasaegse kunsti mõiste ja kunstnikele võimalike töömeetodite
laiahaardelisust;
● õpilane tutvub kaasaegse kunstiga rahvusvahelises võtmes;
● õpilane tutvub ühe aktuaalse näitusepinnaga Tallinnas ning saab indu seda ka
iseseisvalt külastada.
Haridussessioonil osalemise tingimused:
● haridussessiooni tasu on 3 € õpilase kohta;
● sessioonid on välja töötatud 5.-12. klasside õpilastele ning samade vanuserühmade
noortele huvikoolides;
● grupi minimaalne suurus on 12 õpilast (väiksema osalejate arvu korral programmi
maksumus 36 eur);
● sessioonid toimuvad grupile sobival ajal kokkuleppel.

Haridussessiooni külastajate vahel loosime välja tasuta haridusprogrammis osalemise vabalt
valitud Kai kunstikeskuse näitusel 2021/2022 õppeaastal.
NB! Haridussessioone viiakse läbi kõiki ohutusnõudeid arvestades. Näitusesaal on suur ja avar
ning võimaldab külastajatel turvalist distantsi hoida. Kohapeal on olemas
desinfitseerimisvahendid.
Hoolitseme selle eest, et nii Kai külalistel kui töötajatel oleks meie juures ohutu!
Haridusprogrammi läbiviimist toetab Eesti Rahvakultuuri Keskus.
Info ja broneerimine:
laura@kai.center
+372 554 5076
www.kai.center

