
Beyond Text  - kunstipraktikaga haridusuuringutesse: Erasmus+ projekti 

ajalugu 

 

Esimene intensiivkoolitus VICis 9-20.05. 2017  

Kultuurhariduse osakonna õppejõud Aurika Komsaare ja Katrin Nielsen osalesid 9.-20.05 Kataloonias 

Vici ülikoolis  Erasmus + intensiivprojektis Beyond Text. Projektis tegeletakse kunstipõhiste 

meetoditega uurimispraktikas. Erineva tausta ja töökogemusega kunstnikud, draamapraktikud, 

õppejõud ja uurijad jagasid kümne päeva jooksul omavahel ja kohalikele huvilistele oma 

kunstipõhiseid töömeetodeid, mida nad rakendavad kõrghariduses, kogukonna ja sotsiaaltöös, 

kunstipraktikates, hariduses, ärijuhtimises ja organisatsiooniarenduses. 

Arutelude siduvaks teemaks oli, mil viisil saab draama- ja kunstipõhist praktikat kasutada 

uurimismaterjali genereerimiseks, hindamiseks, analüüsiks ja refleksiooniks. Kümnepäevane 

intensiivkursus pakkus huvitavaid ettekandeid ja näiteid äri- ja innovatsioonikoolide õppejõududelt, 

graafikutelt ja visuaalkunstnikelt, muusika- ja teatriõpetajatelt, draamapraktikutelt Inglismaalt, 

Hispaaniast, Palestiinast ja Soomest. Projekt kestab kolm aastat 2016- 2019, ühe väljundina luuakse 

koos partneritega meetodeid hõlmav e-raamat ja uue õppemooduli kava. 

Beyond Text kursuse eesmärk on erinevate distsipliinide ja organisatsioonide vaheline kogemuste 

vahetus – projekti partneriteks on lisaks Chesteri,  Vici, Betlehemi, Tartu ja Lahti Tehnoloogia 

ülikoolile veel uurimiskeskus Research into Education, Creativity and Arts through Practice Chesterist, 

teater La Nave Dad Barcelonast,  graafilise disaini ühing Rapid Action Group Tamperest ja laste 

huvikool Alrowwad Palestiinast. 

Komsaare ja Nielsen tutvustasid projekti käigus õpetajakoolitusse disainitud kognitiivsete stiilide 

teemalist protsessdraamat, mida viidi kahel korral edukalt läbi kursuse lõpus toimunud seminaril 50le 

huvilisele Barcelonas. 

 Kataloonia keskses ülikoolis UVICis töötas Beyond Texti seltskond esimest korda käsikäes, järgmine 

kokkusaamine- koosolek toimub 7-9. nov Eestis, millele järgneb 10-11.11 VKA rakendusteatri 

konverents „Draama ühendab inimesi“ Kohtla- Järvel. Partnerid on lubanud jääda ka meie 

konverentsile, et seal jagada oma kogemusi ja töötube. 

Lähemalt projektist https://www.facebook.com/groups/beyondtext/ 

 

Teine Erasmus+ projekti  sessioon 12-23. märtsil Chesteris 

Beyond Text koolituse siduvaks küsimuseks oli, mil viisil saab kunstipõhiseid meetodeid (Arts Based 

Methods) kasutada haridusuuringutes traditsioonilise tekstipõhise lähenemise kõrval - 

uurimismaterjali genereerimisel, hindamisel, analüüsis ja refleksioonis. Kümnepäevane 

intensiivkursus pakub huvitavaid ettekandeid, töötube ja praktilisi näiteid erinevate maade 

õppejõududelt: graafikutelt ja visuaalkunstnikelt, muusika- ja teatriõpetajatelt, draamapraktikutelt 

Inglismaalt, Hispaaniast, Palestiinast, Eestist ja Soomest.  

Beyond Text projekti käigus arendatati koostöiselt õppemoodulit, mis annaks uuenduslikke, 

kunstimeetoditel põhinevaid võimalusi ja vahendeid hariduspraktikutele, et nemad omakorda 

saaksid tõhusamalt uurida ja arendada oma õpetamist ja õppimist. 

https://www.facebook.com/groups/beyondtext/


Beyond Text projekti eesmärk oli tuua kunstidel põhinevad uurimismeetodid haridusse ja toetada 

erinevate distsipliinide, elukutsete ja organisatsioonide hariduspraktikuid rakendama 

kunstimeetodeid uuringutes, mis toetuvad pigem praktikale kui tekstile.  

Kunstipõhised tegevused mõjutavad hariduspraktikat märkimisväärselt, näiteks olgu toodud siin  

draama, muusika, tantsu ja visuaalkunstide rakendused pedagoogikasse matemaatiliste 

kontseptsioonide omandamiseks, juhtimiskoolitustes otsustamise psühholoogia reflekteerimiseks või 

inseneriõppes kogemuse hankimisel, kuidas kasutada analüütilisuse ja ratsionaalsuse kõrval ka 

intuitiivsust ja loovust. Kunstimeetodeid saab kasutada kui spektrit, mille kaudu pääseb 

õppimisprotsessidele lähemale kui ainult teksti- ja arvudekeskselt uurides.  

Beyond Text kursus võimaldas erinevate distsipliinide ja organisatsioonide vahelist elavat kogemuste 

vahetust – projekti partneriteks on lisaks Chesteri (UK),  Vici (Kataloonia), Betlehemi (Iisrael), Tartu ja 

Lahti ülikoolidele veel uurimiskeskus Research into Education, Creativity and Arts through Practice 

Chesterist, teater La Nave Dad Barcelonast,  graafilise disaini ühing Rapid Action Group Tamperest ja 

laste huvikool Alrowwad Palestiinast.  Kolmel 10päevasel koolitusel jagasid erineva tausta ja 

töökogemusega õppejõud, uurijad, (etendus)kunstnikud ja draamapraktikud kunstimeetodeid, mida 

nad rakendavad kõrgkooliõppes, kogukonna ja sotsiaaltöös, hariduses, ärijuhtimises ja 

organisatsiooniarenduses. Projekt kestis kolm aastat 2017- 2019, ühe väljundina loodi koos 

partneritega kunstimeetodeid hõlmav e-raamat ja uue õppemooduli kava. 

Vt veel https://www.facebook.com/groups/beyondtext/ 

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiast osalesid koolitusel pedagoogika õppejõud Agda Grahv, 

etenduskunstide õppejõud Merle Saarva ja kunstide ja tehnoloogia õpetaja magistriõppe Saara Nette 

Tõugjas. Sessioonist valmis viimasel fotoseeria Rasaa Etteni nime all 

https://www.dropbox.com/s/suj91uwoz7jfed8/chesterbt-photo-download-part1of1.zip?dl=0 

 

Kolmas sessioon Lahtis11-20. märtsil 2019  

Soomes, Lahtis 10-päevane toimus 3. Beyond Texti intensiivkursus, kuhu oodati TÜ magistri- ja 

doktoriõppe tudengeid, kes on huvitatud kunstimeetodite rakendamisest valdkonnaüleselt kas 

tulevases tööelus, kõrgkoolipedagoogikas või uurimises. 

Beyond Text koolituse siduvaks küsimuseks on, mil viisil saab kunstipõhiseid meetodeid (Arts Based 
Methods) kasutada haridusuuringutes traditsioonilise tekstipõhise lähenemise kõrval - 
uurimismaterjali genereerimisel, hindamisel, analüüsis ja refleksioonis. Kümnepäevane 
intensiivkursus pakub huvitavaid ettekandeid, töötube ja praktilisi näiteid erinevate maade kõrgkooli 
õppejõududelt, graafikutelt ja visuaalkunstnikelt, muusika- ja teatriõpetajatelt, draamapraktikutelt 
Inglismaalt, Hispaaniast, Palestiinast, Eestist ja Soomest. BT projekti käigus arendatakse koostöiselt 
õppemoodulit, mis annaks uuenduslikke, kunstimeetoditel põhinevaid võimalusi ja vahendeid 
hariduspraktikutele, et nemad omakorda saaksid tõhusamalt uurida ja arendada oma õpetamist ja 
õppimist. 

Beyond Text projekti eesmärk on tuua kunstidel põhinevad uurimismeetodid haridusse ja toetada 
erinevate distsipliinide, elukutsete ja organisatsioonide hariduspraktikuid rakendama 
kunstimeetodeid uuringutes, mis toetuvad pigem praktikale kui tekstile. Kunstipõhised praktikad 
mõjutavad hariduspraktikat märkimisväärselt, näiteks olgu toodud siin draama, muusika, tantsu ja 
visuaalkunstide rakendused pedagoogikasse matemaatiliste kontseptsioonide omandamiseks, 
juhtimiskoolitustes otsustamise psühholoogia reflekteerimiseks või inseneriõppes kogemuse 

https://www.facebook.com/groups/beyondtext/
https://www.dropbox.com/s/suj91uwoz7jfed8/chesterbt-photo-download-part1of1.zip?dl=0


hankimisel, kuidas kasutada analüütilisuse ja ratsionaalsuse kõrval ka intuitiivsust ja loovust. 
Kunstimeetodeid saab kasutada kui spektrit, mille kaudu pääseb õppimisprotsessidele lähemale kui 
ainult teksti- ja arvudekesksele lähenemisega. 

Beyond Text kursus võimaldab erinevate distsipliinide ja organisatsioonide vahelist elavat kogemuste 
vahetust – projekti partneriteks on lisaks Chesteri (UK), Vici (Kataloonia), Betlehemi (Palestiina), Tartu 
ja Lahti ülikoolidele veel uurimiskeskus Research into Education, Creativity and Arts through Practice 
Chesterist, teater La Nave Dad Barcelonast, graafilise disaini ühing Rapid Action Group Tamperest ja 
põgenikelaagri kultuurikeskus Alrowwad Palestiinast. Kolmel 10päevasel koolitusel jagasid erineva 
tausta ja töökogemusega õppejõud, uurijad, (etendus)kunstnikud ja draamapraktikud 
kunstimeetodeid, mida nad rakendavad kõrgkooliõppes, kogukonna ja sotsiaaltöös, hariduses, 
ärijuhtimises ja organisatsiooniarenduses. Projekt kestis kolm aastat 2016- 2019, ühe väljundina on 
loodud kunstimeetodeid hõlmav e-raamat ja uue õppemooduli kava, mida Helsingis rakendatakse. 

Tartu Ülikoolist osalesid intensiivkoolituses semiootika doktorandid Aleksandra Milyakina, PhD 

Semiotics ja Aleksandr Fadeev, PhD Semiotics ning folkloristika magister Nurjahan Hadi, MA 

Folkloristics and  Applied Folkloristics Studies.  

  

 

LISA: Lahti sessiooni tagasiside: 

Submitted to Katrin Nielsen 

Submitted by Nurjahan Hadi 

Beyond Text - Feedback 

Date 30.03.2019 

 

 

 

 

Beyond Text: An Intensive course concerned with bringing Art-based research method in education 

 

 

Conventional education and academic research basically focused and based on scientific methods and 

quantitative data. The researchers do their evaluation based on the data coming from those sources. In 

different organizations i.e. cultural organizations, organizations that are dealing with social issues, even 

in business and science research based only on the scientific data is not sufficient. It often prioritizes 

conventional methods of research where methods like inspiration, innovative techniques, emotion, 

body realm, aesthetical approaches are often overlooked. These are very important dynamics for 

humanities and their utilization in the educational research field are simultaneously important. Being a 

student of cultural studies I was entirely able to connect myself with the concept of the program Beyond 

Text. As it showed how difficult sometimes to explore and understand the problem of different cultural 

settings only through text. While studying cultural studies we often face the difficulties of understanding 

and conducting fieldwork become more complex. It creates an invisible barrier between the researcher 



and the research. Why things become unclear and problematic? Occasionally the leading reason is the 

lack of understanding and focusing on the problem in an inappropriate way. Art based research method 

can play an extremely vital role in this regards. Art engages embodied knowing and learning in our life. 

In the case of research, it helps researchers being more engaging with both body and mind. Art based 

method create fluency and motivation in mundane life, it makes the researchers stay active involving 

into the research intensively. Only a scientific approach often can be incapable of creative interactive 

learning as the conventional method of learning is basically based on reading, thinking, and writing. 

Throughout the Beyond Text program, the organizers have given emphasize besides the conventional 

method of research, art based method should also be applied in the research to be more engaging, 

active, reflective, and to be critical. Our body reacts to the situation it senses, feels or realizes. In this 

course through the different body and mind engaging practices, helped me to understand my body and 

my mind more and I came closer to them and have seen the possibility to utilize them together for the 

same purpose. In terms of stereotyped research, the problems sometimes do not communicate with 

the researchers as the only medium it has it through the text. Art based method can bring new thought, 

idea, and solution to the problems in a very creative way. Hence, resisting new thought should not be 

embraced. New thoughts, modified thoughts should get the room and acceptance as the world is 

constantly changing. Multi-model learning concept engaging different methods of Art (performing, 

visual, instrumental) and science can offer effective education and knowledge sharing. In the course, I 

have learned why the learning process should be beyond memorization and how to make it functional 

through Art-based research. As an art teacher and being a cultural academician this program is very 

efficacious for me in the long run. These days I am conducting an art project about ancient tools (ancient 

crossbow and ancient paddleless bicycle) making, I am trying to involve a performative art-based 

method in the progress of the project. The students are in the two groups will be showing the 

performance-based argument to prove their own projects tool productive comparing the other one. I 

would like to encourage the organizers to arrange such type of intensive courses, particularly for the 

humanities and social science students to understand, think and act more critically in their research with 

the art-based method to stay updated with the constantly changing world and human life. Our world is 

blessed with diverse cultures and at the same time, this richness of culture also creating conflicts 

unexpectedly. An art-based research method is a promising approach to minimalize the problem to 

human society and to make us more humanitarian. Researchers and academicians are responsible to 

combine this multi-dimensional research and the education to make the world solicitous about the 

welfare and development of human being. 

 

 

On BT course. Aleksandr Fadeev 

I am a PhD student of semiotics with background in education. While participating at the course 

'Beyond Text', organized by Chester University, I was interested in how to use arts in general 

education as well as the use of arts in order to facilitate, evaluate and assess learning. The course was 

very interesting in terms of educational research, because it provides practical and theoretical 

overview of various concepts on using arts in learning. During the course the participants were actively 

involved in an interesting and productive dialogue between practitioners from different disciplines. I 

would recommend the course to anyone interested in art and the use of art in education and 

research. 

 

 



Alexandra Milyakina 

How I went to the Beyond Text and back 

Before going to the Beyond Text, I considered myself as a very experimental and open-minded 
researcher who often felt stuck within the walls of academia. It seemed to me that I was constantly 
fighting logocentrism and promoting change. After a few days at a program, I realized that had never 
truly looked beyond text, since everything I saw appeared very strange, puzzling and beautiful. We 
painted on napkins, performed a couple dance of “convergence and divergence”, designed musical 
artefacts and strolled around the city without any aim or purpose. During our journey, we turned into 
small girls and their uncles, inanimate objects, black birds and big blue balloons. At first, it did not make 
any sense, but then something important has changed. It was something I could have never expected 
at all.  

I like to think of this experience as a calibration. At first, I felt a bit sceptical towards the program – for 
me, it felt too creative and unscientific, even though I considered myself as an artistic person. As the 
time passed, I realised I needed exactly this to push my boundaries even further. I found out how 
logocentric my worldview was and how many exciting things were still hiding out there. I got acquainted 
with drama, graphic recording, reflective sketchbooking, and zine-making and met many wonderful 
people from all kinds of backgrounds. I never thought I could make friends in only ten days. I never 
thought that a course could change my life and worldview. However, it did, and I would recommend it 
to everyone who wants to look beyond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Draama ühendab inimesi 
9.-11. novembril 2017 toimus Kohtla-Järvel konverents "Draama ühendab 
inimesi: kool ja kogukond", mis kutsub kokku noored teatrihuvilised, 
draamapraktikud Eestist ja maailmast, teatripraktikate uurijad ning 
kohalikud kultuuriseltsid. Konverentsi korraldavad Tartu Ülikooli Viljandi 
Kultuuriakadeemia ja Kohtla-Järve Järve gümnaasium. 

 U U R I  L Ä H E M A L T  
 

Rahvusvaheline rakendusteatri konverents 

„Draama ühendab inimesi: kool ja kogukond“ 

DRAMA – Connecting People: schools and community 

 

Kohtla-Järvel ja Toilas, 9-11. novembril 2017 

3-päevane (+) rahvusvaheline rakendusteatri konverents Kohtla-Järvel, koostöö TÜ VKA ja Järve 

gümnaasiumiga. 

Kolmepäevase konverentsi laiem teema on koostöö erinevate koolide, kõrgkoolide ja kogukonna 

vahel.  

Eesmärk: Euroopa ja kodumaise draamateadmuse (üliõpilastööde ja uurimuste esitlemine jne), 

jagamine ja levitamine; draamaspetsialistide/praktikute rahvusvaheline koostöö ja kogemuste 

jagamine; kogukondlike lugude ja praktikate jagamine, generatsioonide vaheline koostöö. 

Konverentsi esimene päev 09.11 oleks Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite ja Ida- Virumaa (Kohtla-

Järve) koolide ühiste aktsioonide päev – tudengitelt gümnasistidele: ettekanded, töötoad, etendused 

jm. Koolidena võiksid olla kaasa haaratud Järve, Toila ja Ahtme koolid. 

Konverents toob kokku draamapraktikuid UKst, Soomest, Hispaaniast ja ka Palestiinast 

Konverentsikülalised  välismaalt (10) saabuvad esimese päeva õhtuks 9.09 kell 18 Toilasse ja seal 

võiks teoks saada õhtusöök külalistega, mõne draamagrupi etendus või etteasted või muu aktsioon.  

Reedese päeva 10. 11 sisustavad konverentsi plenaarsessiooni välismaa ja kohalikud teatri- ja 

draamameetodite eksperdid ettekannete, töötubade ja esitluste näol.  Võimalikud ka töötoad linna 

asutustes. Tegevus toimuks kas K. – J.  Kultuurikeskuses või Järve gümnaasiumis ja on avatud kõigile 

huvilistele. Lisaks toimuvad ekskursioonid K-J linnaruumis. 

Laupäeval toimiks koolis ja linnas kultuurikatel -  kohalikud organisatsioonid toimetaksid koos 

õpilastega, draamaeksperdid teevad lahtiseid töötube või lähevad külla erinevate 

seltsidele/ühendustele. 

https://draamauhendab.kultuur.ut.ee/index.html#two


Õpitoad välisekspertidelt 

Töötoad Eesti draamaõpetajatelt/praktikutelt/tudengitelt  

Erinevate praktikate esitlused ja etendused 

Draamakohtumised kohalikes koolides, sotsiaalasutustes ja huvikoolides. 

Vt 2012. aasta plakatit http://www.kultuur.ut.ee/et/draamauhendab 

 

Eestis esinenud Beyond Text projekti osalejad: 

Allan Owens, RECAP, University of 
Chester 

 
Allan Owens on draamaõppe professor, loovusele ja kunstipraktikatele põhineva 
uurimiskeskuse RECAP (Research into Education, Creativity and Arts through Practice) 
asutaja ja juht, Chesteri ülikooli etenduskunstide ja hariduse osakonna õppejõud, 
väljapaistva UK õpetaja tiitliga pärjatud draamaõpetaja. Viimaste aastate töö 
keskendub loovale pedagoogikale ja rahvusvahelisele draamapraktikale elukutselistes 
kontekstides, rõhuga draamapõhisele initsiatiivile arenguprotsesside toetamisel. 

Pealkiri: Töötuba ja ettekanne "PAUSE festival: against ignorance" (Anne Pässilaga) 
Kestvus: 30min + 1,5h 
Tutvustus: Iga generetasioon peaks defineerima oma arusaama demokraatiast: 
missugune see välja näeb ja mis tunne on selle sees olla. Festival Pause Lahti on 
sündmus, mis suunab noori inimesi sellest mõtlema. Südames on tegu 
võrdõiguslikkuse teemalise projektiga. Korraldustiim ehitas festivali üles selle 
mõttega, et nad mitte ei püüa võrdõiguslikkust tekitada, vaid see on juba tulijatel 
endal olemas. Täpsemalt tähendas see seda, et kõik 10 professionaalset esinejat, 
haridustegelast ja uurijat, kes olid festivaliga seotud, tõid seda, mis neil oli, kohale ja 
kohaletulnud noored inimesed tõid lihtsalt iseennast ja oma mõtteid. Mida 
professionaalne tiim sai pakkuda, oli hulk kunstipõhiseid pegagoogilisi ja loovaid 
praktikaid, mis võimaldaks kollektiivselt ette kujutada erinevaid demokraatia vorme. 
Festival küsis selliseid küsimusi nagu “Millele sa paned pausi oma elus?” ja “Millele sa 
tahaksid panna pausi oma elus? 
 



Sandra Hiett, Liverpool Hope 
University 

 
Sandra Hiett on Liverpool Hope Univercity elukutseline tuutor ja viib 
õpetajakoolituses läbi kunsti- ja disainikursuseid ning juhib haridusalast 
doktoriprogrammi. Ta töötab kunstide ja haridusalal iseseisva uurijana, jälgides 
erinevate organisatsioonide projekte, sealhulgas. Beyond Text, Curious Minds, Tate 
Liverpool. Tema uurijahuvi hõlmab kaasaegse kunsti alast haridust, noorte inimeste 
arvamusavaldusi, sotsiaalset õiglust ja oma praktikate uurimist. Sandra Hiett on 
rahvusvahelise ajakirja Journal of Art and Design Education toimetaja. 

Pealkiri: Ettekanne "Cultural Education: closing the gap" 
Kestvus: 20min 
Tutvustus: Inglise koolide õppekavades on viimastel aastatel süstemaatiliselt 
vähendatud visuaal- ja esituskunstide osakaalu ja erivajadusega laste saavutuste vahe 
teistega on suurenenud. See uurimisprojekt hõlmas 1000 last ja 200 kooli Loode-
Inglismaal ning näitas suurt korrelatsiooni laste kultuurhariduses hõivatuse ja 
iseloomu kasvatuse ning akadeemiliste tulemuste osas. 
 

Abdelfattah Abusrour, Alrowwad 
Cultural and Arts Society 

 
Abdelfattah Abusrour on näitekirjanik, näitleja ja teatrilavastaja. Tal on bioloogilise ja 
meditsiinilise tehnika alal doktorikraad. 1998. Aastal asutas ta Alrowwadi teatri ja 
võitis Palestiinas First Ashoka Fellow preemia sotsiaalses ettevõtluses. Ühtlasi üllitas 
ta kaks oma näidendit. Ta on oma teatriga tuuritanud Euroopas, Inglismaal ja USAs. 

MTÜ Alrowwadi kultuuri- ja kunstikeskus asutati 1998 Aida põgenikelaagris 
Petlemmas „kauni vastupanu“ filosoofia põhjal, eesmärgiga hoida laste elu ja toetada 
lootust kasutades teatrit, kunste, kultuuri ja haridust kui rahu loomise vahendeid; 
tuua positiivset muutust kogukonda pikas perspektiivis ja luua partnerlussidemeid 
teiste maadega, et luua kasvavale põlvkonnale paremat tulevikku. 



Pealkiri: Ettekanne + töötuba "Beautiful Resistance: Arts as means of building peace 
within" 
Kestvus: 30min + 45min 
Tutvustus: Kunstid on puhas humaansus -ilusad, positiivsed ja konstruktiivsed 
eneseväljenduse ja inimeste vahel rahu loomise vahendid. Kunstidega kaovad 
stereotüübid ja inimhinge puudutuses tunneme end võrdseina ning mitte pärit sealt, 
kus see kunst sündis. Ma teen ettekande, näitan 10minutilist filmi ja siis töötoa. 
Töötuba annab ruumi kujutlusele ja loovusele endale sobiva kunsti kaudu – sul on 
võimalus esitleda oma unistust joonistades, kirjutades, näideldes või visuaalkunsti 
kaudu. 

Anne Pässilä, Lappeenranta University 
of Technology 

 
Anne Pääsilä on Lappeenranta Tehnoloogia Ülikooli (LUT) professor, mitmete 
Euroopa ülikoolide külalisprofessor. Tema taust on töötanud kunstimeetoditega 
noorte ja riskilastega. Tema viimaste aastate suunaks on kunstipõhise initsiatiivi ja 
kunstipedagoogika rakendamine ja siirded innovatsiooni ja organisatsiooniarendusse. 
Pässiläl on suured teened loovale praktikale põhineva innovatsiooni ja 
uurimismeetodite arendamisel jne. Rakendusteatri konverentsil töötab ta käsikäes 
Allan Owensiga, nad teevad töötoa, ettekande ja tutvustavad oma äsja ilmunud 
raamatut draamapraktikule töös organisatsioonidega. 

Pealkiri: Töötuba ja ettekanne "PAUSE festival: against ignorance" (Allan Owensiga) 
Kestvus: 30min + 1,5h 
Tutvustus: Iga generetasioon peaks defineerima oma arusaama demokraatiast: 
missugune see välja näeb ja mis tunne on selle sees olla. Festival Pause Lahti on 
sündmus, mis suunab noori inimesi sellest mõtlema. Südames on tegu 
võrdõiguslikkuse teemalise projektiga. Korraldustiim ehitas festivali üles selle 
mõttega, et nad mitte ei püüa võrdõiguslikkust tekitada, vaid see on juba tulijatel 
endal olemas. Täpsemalt tähendas see seda, et kõik 10 professionaalset esinejat, 
haridustegelast ja uurijat, kes olid festivaliga seotud, tõid seda, mis neil oli, kohale ja 
kohaletulnud noored inimesed tõid lihtsalt iseennast ja oma mõtteid. Mida 
professionaalne tiim sai pakkuda, oli hulk kunstipõhiseid pegagoogilisi ja loovaid 
praktikaid, mis võimaldaks kollektiivselt ette kujutada erinevaid demokraatia vorme. 
Festival küsis selliseid küsimusi nagu “Millele sa paned pausi oma elus?” ja “Millele sa 
tahaksid panna pausi oma elus?”. 
 



 

 

 

Eva Marichalar-Freixa, Deriva Mussol 

 
Eva Marichalar-Freixa on pühendunud kunstile ja pedagoogikale multidistsplinaarsest 
perspektiivist. Alates 2003. Aastast on ta Kataloonia Vici Ülikooli kunstiuuringu ja 
didaktika ning humanitaarosakonna õppejõud. Samal ajal töötab ta Theatre 
Workshop’i kunstilise juhina. 2013 aastal kaitses ta magistritööd kaasavast haridusest 
“Õppimine ja looming rännaku kaudu: Mussoli kogemus”, mis uuris jalgsirännakut kui 
esteetilist praktikat pedagoogilisest vaatepunktist. Tema akadeemiline uurimisteema 
on elava kunsti ja rännaku rakendamine hariduse kontekstis, tänavakunsti ja 
treeningu suhted õuesõppe raamistikus. 

Pealkiri: Töötuba "Searching out the scene - A proposal by Deriva Mussol" 
Kestvus: 1,5h 
Tutvustus: Deriva Mussol is led by Jordi Lafon and Eva Marichalar-Freixa in 
collaboration with everyone interested in our proposals. Our long professional record 
in education and visual and performing arts, brought us to embrace walking practices 
as a way to explore endless possibilities for creation and learning in contemporary 
contexts. We enjoy generating actions as well as sharing gathering spaces which are 
meant to be open, permeable and in motion. 
Derriva Mussoli juhivad Jordi Lafon ja Eva Marichalar-Freixa koos nendega, kes on 
valmis kaasa tulema. Meie pikk professionaalne kogemus hariduses, visuaal-ja 
esituskunstides, on toonud meid jalgsirännakuteni lõpmatu võimalusena luua ja 
õppida kaasaegses keskkonnas. Meile meeldib aktsioone luua nagu ka jagada 
kogunemiskohti, mis peaksid olema avatud, ligipääsetavad ja liikumises. 

Simon Poole, University of Chester 
and Storyhouse 

 
Si Poole on Chester Univercity õppejõud, tema uurimisalaks on loovus, muusika, 
folkloor, luule ja haridusfilosoofia. Ta on haridusliku loovpraktika magistriprogrammi 
juht, ühendades nõnda oma kunsti- ja haridushuvi. Hiljuti sai temast Chesteri ülikooli 
ja kogukonnakeskuse Storyhouse kultuurhariduse ja kultuuriuuringute juht, et 



toetada ülikooli ja organisatsioonide vahelist koostööd. Samal ajal tegutseb ta 
aktiivselt haridusoskonna uuringukeskuses RECAP. Ta on avaldanud ka luulet. Si Poole 
jagab konverentsil kogemusi, kuidas informaalses keskkonnas kasutada 
kompositsiooni ja pärimusmuusikat nii, et see toetaks õppija identiteeditunnet . 

Pealkiri: Ettekanne "One Step Beyond: Further insights into perambulography" 
Kestvus: 45min 
Tutvustus:Helilooja kodu ja pärimuskultuur mõjutavad oluliselt tema enesetunnetust 
ja loomingut. Poole’i on pikka aega paelunud kodumaastike joonistamine ja 
kodutunne. Tema eesmärgiks on pärimusmuusika komponeerimise ja joonistamise 
ühendamisega arendada välja oma uurimispraktika. Mõistes vahetu joonistamise 
kaudu maastikku saab vältida romantilis-sentimentaalset lähenemist ja lasta tekkida 
psühho-geograafilisel arusaamisel. Joonistused omakorda võivad muutuda 
kompositsiooni aluseks. Taoline lähenemine kui folgi üks mõistmisviis põhineb ja 
samas ka esitab väljakutseid Greens’i (2001; 2002; 2008) laialt aktsepteeritud 
praktikatele ja uuringutele informaalses muusikaõppes. Poole ei paku uut 
pedagoogikat, vahest ainult muusikauurijatele ühte võimalust auto- etnograafiliseks 
uuringuks. Pigem avab Poole’i uurimus tõsiasja, et komponeerimine kunstipõhise 
praktikana võib pakkuda õpetajatele/juhendajatele lisavõimalusi aktsepteerimaks 
õppijate suhtlusvõrgustikke ja väärtushinnanguid. samal ajal kui õppijad ehitavad 
muusika kaudu üles oma enesekuvandit. 
 
 

Elisa Ballardin, La Nave Va Teatre 

 
La Nave Va on esituskunste, sotsiaalharidust ja pedagoogikat viljelevate 
professionaalide ühendus. Nad on pühendunud kunsti- ja treeninguprojektidele, et 
arendada teatrikunsti kui õppimise ja sotsiaalse muutuse protsessi. 

Pealkiri: Töötuba "BODY MEMORIES" 
Kestvus: 1,5h 
Tutvustus: Igaühel meist on isiklikud kogemused, me oleme erinevad, aga siiski, kas 
ka mitte sarnased? Mis juhtuks, kui me vaataksime oma elu puutepunkte keha 
kasutades? Töötuba arendab kuulamist ja eneseväljendust, äratab empaatiatunde ja 
saladusi jagatud kehakogemuste kaudu. 
 

 

 

 



Digiraamatul on konkreetne ülesehitus, mis koosneb meetodite kirjeldusest. Need kirjeldused 

vastavad omakorda järgmistele küsimustele: 

 Meetodi nimi 

 Meetodi autori(te) nimed ja tutvustus 

 4 olulisemat tähelepanekut meetodi kohta 

 Autori sissejuhatus 

 Kuidas ma seda teen? 

 Mida me uurime? Kontekst 

 Mis on selles vallas juba tehtud? Mida te olete juba korda saatnud? 

 Milleks meetodit juurutada? 

 Kuidas meetodit kasutada? 

 Milleks saab seda meetodit konventsionaalses sotsiaalteaduslikus uuringustes või 

järelanalüüsis (evaluation) või hindamises kasutada?  

 Millistele teooriatele meetod tugineb? 

 Milliseid oskusi on selle meetodi juurutamiseks vaja? 

 Milliseid ressursse ja vahendeid on vaja? 

 Viited 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kunstipõhistest meetoditest mõeldes: sissejuhatus 

Allan Owens 
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Kunstipõhiseid meetodeid (KPM) puudutavate raamatute, peatükkide, artiklite ja sümpoosionide, 

projektide, blogide, organisatsioonide ja assotsiatsioonide arv on viimase 25 aasta jooksul pidevalt 

kasvanud. Sellegi poolest sõltub viis, kuidas KPM nimetatakse või kuidas neid rakendatakse sellest, 

millisel alal te töötate või millises rollis sel alal olete. 

Beyond Text’is vaatleme seda kui praktikate (?) laia spektrit. Spektri ühes punktis võib kunstivormi 

instrumentaalne kasutus täppisteadustes suhtlemise tarvis „muuta su doktoritöö tantsuks.“ Selles 

võistluses sularahalisele auhinnale kutsutakse doktorante, kel pole üldse või on minimaalne 

lavatantsu kogemus, selgitama oma teadustööd interpreteerivat tantsu kasutades. 

https://www.sciencemag.org/projects/dance-your-phd See sobib kunstipõhise uurimise kõige 

levinuma viisiga, kus neid meetodeid rakendatakse tulemuste tutvustamise faasis. 

Spektri ühes teises punktis, sellisest instrumentaalsest kasutusest kaugel eemal, on kunstiline 

uuring/kunstipraktika kui uuring. Sellel on sageli „ühiseid pidepunkte filosoofiliste uuringutega, 

millega teda ühendab nende spekulatiivne iseloom“ (Arlander in Aaltonen and Bruun, 2014). Selle 

tuum peitub tavaliselt kunsti(de) enda sees ja see saab tajutavaks tänu uurijale, kes on ise kunstnik. 

Näiteks võiks siin olla „Suspensioonid“, kus uuriti keha muutumise võimalusi, kui seda erinevates 

poosides, erineva nurga all, erinevates olukordades ning maakera erinevates kohtades üles riputati. 

http://stelarc.org/?catID=20316 
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Spektri ühes teises punktis on kunstipõhised uuringud, mille aluseks on sageli teadlaste praktiline, 

kriitiline, vabastav huvi sotsiaalset õiglust lähemalt uurida. Beyond Text’i partnerid seostavad end  

enamuses selle punktiga. Uurimuse ja kunstikogemuse määr, samuti vajalik vilumus, et seda sammu 

ette võtta, on alati olnud vaidlusaluseks küsimuseks. Sellele on viidatud kui „kvalifikatsiooni debatile“ 

(Leavey, 2015). Sellest e-raamatust leiate ka soovitusi esitatud kunstipõhiste meetodite kasutamiseks 

vajaminevate vilumuste taseme osas. Selles kunstipõhiste uuringute vormis liidavad teadlased ning 

kunstnikud sageli oma vilumused ühte täiendades üksteist töös uurimusest osavõtjatega. 

Kõiki neid uuringuid suunab kindel väärtuste süsteem, kuid see pole just alati selgelt esitatud. Uurijat 

suunavate väärtuste osas läbipaistev olla on kunstipõhiste uurimuste üldtunnustatud omadus ning 

me usume, et kui jagame enda väärtusi teiega, võib see olla kasulik, kus te ka oma kunstipõhiste 

meetodite avastamise teel ei oleks. Selle valguses pakume kunstipõhise uuringu definitsioonina 

järgmist: 

See on uurimisprotsess, mille ükskõik millise või ka kõigi etappide käigus on kunst mänginud 

primaarset rolli ning mis viib uue tõhusalt jagatud teadmiseni. 
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Kõigil meetodeil on omad raamid, sama kehtib ka kunstipõhise uurimise suhtes. Sophi, Redhead ja 

Long (2017) on oma bibliograafias ja veebograafias näiteks rõhutanud, et kunstipõhise uurimise 

meetodid nõuavad sageli võrdluses konventsionaalsete kvalitatiivsete sotsiaalteaduslike 

lähenemistega põhjalikumat ettevalmistust ja rohkem aega ning raha. Kunstipõhiseid uurimusi läbi 

viivad teadlased pistavad sageli rinda valdavate järeldustega, et mis on see, mis määratleb uuringu, 

teadmise ja mõju. (Coemans and Hannes, 2017) Tulemused pole siin teadmiste seisukohast sageli nii 

käegakatsutavad kui sotsiaalse uuringu traditsioonilisemates vormides. See paneb küsima nende 

meetodite valiidsuse kohta (Foster, 2012) . 

Praegu kehtivad seisukohad mõjude kohta on probleemsed kui teadmine ja arusaamine on koos 

loodud (Pain et al, 2015). Kunstipõhiste uuringute otstarve on genereerida mitmetahulisi pilguheite 

ületades ratsionaal-kognitiivseid teadmise viise (Hamilton and Taylor, 2017). See on väljakutse hetkel 

valdavale arusaamale sellest, mis asi see uuring ikkagi on. Näiteks ei peeta Lääne-maailmas valiidseks 

kuju saanud kogemust, mis on keskne teadmise koos loomise protsessis (Keleman and Hamilton, 

2015, p. 21). (Sophie et al.,2017) 
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Raquel Benmergui 

Nähtamatut nähtavaks muutes: protsessi ja tähendusloome (meelde tuletav, esile kutsuv) visuaalne 

lugude jutustamine ning sise- (taju piiril, vaevuhoomatav, ülemineku staadiumis) dokumenteerimine 

·       Vaikne vahendamine: kohalolemine ja kõigi oma meelte, kaasa arvatud intuitsiooni 

kasutamine 

·    Süvenenud kuulamine: empaatiaga ning kavatsusega aru saada 

·       Reasta oma tegevused ning see, kuhu enese oma kavatsustega positsioneerid 

·       Muuda nähtavaks seosed ning loo jagatud artefakte 

Tähendusloome ning oma protsessi dokumenteerimine, andmete kogumine, oma õppimise 

reflekteerimine ja avastuste presenteerimine võib võtta erinevaid kujusid mis pole enamuses kirjaliku 

teksti põhised vaid hoopis selle ülesed. 

Beyond Text projekti käigus fikseerisin visuaalselt kriitilisi mikromomente, terveid vestlusi, projekti 

planeerimise protsessi jmt., püüdes nihutada enda arusaamise piire ning grupi arusaamist – vaikiva 

vahendamise üht vormi, nii võiks seda kutsuda. 

Parim viis, kuidas seda tegevust ning kavatsust kirjeldada, oleks selline: vaikides, kohal, kuulates 

kavatsuseta kommenteerida, kahtluse alla panna, vaielda või provotseerida, pigem hoopis 

kavatsusega kuulata enamaga kui ainult su kõrvad. Mina nimetaksin seda süvenenud kuulamiseks. 

See tähendab kuulata empaatiaga ning selleks, et mõista. Te ei peaks keskenduma sellele, et olla 

neutraalne vaid sellele, et teadvustada oma subjektiivsust ning joondada oma tegevus mõistmisele 

keskendudes. Taoliselt tegutsemine muutub uueks ruumis olemise viisiks kui oled seal lubades 

endale kõrvadega nägemist, seoste loomist ning jagatud artefaktide loomist. 
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Kuidas seda meetodit kasutada? 

Seda meetodit võib kasutada selleks, et andmeid koguda, et protsessi dokumenteerida ning andmed 

kõnelema panna. Seda võib kasutada kui mõjusat vahendit uurimistulemuste levitamiseks, 

uurimisprotsessi kaardistamiseks, selle teistele ja aga ka osavõtjatele nähtavaks tegemiseks. Samuti 

saab seda kasutada hindamisel, kui meil on  vaja, et see peegeldaks, mida tehti ja näitaks kas 

eesmärgid saavutati jne. 

Kuidas ennast positsioneerin? 

Visuaalse dokumenteerimise protsess annab suurepärase pidepunkti ruumis, kus on ka teised 

inimesed. Misiganes su valitud relvaks on – paber, pastakas, vesivärv, marker, tahvelarvuti, arvuti, 

nutitelefon või VR/AR –, sul on vaba voli ennast nii positsioneerida, et see grupi huve kõige enam 

teeniks. 

Sageli oli nii, et ma ei osalenud töötubades nii nagu teised. Võtsin pigem vaatleja ja dokumenteerija 

või etnograafi rolli. 

Lisatud kujutise foto tegin meile korraldatud lõunapausi ajal Vic’is. See lõuna, nagu teisedki 

sündmused, milles tol päeval osalesime, olid tegelikult kunstipõhiste meetodite erineval otstarbel 

kasutamisega eksperimenteerimine. 

Minu valitud positsioonilt – visuaalne dokumenteerija – sain hetkeks sammu eemale astuda ning 

võtta vastu võimalused, mida ruum pakkus ning mis sõna otseses mõttes aitasidki mul raami panna 

selle, kuidas mina meie projekti põhiväljakutset mõistan. See oli tegevuses reflekteerimine ning 

selguse parimatel hetkedel leitu või kõige kehvemate küsimuste intuitiivselt /küsimuse alla 

seadmata/ aktsepteerimine, et meie korduvaid otsinguid (re-search) edasi aidata. 
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Pakutava vastu võtmine: ütleme: “Jah, ja...” 



See projekt on meid meie kujutlusvõime läbi teistesse valdkondadesse viinud, teised ainevaldkonnad, 

kunstivormid, ka füüsiliselt: Inglismaale, Eestisse, Katalooniasse, Soome ja Palestiinasse. Üks mu 

isiklikke ametialaseid eesmärke selle projekti käigus on olnud, et olgugi mu valitud töövormiks 

visuaalne, siis kinnistada/kleepuda ka mõne/d improvisatsioonilise teatri baasüürniku külge. (that I 

would adhere to some of the basic tenants of improvisational theatre.) 

Improvisatsioonis peaksid püüdma võtta mängulise hoiaku, kus risk on teretulnud. Püüad kasutada 

kõiki võimalusi, mille oma teel ära tunned. Nendeks võimalusteks võivad olla kaaslaste öeldud sõnad 

või read, mida pakub ruum, milles oled, või rekvisiidid või… isegi ajaleht, mis sulle antakse, kui sa 

parasjagu Manchesteri lennujaamas vett ostad. 

Ühel mu selle projekti reisidest Ühendkuningriiki ostsin pudeli vett ning sain tasuta ajalehe kaasa. 

Otsustasin, et see oli esimene pakkumine, mille pidin vastu võtma ning ütlema: “Jah, ja....” Pean 

silmas, et pidin seda küsimusteta aktsepteerima ning selle millegi rajamisel/uue loomisel kasutusele 

võtma. Niisiis võtsin selle kaasa, istusin mõneks ajaks ja otsustasin, et sellest saab 

konteiner/hoidja/ümbris mu igaõhtuseks tähendusloomeks. Kuigi töötasin digitaalselt, kasutasin ka 

kaasaskantavat printerit, et oma visuaalsed ülestähendused välja trükkida. Samuti oli mul kaasas 

kips?? (gesso), nii sain oma ajalehte töödelda. Aktsepteerisin selle, mida pakkusid artiklid, fotod, 

joonistused ning reklaamid. 
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Suur joonis 

Lk 39 

Veel üks joonis… 

Lk 40 

Ülesanded 

Lk 41 

Visuaalse koosolekuprotokolli näide 
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Katrin Nielsen & Aurika Komsaare 

Transformatsioonid 

·    Transformatsioon on üks draamahariduse konventsioonidest, milles osaleja mingi eseme või 

olendi rolli võtab 

·    Pilguheit sellele, kuidas osalejad mingist teemast või nähtusest aru saavad 

·    Transformatsiooni oleme kasutanud enamasti pedagoogiliste erialade üliõpilastega. 

Meetodi juured 

Sel meetodil on kolm põhilist alust: 

Kehastunud õppimine ning teadmine: Kehastunud õppimise kontseptsiooni seostatakse sageli 

fenomenoloogia ning eriti Maurice Merlau-Ponty (1908–1961) töödega. Merlau-Ponty’d huvitas 

kindel teadmise liik, mida pole kerge sõnastada, mis on pigem implitsiitne kui eksplitsiitne, liikumises 

kehale või keha kaudu hästi teada, kuid mis ei lase end hästi sõnadesse panna. Tegemist pole mitte 

vaimu ja keha dualismi ideega vaid hoopis inimese kogemusega Eluilmas (Lebenwelt). 

Dramaturgia: Transformatsioon on üks draamahariduse konventsioonidest, milles osaleja mingi 

eseme või olendi rolli võtab ning siis kooskõlas selle eseme või olendi seisukohtadega 

draamasündmusi jälgib või neis sündmustes kaasa teeb. 
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Draamakonventsioonid: (tavad, kokkulepped,…) need on aja, ruumi ning tegevuse  organiseerimise 

viisid, selleks et luua tähendusi. Need annavad osalejatele võimaluse vaagida oma mõtteid, 

emotsioone, tundeid ning arusaamu suhestudes grupi ülejäänud liikmetega. Konventsioonid ise on 

üle võetud paljudest allikatest: teatrist, kirjandusest, psühholoogiast, teraapiatest, kunstidest jne. 

Neid võib kasutada selleks, et süstida draamasse infot ning aidata konteksti loomisel. Sageli toimivad 

need narratiivi või süžee tasandil. Erineval viisil kasutatuna võivad need luua võimaluse esitada või 

reflekteerida teistel teemadel (põletavad probleemid, eksistentsiaalsed või filosoofilised küsimused), 

mis protsessis küpseda võivad. 

Sageli kasutame seda protsessdraama žanris, visandades põhieesmärgi, mille poole suundudes 

draamameetoditega elu kohta teada saab. Tüüpilises protsessile suunatud draamas leiavad osalejad 

end sageli sukeldununa dramaatilisse stsenaariumi (reaalsetele või väljamõeldud sündmustele 

põhinevasse), kus nad näitlejatena loo või stsenaariumi arengusse ehk ka väljundisse kohe 

panustavad. Tuntud draamahariduse edendajad Inglismaal: Dorothy Heathcote, Gavin Bolton, Cecily 

O’Neil, Allan Owens. 
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Kuidas ma seda teen? 



1.       Tutvusta uurimise alla tulevat ilmingut, näiteks kognitiivsed stiilid ning anna grupile teada, 

et üks meeskonna liikmetest teeb ülestähendusi ning pildistab, et salvestada, mida öeldakse või 

tehakse! 

2.       Kirjelda ruumi füüsilisi omadusi ning seda, kes seda kasutab või seal ehk isegi elab! Selgitab, 

et see on lava, mida uurimisel kasutatakse! 

3.       Palu osalejatel mõelda ning muutuda esemeks selles ruumis! Tutvusta transformatsiooni 

kui draamakonventsiooni olemust nii et osalemine, st esemeks saamine, poleks piinlik. Kehastu  

ise ning demonstreeri! 

4.       Jaga osalejad kaheks ning palu ühel poolel vaadata teise poole tegutsemist! Teisel poolel 

grupist palu aga oma valitud esemeteks kehastuda! Liigu nende seas ning „ärata“ nad 

õlapuudutusega! Palu neil valitud esemena kõnelda, avaldada kes või mis nad on ning mida nad 

mõtlevad! 

5.       Edasi peaks toimuma vastupidi: vaatleb grupp, kes esimesena tegutses. Tegutsevad aga 

need osalejad, kes esialgu vaatlesid. 

6.       Nii viienda kui kuuenda sammu ajal on läbiviija ülesanne küsida küsimusi, mis vallandaks 

resonantsi vaatlusel oleva ilminguga, näiteks arutledes „äratatud“ esemega tema omaniku või 

kasutaja harjumuste üle. 

7.       Algata üldine arutelu! 

Detailsemaks selgituseks, kuidas oleme seda meetodit kasutanud, vaata projekti INOUT veebilehte: 

https://inouterasmus.wixsite.com/resources/cognitive-styles 

Mille kohta infot koguda tahan? 

Meie oleme seda kasutanud selleks, et heita pilku sellele, kuidas osalejad mõistavad mingit kindlat 

teemat või nähtust. 

Enamasti oleme seda viisi kasutanud õpikeskkondades, koolitustel, mis on päädinud tagasivaatega 

toimunule ning toimunu käigus kogetud emotsioonidele. Tagasivaates peaks tähelepanu alla võtma 

ka selle, milliseid mustreid tajuti laual, mis tendentse esemete mõtetes, samuti selle, mida osalejad 

enda kohta teada said, oma eelistuste kohta õpiprotsessis. Tagasivaate üks osa on ka kognitiivsete 

stiilide alastest uuringutest saadud teadmiste tutvustamine ning arutlus selle üle, kuidas saaks 

õpetajana neid teadmisi oma töös kasutada. 
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Mida selle meetodiga juba tehtud on? 

Transformatsiooni on kasutatud mitme ülikooli seltskonnas põhiliselt pedagoogiliste erialade 

üliõpilastega, välismaiste ülikoolide kõrval (Barcelonas 2017. ja Chesteris 2018. aastal) on ka Tartu 

ülikooli õppejõududega meetodit proovitud (2017). 

Mis on eesmärk? 

https://inouterasmus.wixsite.com/resources/cognitive-styles
https://inouterasmus.wixsite.com/resources/cognitive-styles
https://inouterasmus.wixsite.com/resources/cognitive-styles


Meetodi otstarve on koos teema või nähtuse alast teadmist luua ning jagada. Näiteks kognitiivse stiili 

käsitus ja vastavad eelistused osaleja enda õpiprotsessis. See toob kaasa olukorra, kus end ka 

liigutatakse, erinevalt pelgalt ratsionaalsest „istuvast“ diskussioonist. 

Kuidas võib see meetod kasulik olla? 

See annab võimaluse uurida teemat või nähtust ning tutvustada tegevuste vahel ka olulist teoreetilist 

materjali, näiteks seda, mis kognitiivsete või õpistiilide kohta käib. Seda võib lugemiseks pakkuda 

nii/kas enne kui/või pärast, siis kui teadmine enda kognitiivsest stiilist, eelistustest õpiprotsessis, on 

juba loodud. 

Samuti võime seda kasutada, kui soovime tutvustada autori teadustööde tulemusi, antud juhul 

kognitiivsete stiilide alaseid. 

Mis teooriad annavad teada, et millest ma räägin? 

Kognitiivsete stiilide sessiooni puhul on materjal leitav näiteks töös 

Allinson, C. W. & Hayes, J. (2012). The Cognitive Style Index: Technical Manual and User Guide. 

Retrieved January 13, 2014, from http://www.talentlens.co.uk/assets/legacydocuments/71874/csi-

manual.pdf 

Millises konventsionaalse sotsiaalteaduste uuringu etapis võin ma seda kasutada? 

Põhiliselt tulemuste tutvustamise etapis. Me ei pea aga ka võimatuks selle kasutamist andmete 

esilekutsumiseks ja kogumiseks. 

Milliseid vilumusi mul selle meetodi kasutamiseks vaja on? 

Dramaturgia alaseid, selleks et stseeni üles ehitada ning selle suhtes huvi tekitada. Eeldatavasti 

osaleb kaks läbiviijat (võib olla ka enam või siis kaks ühes): uurija ning draamapraktik. 

Transformatsiooni kasutamiseks on vajalikud veel grupi juhtimise ning improviseerimise vilumus. 

Mis vahendeid ning materjale vaja läheb? 

Vaja oleks kaht A2 paberit ning markereid. Protsessi sissejuhatuseks sobiks mäng või muu 

draamategevus, et gruppi teemale häälestada. Sobib ka vestlus, mis viib mõtted ülalkirjeldatud 

teema juurde. 

Lugemissoovitused teoreetilise tausta loomiseks-tugevdamiseks 

Embodied knowledge http://embodiedknowledge.blogspot.com/p/emobodied-knowledge.html 

Anaka, S. (2011). The notion of embodied knowledge. in P. Stenner, et al. (Ed.) Theoretical 

Psychology: Global Transformations and 

Challenges. Concord, Ont.: Captus University Publications. pp.149-157. 

Tanaka, S. (2013). The notion of embodied knowledge and its range. Encyclopaideia: Journal of 

phenomenology and education, 37, 47-66. 



Dramaturgy and drama education InOut Drama Education Resources 

https://inouterasmus.wixsite.com/resources/drama-for-teaching 

Inout Drama Education Conventions https://inouterasmus.wixsite.com/resources/drama-

conventions 

Cognitive Style : 

Coffield, F.; Moseley, D.; Hall, E. & Ecclestone, K. 2004. Learning styles and pedagogy in post-16 

learning: A systematic and critical review. <http://sxills.nl/ lerenlerennu/bronnen/Learning styles by 

Coffield e.a..pdf>, (10.12.2014). 

Komsaare, A. 2014. Cognitive Style and a Field of Studies: Comparison of Art Students and Leisure 

Time Management Students in Estonia. – International Journal of Arts and Sciences, Vol. 7, No. 4, pp. 

597–604. 

Komsaare, A. 2016. Relations Between Students’ Cognitive Style and Their Learning Method 

Preferences.  – Journal of Teaching and Education, 06(01), pp. 13−20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lluis Sole: Helilised artefaktid kui hindamismetoodika  

Lluís Solé on eklektiline muusik ja uurija, kes tegutseb selle nimel, et muusika oleks kättesaadav 

kõigile. Ta on Vici ülikooli (Hispaania) haridusosakonna muusikadidaktika professor ja juhatab 

projekti korras Kaasavat Orkestrit (Inclusive Orchestra), mis põhineb universaalse disaini põhimõtetel 

(Universal Design Principles), mida rakendatakse orkestritele, mille liikete muusikaline ettevalmistus 

ei ole tingimata nõutud. Viimasel kahel aastal on ta arendanud ja rakendanud hindamismetoodikat, 

mis põhineb omavalmistatud heliinstrumentide valmistamisel haridusvaldkonna tudengitega. 

• Fantaasiapillide loomine  

• Heli tekitamine katsetades erinevaid materjale  

• Hindamismetoodika  

• Mittemuusikute muusikaalane loovus 

Meetodi juured lähtuvad organoloogia1 ja heli tekitamise laiast kontseptsioonist rakendatuna 

fantaasiapillide konstrueerimisele. Fantaasiapillide loomisprotsess saab rakendada kui 

hindamismeetodit kõrghariduses (post secondary settings). Muusikale ligipääsetavus annab võimalusi 

uuteks hindamismeetoditeks universaalse disaini põhimõtetel2 (UDA Universal Design of 

Assessment). John Cage’i ja Murray Schaferi järgne uue muusika visioon avab uued perspektiivid 

muusikahelide loomisele. Selline lai kontseptsioon lubab vaba ja loovat positsiooni. Bacheti töö 

heliskulptuuride alal ja Bart Hopkini  ebakonventsionaalsete muusikainstrumentide ehitamine loovad 

soodsa raami, mis võimaldab kaasavat lähenemist kunstilisele, akustilisele ja organoloogilisele 

loomele, mida saab omakorda kasutada hindamismeetodina. 

 

Kuidas ma seda teen? 

Seda meetodit võib kasutada muusikapraktik, kes jälgib järgmisi samme:  

1. Sissejuhatus Sachs’s (1914) heli tekitamise organoloogilisest süsteemist; Bachet’i ja Hopkin’i 

tehnilistest uuendustest organoloogiliste võimaluste avardamisel; lühike sissejuhatus 

muusikainstrumentide struktuurielementidest mõningate konkreetsete näidetega.  

2. Demonstreerida ebatavalisi, alternatiivseid viise helide loomisel väljaspool tavapäraseid, 

klassikalisi võimalusi. Laiendada seda mõtet erinevate materjalide ja helitekitajate kasutamisele. 

(Foto 1. Baschet kristalli näide)  

3. Juhendada õppijate katsetusi ja uurimist eelnevalt varutud materjale kasutades.   

4. Demonstreerida loodud fantaasiapille teistele tudengitele. 

 

Mida ma uurin/taotlen? 

                                                           
1 Organoloogia on muusikainstrumente ja nende klassifikatsiooni uuriv teadus 

https://en.wikipedia.org/wiki/Organology 
2 Vt UNA https://www.scillsspartners.org/universal-design/ 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Organology
https://www.scillsspartners.org/universal-design/


Kontekst: mind huvitab heliinstrumentide tegemine mittemuusikalise hariduse kontekstis ja  

hindamises, vaid meetodi rakendamine teistes valdkondades ja distsipliinides.  

Mis on senini selles valdkonnas tehtud? 

Olen kasutanud seda meetodit kahe aasta vältel, et hinnata kõiki esimese kursuse pedagoogika 

tudengeid muusikalise üldhariduse aines UVic-UCC ülikoolis. 

 

Mis on eesmärgiks?  

Pakkuda alternatiivset, kunstipõhist meetodit, et hinnata erinevaid, kunstilisi ja mittekunstilisi  

oskusi.  

 

Kuidas meetodit kasutada? 

Oluline on avardada õppijate arusaamist sellest, mida kujutab endast üks pill, muidu nad üritavad 

jäljendada olemasolevaid klassikalisi instrumente. Erinevate materjalide uurimine ja katsetamine on 

meetodi sisu, samuti demonstreerida näitepille, aga mitte liiga palju. 

 

Kuidas ma ennast positsioneerin?  

Kui muusik ja uurija, kes on huvitatud muusika kättesaadavusest..   

Millise konventsionaalse sotsiaalteadusliku uurimise faasis saab seda meetodit kasutada?         

To link assessable skills to different elements parts or stages of the sound artefact making. It can be a 

way to evidence aspects of learning that do not necessarily appear in traditional assessment 

methods.  

 

Milliseid oskusi meetodi rakendamine nõuab? 

• Akustilisi ja organoloogilisi teadmisi  

• Loovust   

• Uurimisvõimekust  

• Leidlikkust  

• Täpsust  

• töö kavandamist  

• Osavust 

 

 

 

 



Lingid: video Lahti õppesessioonil toimunud töötoast: 

https://www.youtube.com/watch?v=tElPvnYfxwY&feature=youtu.be 

Praktikanäide hindamissessioonist UVic in June 2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=h6Wgpuaf8YY&feature=youtu.be 
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Allan Owens 

„Loo“ edasi jutustamine 

·    Kasutamiseks andmete kogumise faasis 

·    Juured disainmõtlemises ning playback teatris 

·    Hindab fookusgrupis osalejate panust 

·    Võib kasutada ka reflekteerimisruumi loomiseks 

Meetodi juured 

Sel meetodil on kaks allikat: kasutajalood disainmõtlemises ning individuaalsete lugude jutustamine 

playback teatris. 

Disainmõtlemise meetodis rakendatakse kasutajalugusid tarkvara- ja  tootearenduses. Kasutajalood 

on informaalne loomulikus keeles ühe või enama tarkvara süsteemi tunnuse kirjeldus. Need on sageli 

kasutaja seisukohalt kirja pandud. Need on piiripealse… a type of boundary object, mis vahendab 

teadmisloomet ning kommunikatsiooni. Sündmuste, mõtete ja emotsioonide triviaalsete detailide 

poolest rikkana pakuvad kasutajalood külluslikult andmeid. Selle meetodi juures on rõhk kuulamisel, 

kuid need lood võivad võtta ka kirjalike lugude, ilmestatud lugutahvlite või lühifilmide kuju. 

Esimese Playback teatri lõid 1975. aastal Jonathan Fox ning Jo Salas. Foks oli improvisatsiooniteatri, 

suulise traditsioonilise jutuvestmise, Moreno psühhodraama ning haridusmehe Paulo Freire 

üliõpilane. Playbacki sündmusel jutustab keegi publikust oma elust ühe loo või seiga, valib näitlejad 

erinevaid rolle mängima ning siis vaatavad kõik kohalolijad näitemängu, seda kuidas lugu näitlejate 

kaudu elustub ning nüansirikkaks muutub. 
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Kuidas ma seda teen? 

1.       Andmekogumise sessioonil (näiteks fookusgrupi intervjuu) kuula, mida räägitakse ning 

kuidas seda tehakse! 

2.       Tee märkmeid, et tabada täpselt nii kõnet kui meeleolusid! 

3.       Loe ning märgista sõnad ja fraasid kas sessiooni ajal (kui see on lühike) või pärast seda, 

vaheajal (kui sessioon on pikk), enne kui uuesti alustatakse! Tee seda a) kui andmeanalüüsi 

esimest faasi ja interpretatsiooni, b) selleks et dramaturgiliselt tunnetada, kuidas võiks märkmed 

jutustuse vormis kõlada! 

4.       Muuda märgistatu jutustuseks. Hoia kronoloogilist järge! Tee seda a) luues distantsi 

avalausetega kohtumiselt, mis just aset leidis. Kasutada võiks näiteks minevikuvormi tuleviku 

seisukohast või b) elustada ühe sõna või fraasi kas kõigi või nii paljude osalejate mõtetest kui 

võimalik, nii et nende diskursus oleks sinu jutustusse põimitud, c) tuvasta üks võtmekujund, hetk, 

fraas või uurimisküsimus ning tõsta see sümboli tesemele, kasutades seda kui refrääni. 



5.       Kasuta minevikuvorme ning põimi juttu õppijate refleksioone ning soove! 

6.       Vali tutvustamise taustaks muusika, kasuta seda, kui lugu jutustad, sellega ’loo edasi 

jutustamine’ (story capture telling) lõpebki. 
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7.       Raamista meetod osalejate jaoks veel võimalusega kasutada aega kuulamiseks ja 

reflekteerimiseks. 

8.       Esita lugu. Improviseeri ja luba endale väljundi üle imestamist! Ära kiirusta! Väärtusta sõnu, 

mida osalejad on öelnud! Edasijutustamise kestus sõltub kontekstist. Kõige lühem oleks ehk 2 

minuti pikkune. Maksimumpikkust ei ole pakkuda. 

Mida uurin? Kontekst… 

See meetod loodi esialgu selleks, et dokumenteeritud andmeid uuesti läbi mängida ning et ühes 

avaliku konsultatsiooni projektis rea fookusgruppide intervjuude tulemusi analüüsida. Uuriti 

arvamusi vana Goodshed raudtee kasutamist Frodshamis, Inglismaal. See lülitati ühtlasi 

raportisse https://www.chester.ac.uk/node/23958, mis on üks teine uurimismeetod ning mille 

kohta saab täpsemalt lugeda Adams and Owens (2016). Seda meetodit on kasutatud ka 

konverentsiteeside reflekteerimiseks: https://www.artsofmanagement.com/. 
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Mida on juba tehtud? 

Seda vormi on kasutatud viisidel, mis eespool kirjeldatuga sobivad. Näiteks disainmõtlemises ja 

lugude kasutamisel organisatsiooni kontekstis. Seda kasutab muidugi playback teater, mis endale 

individuaalsete lugude taaselustamise lausa kohustuseks on võtnud. Playback teatri näitlejad ja 

muusikud teevad seda võrdlemisi erinevates kontekstides: haridus, tervishoid, õigus, 

jätkusuutlikkus ja kliimamuutused, organisatsioonides ja äris. 

Mis on eesmärk? 

Et tabada andmeid, teha läbi esmatasandi analüüs ning esitada see osalejatele, selleks et 

käivitada diskussioon, mille käigus saab testida andmete esmatasandi analüüsi valiidsust. Samuti 

saab nii reaalajas hinnata osalejate panust protsessi ja tulemustesse. „Loo“ edasi jutustamise 

meetod kui narratiivuuring pakub erilist viisi hoolitseda teadmisloome kvaliteedi eest. 

Mis kasu võiks saada? 

On abiks andmete kogumisel ja esmasel andmete interpreteerimisel ning analüüsimisel koos 

grupiga vahetult pärast juhtunut. Osalejad saavad isikliku panuse ning interaktsiooni 

kronoloogilisse järgnevusse sättimise läbi, aga ka rikkaliku konteksti ning üleskerkivaid teemasid 

esile tuues interpretatsiooni valiidsust kontrollida. Seda enne andmete edasist põhjalikumat 

analüüsi. Seda võib samuti kasutada kui andmekogumise etapi kokkuvõtete tegemise vahendit. 

Kuidas end 

https://www.chester.ac.uk/node/23958
https://www.chester.ac.uk/node/23958
https://www.artsofmanagement.com/
https://www.artsofmanagement.com/


Interpreteeriv uurija kunstipõhise uurimise jutustava uurimuse traditsioonis 

Praktika näide 

Loo edasi jutustamine tunnet ning maitset võib aimata, kui avad meenutava aruande: 

FrodshamGoods Shed (2014) Passila,A.,Owens, A. and Chamberlain,O. 

https://www.chester.ac.uk/node/23958 

Millises tavapärase … 

Andmekogumise staadiumis ning esmasel analüüsimisel. Võib kasutada ka hindamisvahendina 

kui seda rakendada juhtunu ning öeldu interpretatsioonina eesmärgiga ärgitada vastukaja 

esmasele analüüsile. 
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Mis oskusi vaja? 

Teadlase oskused: tähelepanelik kuulamine, kiire märkmete tegemine, vilgas interpreteerimine. 

Dramaturgioskused: sõnade ladusaks tekstiks põimimine. Jutustajaoskused: näiteks kuulajate 

kaasamine, tempo, rütm. 

Mida vaja? 

Arvuti või märkmik, et öeldust ning tehtust ülestähendusi teha. Muusikat ning helitehnikat, et 

jutustamist emotsionaalselt ja esteetiliselt toetada. 
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Soovitatavad allikad: 

Webster, L. and Mertova, P. (2007). Using narrative inquiry as a research method. New York: 

Routledge. 

Wilkins, P. (2004). Storytelling as research. In Humphries, B. (Ed.), Research in social care and 

social welfare: issues and debates for practice, 144-153. Retrieved from http://books.google.ca/ 

Leavy, P. (2015) Narrative Inquiry and Fiction based research, in Method meets Art: Arts-based 
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Zahra Ebrahim (2013) The Experience Trap: Zahra Ebrahim at TEDxOCADU 

https://www.youtube.com/watch?v=YcBK0b2Aotk 

Interaction Design Foundation, User Stories. https://www.interaction-

design.org/literature/topics/user-stories Downloaded 4.11.2018 

Playback Centre. https://www.playbackcentre.org/ Downloaded 4.11.2018 

Adams, J. and Owens, A. (2016) Creativity education and Democracy: the practices and politics of 

learning through the arts, London: Routledge. Chapter 6 p.83-98. 

https://www.chester.ac.uk/node/23958
https://www.chester.ac.uk/node/23958
https://www.chester.ac.uk/node/23958
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Pildid... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Simon Poole: Ekfrastiline luuletamine (EKPHRASTIC POETRY WRITING) 

Simon Pool on magistriprogrammi loovpraktikad hariduses (MA Creative Practices in Education) 

programmijuht; Storyhouse’i kultuurhariduse ja uurimisgrupi vanem juhataja (Senior Lead in Cultural 

Education and Research at Storyhouse);  Lapidus International uuringugrupi direktor; uurija 

loovmeetodite uurimiskeskuse RECAPi juures ja rahvusvahelise grupis International Thriving at Work 

Centre. Käesolevad tööd keskenduvad kultuuridemokraatiale, loovpedagoogikale, 

kultuuridevahelisele muusikarakendustele, informaalsele laululoomele, kunstile ja käsitööle ning 

eelnevale põhinevatele ettevõtmistele. Simon Poole on töötanud 12 maal, arendanud 

uurimisinitsiatiivi ja esitanud interaktiivseid vokaalseid performanseid. 

 

• Ekfrastiline3 luule kasutab metafoore ja sümbolit, et mõnd teemat, ideed või oletust uurida ja järele 

proovida • Selle kaudu saab personaalset, professionaalset ja organisatsioonilist arengut ja kasvu 

toetada • Võimaldab argiseid asju radikaalselt mõista, näiteks mõju • Luuletamine on seotud 

personaalse heaolu ja enese mõtestamisega.  

Meetodi juured Platoni võtmes on asistes vormides/kujudes, kust saab alguse ekfrasis kui üks idee. 

Kõik nad, Platon, Aristoteles, Socrates ja Phaedrus arutlevad ekfrasise üle. Platoni jaoks, näiteks, oli 

see mitte voodi vorm, mis defineeris voodi teiste omasuguste sarnaseks, vaid selle asemel voodit 

matkivad/imiteerivad punktid, mida me saame tajuda ja mis defineerivad meie jaoks voodi voodite 

hulka. Seda saab mõista erinevatelt vaatepunktidest: 

1. Esimene vaade on voodi füüsiline olem kui voodi puhas vorm; 

2. Ükskõik millisest vaatepunktist vaadata, kas põhja alt, linnulennult või kõrvaltvaates, see vaade 

ütleb voodi kohta midagi muud - see on teine vaade. 

3. Lõplik pilt voodist, mis kehastab kogu voodit, on kolmas vaade. 

4. Voodi ekfrasis mõnes teises kunstivormis on neljas vaade 

 

Ekfrastiline luule on seega kirjutamine kui retooriline ülesanne, mida tüüpiliselt kasutatakse 

vastuseks visuaalse kunsti taiestele. Antud juhul tähendab see tunnete, ideede ja kogemuste 

kirjeldust, mis tekivad kui vaadelda loodusfotosid või loodust ja meid ümbritsevat maailma; See 

kindel meetod vormub reaks erinevateks praktikateks, mida võib käsitleda mõistena kui „uuesti 

otsimine/taasavastamine“  (Re/search).  

 

                                                           

3 Ekfrasis (kreeka k. ἔκφρασις, ek + frasis > ekfrazein 'tähistab ja nimetab elutut asja nimepidi') laias 
mõistes tähendab kirjanduslikku ja retoorilist esitusviisi, mille abil esitatakse midagi pildiliselt ja 
figuratiivselt. Ekfrasis tähendab ennekõike kunstiteose kirjanduslikku tõlgendust, pildi kujutamist, sõnalist 
kirjeldust. Ekfrasis on seega kirjalik vahend, mille puhul tekst vastab või kujutab teist kujutava kunsti teost, 
sageli maali või skulptuuri.  

Ekfrasis tähendab ka seda, et ühe kunstikeele abil seletatakse ja kujutatakse teist kunstivormi, näiteks 
kirjanduse abil maali, maali abil muusikat või kirjandust.  

Kujutamise stiil ekfrasises on sageli dramaatiline. Antiik-Kreekas viitas ekfrasis ükstapuha millise asja, 
inimese või kogemuse kujutamisele. Samamoodi käsitleb ekfrasist Simon Poole.  

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kreikan_kieli


Kuidas ma seda teen? 

Ekfrastiline luuletamine eeldab igasuguse ekspertiisi ja hindamise puudumist. Selle meetodi korral on 

vaja ette võtta järgmised sammud: 

1. Luua turvaline koht; kirjaniku valikud, mis ta teeb luuletuse loomisel, ei ole kunagi valed, kehvad 

ega halvad.   

2. Arutle rühmaga, millist metafoori ja kuidas võiks kasutada. Loe häälega Hughes’i „Thought fox“ ja 

tutvusta videoklippi selleks arutluseks. (Te leiate QR koodi leheküljelt …).  

3. Selgita, et ükskõik, mida me luuletusse sisse kirjutame või välja jätame, see ongi meie elu 

metaforiseerimine ja seega juba me tegeleme olemuslikult oma identiteediga. Kirjutamine on viis, 

kuidas kirjutajad saavad teadlikuks oma uskumustest, väärtustest ja avardavad oma arusaamu 

sellest, kuidas me kontakteerume pärismaailmaga. 

 4. Võtke fotosid kui inspiratsiooniallikat, hoopakku või stiimulit. Fotodel võiks olla mingil määral 

personaalne tähendus. Need fotod võivad olla temaatilised, juhuslikud või pakkuda pealtnäha asjasse 

mittepuutuvaid võimalusi metafooride loomiseks ükskõik mis teemal. Luuletekst ongi nende fotode 

ekfrasis. 

5. Luuletekst peaks haarama kirjutaja tooreid/värskeid/kujunevaid mõtteid,  lubama luua sihilikult 

kiiresti kirjutatud luuleridu, mis tuleb jätta toimetamata (vaata QR koodi kaudu luuleridade näidet ja 

fotot). Selles näites on arendatud mõistet mõju/kokkupõrge (‘impact’) ja esitatud seda alternatiivsel 

viisil luuletusena. Mina kasutasin fotosid loodusest, et inspireerida kirjutajaid kirjutama luulet 

sotsiaalsest sidususest vastandina formaalseks muudetud identiteetidele; meie kokkupõrge 

loodusega/mõju loodusele muutus selle näite juures tähenduslikuks. See omakorda tõstis üles 

jätkusuutlikkuse teema.   

VT https://youtu.be/mXRgvBleyi4 

 

Mida ma tahan uurida? 

Ekfrastiline luuletamine kui kunstipõhine meetod võimaldab osalejale otsida oma häält/väljendust ja 

sellega seotult leida, väljendada ja omaks võtta enda loodud teksti sõnum, mis omakorda vahendab 

laiemat ümbrust. Eelnev näide siin näitab, kuidas ekfrastilist luuletamist võib kasutada, et avada 

erinevaid teemasid või küsida küsimusi ja vastata küsimustele mõnel muul viisil kui tavaks. Seda sõna 

„mõju“ paremaks mõistmiseks, ehk täpsemalt kuidas tajuda paremini pingeid personaalse identiteedi 

ja ühiskonna/kogukonna, minu ja teiste vahel, mida just uuriti. Sellega tahame öelda, et püüded 

taasluua, värskendada või uuesti esitada “mõju“, võivad soodustada osalejate 

personaalset/professionaalset uuenemist. „Mõju“ mõtte ümbersõnastamine taasavastamise 

(re/search) tulemusena, osutub nii potentsiaaliga pedagoogiliseks vahendiks, kui alternatiivseks oma 

mõtete organiseerimisvahendiks.  Ekfrastiline luuletamine on ühtlasi interdistsiplinaarne mõtlemine 

ja praktika – isikliku, professionaalse ja organisatsioonilise arengu ja kasvu meetod. 

 

Mis on tänaseks juba korda saadetud? 

https://youtu.be/mXRgvBleyi4


Ühiselu reaaliate uurimises on ajast aega kasutatud luulet, lugusid ja kunsti. Djerassi’ (1998) ‘science 

in fiction’4 (teadus kirjanduses ee.k) julgustas koos proosat looma, mis pakub praktikule võimalust 

avastusretkeks muidu keerulisele uurimisalale. Eriti kui praktikud töötavad kogukonnas tabuna 

käsitlevate dilemmade ja perspektiividega, millest ei tohi mõnel puhul valjusti kõneledagi. 

Kollektiivse jutustamise kasutegureid on samuti viimaste aastate jooksul uuritud (Gabriel & Connell, 

2010) 5sarnase nähtuse nagu ’renga’6 eksperimentidega; Jaapani stiilis luule, mis koosneb paljudest 

värssidest, millest igaüks on kirjutatud erineva inimese poolt.  

Samuti fiktsionaalse etnograafia väli on ammu juba saanud metoodikaks organisatsiooniuuringute 

valdkonnas, sellest ajast kui Watson ja Czarniawska seda esimest korda eelmisel sajandil kasutasid. 

(Czarniawska, 1999, 2004; Watson, 2000a, 2000b, 2004).  Kultuuriasutused nagu Storyhouse 

Chesteris (UK) töötavad neil meetoditel ja pärivad elanikelt fundamentaalseid küsimusi nagu näiteks 

kes me oleme? Kuidas me tahaksime elada? Milleks me elame?  

Ekfrastiline luuletamine tunnustab ja tervitab tõest ja teadmistest erinevalt arusaamist, seejuures ka 

mitmeid interpretatsiooniviise, muuhulgas ka eelpool kõneletud „mõju“ kohta. Näitena võib tuua, et 

nii nagu erinevad meie arusaamade metafoorid, on erinevad ka meie ootused elule ja ümbritsevale.  

 

Kuidas saab seda meetodit kasutada? 

Taoline koostöine metafooriloome ja narratiivipõhine lähtekoht peaksid olema tunnustatud kui 

pedagoogiline väärtus, sest meetodil on individuaalsel tasandil transformatiivne  võime. Näiteks 

individuaalsete väärtuste kristalliseerimisel ja/või artikuleerimisel on tugevad sidemed inimese 

heaoluga. Meetod võib toimida ka organisatsioonilisel tasandil, näiteks selle asemel, et kasutada 

tavapärast juhtide fookusgrupi küsitlemist, võib ekfrastiline luuletamine nihutada töise argikeelse 

arutelu sümboolse keele tasandile. Töökohtadel rakendatuna kolleegide hulgas võimaldab meetod  

eelarvamusi esile tuua, kahtluse alla panna ja neile väljakutseid esitada ning selle asemel promoda 

radikaalset arusaamist. Olgu siin näiteks selle asemel, et takerduda „mõju“ tavapärasesse ja 

tüüpilisse diskursusesse, me mõtleme radikaalselt, mida mõju võiks tähendada. Taolisel lihtsal viisil 

võib meetodit kasutada ka ettevõtlusõppes. 

 

Kuidas mina end positsioneerin?  

Ma töötan Ühendkuningriigi kultuuriorganisatsioonis Storyhouse seenior juhina hariduse ja uurimise 

alal. Olen interpretatiivse suuna uurija traditsioonilises kunstipõhises praktikas. Mind huvitab, kuidas 

innovatiivsed ja traditsioonilised praktikad võiksid aidata kaasa kogukondade arengule, olgu siis need 

kultuurilised, sotsiaalsed või organisatsioonilised. Tehes seda tööd, toetun ma tihti Ricoeuri 

filosoofilisele pärandile. Tema mõtted aitavad mul ennast positsioneerida ja oma meetodi üle 

arutleda. Eriti lähtun ma Ricoeuri perspektiivi kombineerimisest, mis kinnitab iseenese (self) ja 

sümboli omavahelist seotust, ühendab seda aja ja keelega.  

                                                           
4 Carl Djerassi (October 29, 1923 – January 30, 2015) bulgaaria-ameerika keemik, romaanikirjanik ja 

näitekirjanik, Djerassi Resident Artists Program asutaja koos Diane Wood Middlebrook’iga. Tema suurim 
teaduslik panus on arendustöö suukaudsete rasedusvastasete pillide leiutamiseks. Rohkem Djerassi kohta 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Djerassi 
5 
6 Jaapani kollektiivse luuletamise traditsiooniline meetod https://en.wikipedia.org/wiki/Renga 

https://en.wikipedia.org/wiki/Diane_Middlebrook
https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Djerassi
https://en.wikipedia.org/wiki/Renga


Millistele teooriatele ma tuginen? 

 Ricœur’i  (Ricœur et al., 1978) hermeneutilise protsessi kokkusulatamisele fenomenoloogiaga, LK83 

mis tähendab, et hermeneutiline analüüs sisaldab endas rohkem kui pelgalt teksti. Ricoeur  (1978b) 

arutleb kriitiliselt ka enese (self) suhte üle kõigega, mis jääb enesest väljaspoole. Hermeneutika on 

tema jaoks pideva pinge suhe ja kummatki ei saa eraldi lõpuni mõista. Ekfrastilist luuletamist saab 

seega tuua esile teatud mõju (impact) interpretatsioonina, mis langeb ühte Ricoeuri hermeneutilise 

mõistmisega ja mis koorub sellest kui protsess. Lihtsamalt öeldes - selle esile 

toomine/artikuleerimine on enese mõistmine. 

 

Missugusel konventsionaalse sotsiaalteadusliku uurimise faasis – uuringus, protsessi analüüsis või 

hindamises - saab seda meetodit kasutada?        

Ekfrastiline luuletamine on refleksiivse praktika protsess ja selle tervistavat efekti on kasutatud 

vastavatud kultuurikeskuse Storyhouse loomise juures. Seda kasutati konventsionaalse 

sotsiaalteadusliku uurimise andmete kogumise juures selle kohta, mida tähendab kogukond. 

Loodusmaailma ja jätkusuutlikkust kujutavad fotod olid kirjutamise stiimuliks. Neid kasutati ühtlasi ka 

esitluse vahenditena. Vt QR lk 84 Koodid, mis viivad audiofailideni luulelugemistest Soundcloudis.   

84 

Milliseid oskusi on vaja meetodi rakendamisel? 

Juhendajad peaksid olema metafooride ja sümbolite käsitlemisega sina peal - näiteks, kuidas 

kasutada metafoori kirjutamisel ja mida metafoor ning sümbol tähendavad, Ted Hughes’ luuletust 

‘Thought fox’ on soovitav jagada.  

Milliseid ressursse ja materjale on vaja? 

Kaamerat, pliiatsit ja paberit. QR koodi lugejat ja Soundcloud’i reader and Soundcloudi konto on 

vajalikud ka, et salvestada, esitleda  ja jagada fotosid/ luuletusi.  

Teoreetilised lingid 

Czarniawska, B. (1999). Writing Management: Organization Theory as a Literary Genre. Oxford: 

Oxford University Press.  

Czarniawska, B. (2004). Narratives in Social Science Research. London: Sage.  

Djerassi, C. (1998). Ethical Discourse by Science-inFiction. Nature, 393(6685), 511.   

Gabriel, Y., & Connell, N. A. D. (2010). Co-creating stories: Collaborative experiments in storytelling. 

Management Learning, 41(5), 507-523.  

doi:doi: 10.1177/1350507609358158 Hammersley, M. (2014). The perils of ‘impact’ for academic, 

social science. Contemporary Social Science, 9(3).  

Poole, S. (2017). Re/searching for 'Impact'. Journal of Work Applied Management, 9(2), 147 - 158.  

Ricœur, P. (1978a). Existence and Hermeneutics.  

In R. E. Charles & D. Stewart (Eds.), The Philosophy of Paul Ricœur: An Anthology of His Work. Boston: 

Beacon Press.  



Ricœur, P. (1978b). The Rule of Metaphor: MultiDisciplinary Studies in the Creation of Meaning in 

Language (R. Czerny, K. McLaughlin, & S. J. John Costello, Trans.). Toronto: University of Toronto 

Press.  

Ricœur, P. (1984). Time and Narrative (K. Blamey & D. Pellauer, Trans.  Vol. 1). Chicago: University of 

Chicago Press.  
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Hala Al Yamani, Hala Khamis Nassar & Abdelfattah Abusrour 

Kolonialismijärgne/rändeteoreetiline/intertekstuaalne ja kultuuridevaheline vahend jutustamiseks ja 

improviseerimiseks ( Post-Colonial / Travelling Theory/ Intertextuality and Intercultural tool for 

Narration & Improvisation ) 

• Draamalugu, pre-text • Improvisatioon ja jutustamine • Globaalsed põgenikuteekonnad • 

intertekstuaalne ja kultuuridevaheline tööriist 

Meetodi juured 

 Põhineb Ghassan Kanafan „Men in the Sun“ tekstil, improvisatsioonil, individuaalsel ja kollektiivsel 

jutuvestmisel. 

Kuidas me seda teeme? 

 Pre-text töötuba  

 Fookus-grupi tegevused 

 Andmete kogumine kvalitatiivsete meetoditega 

Mida me tahame uurida?  

Konteksti – retseptsiooni – refleksiooni - tulemusi 

Abdelfattah Abusrour (PhD) on näitekirjanik, näitleja ja lavastaja ning maalikunstnik. Ta õpetab 

jutuvestmist ja draamaõpetust. Abusrour on loonud radikaalse kontseptsiooni, omaenda filosoofia 

nimega „Kaunis vastupanu“ (Beautiful Resistance), et selle kaudu väärtustada etendus- ja 

visuaalkunstide võimu/mõju, loovat ja rahutoovat eneseväljendust rõhumise ja trauma 

situatsioonis/olukorras. Abdelfattah on  Alrowwad Cultural and Arts Society asutaja ja direktor, 

organisatsioon asutatud 1998. aastal Aida põgenikelaagris Bethlehemis.  Tema loodud keskus pakub 

alternatiivset võimalust hoida elu ja innustab inimesi rahu looma. 

 

Mis on tänaseks juba tehtud? 

Vaata https://www.tandfonline.com/doi/abs/ 10.1080/13569780902868960?journalCode=crde2 

https://www.phoenixeduc.com/media/wysiwyg/ Sample_Pages/Phoenix/ 

9781921085000_SAMPLE_Mapping_Drama.pd https://www.scribd.com/doc/220257213/Structure-

andSponteneity-the-Process-Drama-of-Cecily-O-Neill-TaylorPhilip  

 

Mis on meie eesmärk? 

• Uurida, kuidas tekst/lugu väljendab kogukonna/kodu mõistet 

• Aru saada põgeniku plight of refugees – kuidas seda meetodit võiks kasutada 

• Kodumaa: sunnitud migratsioon 

• Põgenikud otsimas paremat elu 

• Vastuvõttev maa: sõjajärgne identiteedi ja kodu leidmine, põgenike rehabilitatsioon.  Sise- ja 

välispoliitika tegemine, haridus ja uurimine. 

 



esMe oleme sisemiselt ümberasustatud ja eksiilis põgenikud. Samal ajal koolitajad ja analüütilise 

suuna uurijad Lähis-Ida etenduskunstide kogukonnas ning etenduskunstide ja visuaalkunstide 

praktikud. 

 

Millistest teooriatest me lähtume?  

• Rändeteooriad • Postkolonialislikud teooriad 

 

Milliste konventsionaalse sotsiaalteadusliku uuringu staadiumis saaks seda meetodit kasutada, 

millega seostada?  

• Koguda kvalitatiivse uuringu meetoditel andmeid fookusgrupi intervjuude kaudu, kirjatööde ja 

reflektsioonide kaudu 

• Andmete hindamises 

 

Milliseid oskusi on vaja meetodi kasutamisel?  

• Dramaturgilisi tehnikaid ja võimekust improviseerida   

• Head kuulamisoskust 

• Uurijat kõrvaltvaatajat 

• Analüüsioskust ja vahendeid  

• Nõtket interpreteerimisoskust ja märkmete tegemist 

• Improviseerimisoskust, et informatsiooni  draamaprotsessi sisse sööta 

 

Milliseid ressursse ja materjale on vaja?  

• Audiovisuaalseid materjale 

• Kirjutamis- joonistamis- ja maalimisvahendeid 

• Salvestusruumi 

• Märkmete tegemist 

Teoreetilised viited  

Tekst „Men in the sun“ by Ghassan Kanafani http://site.iugaza.edu.ps/rareer/ files/2012/02/ 

Men_in_the_Sun-1.pdf 

Video illustration of the work method  https://www.youtube.com/watch? 

v=KhqLIa5XKnw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2KyFiZ9l5 

wYNtGOgmRPRFKXI5VuARey0eVvhGxmwT0vmlWdyt83hdwjQ 

Edward Said. Reflections on Exile, 2000  http://www.hup.harvard.edu/catalog.php? 

isbn=9780674009974  



Edward Said. The World, the Text and the Critic, 1983 http://www.hup.harvard.edu/catalog.php? 

isbn=9780674961876  

Benedict Anderson. Imagined Communities, 2006  https://is.muni.cz/el/1423/ 

podzim2013/SOC571E/um/ Anderson_B__Imagined_Communities.pdf  

Diasporic Literature and Theory  

where now? Edited by Mark Shackelton, 2009  

https://www.amazon.com/ Diasporic-Literature-TheoryWhere-Now/dp/1443800139  

Ella Shohat, On the Arab – Jew Palestine, and other displacements, 2017 

https://www.plutobooks.com/9780745399492/on-thearab-jew-palestine-and-other-displacements/  

Ella Shohat. Taboo Memories Diasporic Voices. 2006 • 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jabra_Ibrahim_Jabra 

 

Readings Men in the sun by Ghassan Kanafani Text  http://site.iugaza.edu.ps/rareer/ files/2012/02/ 

Men_in_the_Sun-1.pdf  

  

Video illustration of the work method  https://www.youtube.com/watch? 

v=KhqLIa5XKnw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2KyFiZ9l5 

wYNtGOgmRPRFKXI5VuARey0eVvhGxmwT0vmlWdyt83hdwjQ Edward Said. Reflections on Exile, 

2000  http://www.hup.harvard.edu/catalog.php? isbn=9780674009974  

Edward Said. The World, the Text and the Critic, 1983 http://www.hup.harvard.edu/catalog.php? 

isbn=9780674961876  

Benedict Anderson. Imagined Communities, 2006  https://is.muni.cz/el/1423/ 

podzim2013/SOC571E/um/ Anderson_B__Imagined_Communities.pdf  

Diasporic Literature and Theory where now? Edited by Mark Shackelton, 2009 

https://www.amazon.com/Diasporic-Literature-TheoryWhere-Now/dp/1443800139  

Ella Shohat, On the Arab – Jew Palestine, and other displacements, 2017 

https://www.plutobooks.com/9780745399492/on-thearab-jew-palestine-and-other-displacements/  

Ella Shohat. Taboo Memories Diasporic Voices. 2006 • 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jabra_Ibrahim_Jabra 

https://www.dukeupress.edu/taboo-memoriesdiasporic-voices 109 

Poets Mahmoud Darwish  

https://www.researchgate.net/profile/Reuven_Snir/ publication/ 

307170093_Other_Barbarians_Will_Come_Intertextuality_ Meta-

Poetry_and_MetaMyth_in_Mahmud_Darwish's_Poetry_in_Hala_Khamis_Nass 

ar_and_Najat_Rahman_eds_Mahmoud_Darwish_Exile's_Po et_Critical_Essaysh  

• https://www.poemhunter.com/mahmoud-darwish/   

https://en.wikipedia.org/wiki/Jabra_Ibrahim_Jabra
https://en.wikipedia.org/wiki/Jabra_Ibrahim_Jabra


https://www.youtube.com/results? search_query=mahmoud+darwish Samih Alqasim 

•https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/ jps-articles/jps.2015.44.2.43.pdf  • 

https://electronicintifada.net/blogs/patrick-strickland/ i-dont-you-death-samih-al-qasims-final-poem  

• https://www.youtube.com/results? search_query=Samih+Alqasim Music Trio Jubran 

https://www.youtube.com/results? search_query=trio+joubran  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elisabet Aznar, Elisa Ballardin & David Martínez: Ritualiseeritud teater 

(Ritualised theatre)  

La Nave Va etenduskunstnikke, sotsiaalpedagooge ja ettevõtjaid ühendav 

mittetulundusorganisatsioon, mis pühendub kunsti- ja treeningu projektidele, et promoda teatrit kui 

õppimise ja sotsiaalse muutuse protsessi. Me rakendame draamat mitmetes keskkondades ja väljadel 

nagu hariduses (formaalses ja mitteformaalses), tervises, kultuuris, sotsiaalses teadlikkuses ja 

ettevõtluses.  

● Atmosfääri ja tingimuste loomiseks, selleks et lasta olukordadel mõjuda 

● Jälgida ja uurida indiviidi ja grupi/kogukonna vahelisi suhteid mingi teema raames 

● Kergesti kohandatav metoodika, mida võib kasutada erinevates kontekstides 

● Protsessis kerkivad esile võtmeküsimused  

 

Meetodi Juured 

Teatrikunsti üheks juureks on tseremoonia ja rituaal. Tseremoniaalsed ja formaalsed aktid on sageli 

kinnistatud ja traditsioonilised, mida etendatakse sotsiaalselt olulistel ja religioossetel sündmustel. 

Neid kasutatakse sotsiaalselt tähtsate sündmuste vormimise ja kujundamise heaks ja 

etendatakse/esitatakse kindlatel juhtudel. Tseremooniad koosnevad tavaliselt teatraalsete 

elementidega füüsilisest vaatemängust, millel on religioosne ja kultuuriline tähtsus. 

Rituaal. Rituaal koosneb reast/lõigust/hulgast eraldi/teatud tegevustest, mis kätkevad endas žeste, 

sõnu ja objekte, mida etendatakse selleks eraldatud kohas ja vastavalt selleks seatud korrale. 

Rituaale kirjeldatakse sageli kui kogukonna, eriti religioossete kogukondade traditsioonilist käitumist, 

aga tegelikult kohtab peidetud rituaale sageli kõikvõimalikes sotsiaalsetes ja professionaalsetes 

kogukondades. 

Meid  huvitab rituaalides ruum ja elavad kehad nii individuaalses kui kollektiivses grupi 

suhtluses/interaktsioonis.  

 

Kuidas ma seda teen? 

Otsi erilist paika, mis aitab sul rituaali luua ja võimaldab ruumi tegevuse tarvis ümber kujundada. 

Valmista koht ette vastavalt varem loodud liturgiale. Liturgia all peame me silmas erinevaid samme 

tegevuste stsenaariumis. Näiteks, ma võtan küünla, siis liigun, peatun ja vaatan üles. 

On oluline sätestada eriline sissepääs (kujuteldavasse) ruumi. Näiteks, osalejad sisenevad ruumi 

üksteise järel, vaikides, juht tervitab neid näost näkku ükshaaval, nad võivad võtta jalatsid ära, juht 

võib sosistada igaühele salaküsimuse või panna neid mõneks ajaks teatud kohta ootama. 

Tähtis on tekitada sügav vaitolu, selleks et tekitada uudishimu/ootusi. 

Lisaks on viis, kuidas me kasutame häält, valgust, heli ja sümboolseid esemeid, väga oluline rituaalse 

teatri õhkkonna loomiseks. 

  

Mida me uurime? Kontekst: 



Rituaali kaudu kohtume keeruliste teemade ja nähtustega. Otsesuhtlus on tihti ebamugav, 

traditsioonilisemad uurimismeetodid siin ei tööta. 

Rituaal hõlbustab tegelemist keeruliste teemade ja nähtustega, sest loob inimeste vahele 

individuaalsel ja kollektiivsel tasandil sügavamaid suhteid. 

Kokkuvõttes - rituaalteater lubab meil kaudselt uurida ka raskeid fenomene ja keerulisi teemasid. 

 

Mis on selles vallas juba tehtud? Mida te olete juba korda saatnud? 

Oleme seda meetodit kasutanud erinevates projektides, näiteks: 

1. Tõsta vastutustundliku tarbimise teadlikkust hariduslikus töötoas. Osalejad sisenevad 

päevavalgusega ruumi. Igaühele antakse roos, sosistatakse kõrva sõnum, palutakse istet 

võtta üksteise kõrvale näoga ühe küünla suunas jne. 

2. Teadvustada tervisevaldkonna töötajatele ja tudengitele nende stigmasid, mis neil on 

vaimsete häiretega inimeste suhtes. Osalejad sisenevad ruumi, kus neil palutakse leida 

endale seisu- või istekoht. Kui nad on selle leidnud, palutakse neil silmad kinni panna ja 

liikuda ruumis vastavalt jutuvoole, ruum hakkab tasapisi pimenema jne. 

3. Avada surmateemat töös kodututega. Osalejad sisenevad selleks ettevalmistatud ruumi 

üksteise järel ja tasapisi läbides liturgilisi samme, satuvad silmitsi puusärgiga jne. 

4. Kogeda ajaloolisi keskkondi muuseumites ja kultuuriväärtuslikes paikades. Näiteks 

korgimuuseumis liikusid külastajad edasi toast tuppa, lõhnade, maitsete ja katsumisega loodi 

emotsionaalne foon jne. 

 Mis on meie eesmärgid? 

1. Pakkuda osalejatele kindlat ja turvalist viisi raskete teemadega/nähtustega tegelema 

hakkamiseks.  

2. Luua konkreetne usalduslik atmosfäär, kus üksikisik saab end grupiliikmena tunda. 

3. Keskenduda antud hetkele (Siin ja praegu), et keelata ennast, teisi ja ümbritsevat ruumi. 

4. Taoline kogemus annab meile aimu sügavamatest tunnetest ja mõtetest, mis kerkivad üles nii 

individuaalsel kui kollektiivsel pinnal.    

Kuidas seda meetodit kasutada? 

1. Tutvusta grupile uuritava sisu, teemat või fenomeni. 

2. Loo grupi keskendumiseks sobiv atmosfäär. 

3. Tekita grupis uudishimu ja ärata huvi juhtuva suhtes.  

4. Sea sisse mugav suhtlemis- ja jagamisruum, mis võimaldab teadmisi esile tuua.  

5. Tööta sümbolite tasandil/kaudu, et uus teadmine saaks loovate ja kujutlustegevuste kaudu 

kujuneda. 

6. Loo protsessi teatud punktides grupi arusaamiste põhiseid hetkepilte/jäädvustusi/tõmmiseid. 

7. Võimalda osalejatel näha üksteise spontaanseid reaktsioone teemakäsitlusele. 

8. Anna ruumi võtmeküsimuste üle järelemõtlemiseks. 

Kuidas meie ennast positsioneerime? 

Ennekõike juhtidena, kes kutsuvad inimesi turvalises paigas rituaalist osa võtma, selleks et hakata 

midagi uurima. Ühtlasi kui vaatlejate rühm.  Dramaturgidena, kes otsivad ja ka vormivad 

tähenduslikke hetki, kui need tekivad. 



 

Millisel konventsionaalsete sotsiaalteaduste uuringutes, järelanalüüsis (evaluation), hindamises 

saab seda meetodit kasutada?  

● Data kogumise ja loomise protsessis. 

● Rühma ettevalmistamiseks uuringu jaoks. 

● Meetodit võib kasutada ka uurimistulemuste vahendamisel, selleks et esitleda 

mõnda uuringut. 

 

Millistele teooriatele meetod tugineb? 

Teatripraktikale – näiteks, kuidas teatud atmosfäärid (ruum, aktsioonid, objektid, valgus, lõhnad jne), 

viivad inimesi vastavasse meeleollu ja käitumiseni; uuringud, kuidas atmosfäärid mõjutavad 

käitumist, mõtteid, konflikte, vastuolusid ja tekitavad küsimusi. Näiteks Yoshi Oïda, Peter Brook, Jerzy 

Grotowski, Eugenio Barba, Tadeusz Kantor, Pina Bausch, Jean Fabre, Victor Turner, Enrique Vargas, 

“Use of the objects”.  

 

Milliseid oskusi on mul selle meetodi juurutamiseks vaja? 

✔ Dramatiseerimise oskusi juhtida protsessi pehmel viisil ilma liigse patroniseerimiseta. 

✔ Dramaturgi ja uurija kuulamisoskusi, et tähelepanelikult kuulata üksikisikuid, jälgida ja 

dokumenteerida grupiviisilisi käitumisi.   

✔ Dramaturgioskusi liturgia loomiseks. 

✔ Oskuste tase selle meetodi käitlemisel võib olla erinev. Sa võid alustada millegi väga lihtsaga 

või valmistada ette rituaali, mis nõuab enam oskusi ja millega toetada esinejat. 

 

 Milliseid ressursse ja vahendeid on vaja? 

 See sõltub situatsioonist ja on muudetav. Tark on kasutada ressursse sihipäraselt, mis aitavad sul 

luua töösituatsioonile vastavat liturgiat. Liturgias muutuvad tähenduslikuks sellised elemendid: 

paigalolu, liikumine, valgus, pimedus, kära/muusika/ kellahelin, lõhn, istumis-, astumis- ja 

lamamisviis, tavapärasest erinev kehakasutusviis – need omandavad rituaali käigus sümboli väärtuse. 

Kõik need elemendid loovad atmosfääri ja soodustavad grupirefleksiooni, selleks et tekitada isiklikku 

ja grupiviisilist arusaamist enesesse vaatamise ja grupidialoogi abil.  

 

Viited 

 Turner, Victor, (1982), From Ritual to Theatre: A Division of Performing Arts Journal, Inc. New York: , 

PAJ Publications.  

Barba, Eugenio, Savarese Nicola (2005), A Dictionary of Theatre Anthropology: The Secret Art of the 

Performer, London: Routledge.   

Brook, Peter, (1968), The Empty Space, London: Touchstone.  

Grotowski, Jerzy (1975), Towards a Poor Theatre, London: Routledge .  



Bachelard, Gaston (1965), Poetics of Space, London: Penguin Books  

Pagliaro, Maria (2016), Todo ya está aquí, aunque no se vea, Self-published.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yosuke Ohashi: Sümboolne kõnd (Symbolic walk ) 

 

Yosuke Ohashi asutas ja on professionaalne näitleja/etendaja TaichiKikaku teatris, mis on etendanud 

rohkem kui 24 maal ümber maailma. Nad nimetavad oma teatrivisiooni "Shintaishi” ehk “Body 

Poetry" (kehapoeesia), mida võib iseloomustada kui uut teatrit teispool sõnu (a new theatre beyond 

words). Yosuke töötab ka kui draamapraktik ühendades kehapoeesiat rakendusdraama ja -teatriga ja 

hetkel kasutab kunstimeetodeid Jaapani tervise valdkonnas töötades. 

• Kõnni sümboolne dimensioon 

Meetodi juured on etnograafias, keha poeesias (Body Poetry = Shintaishi jpn k) ja füüsilises ning 

sümboolses väljenduses.                                                                                                                                                

Sümboolset kõndi saab kasutada interpretatiivse uuringu7  ja kehalise mõtestamise/protsessi 

hindamise/analüüsi (embodied evaluation) kontekstis. Teoreetiline põhi vastab Guy Debord’i 

situatsiooniteooriale (1957 Report on the construction of situation), aga eristav joon on kõnni 

sümboolne dimensioon, mis küll pärineb situatsionistide liikumisest, kuid toetub Ida teatri 

mõistetele. Ki-energia kulg kui liikumisviis Tai-chi praktikas ja filosoofias on siin tähtis. 

 

Kuidas ma teen seda? 

 1) palu kellelgi oma partnerile jutustada lühidalt oma eluloo   

2) üks paarilistest kõnnib füüsiliselt mineviku-tuleviku joonel oma eluloo läbi, teine osaleja vaatleb  

3) mängija jutustab uuesti oma elust vaatlejale, fokusseerides nüüd elu pöördepunktidele   

3) mängija mängib sama teekonna uuesti läbi, vaataja jälgib ja jätab meelde 

4) Vaatleja esitab nüüd uuesti mängija kõndi 

5) Reflekteerimine   

6) rollivahetus ja 1-5 astme kordamine.  

 

Mida ma uurin ja mis on senini tehtud?                                                                                                                      

• Ma uurin medõdede kolmeaastase treeniguperioodi jooksul sümboolse kõnni kaudu nende 

õpikogemusi ja võtmetähtsusega pöördepunkte selle aja jooksul.                                                                                                            

• Eesmärgiks on paremini mõista, kuidas õed oma õppimist kogevad.                                                                                            

• Selleks et teavet saada õendusõpilase tulevikuorientatsiooni kohta ja sedastada iga õppija praktikat 

toetavad  koolitusvajadused.  

• Sümboolne kõnd on enesehindamise vahendiks, mida õenduspraktikant saab kasutada oma 

mineviku, oleviku ja tuleviku selitamiseks/reflekteerimiseks, kuidas ta end positsioneerib?                                                                                                                                                                                                          

 

Kuidas mina end positsioneerin? 

                                                           
7https://www.tlu.ee/opmat/ts/TSK6055/uurimuse_kavandamine/21_interpretatiivne_paradigma.html 

https://www.tlu.ee/opmat/ts/TSK6055/uurimuse_kavandamine/21_interpretatiivne_paradigma.html


Mina olen kehapoeesia kunstnik, kes töötab koos manedzˇeri ja uurijaga tervise valdkonnas. Olen aru 

saanud, et ma kasutan kronoloogilist ajamudelit, eeldades, et selle lineaarsus sobib sümbolite kaudu 

loomiseks. Annan endale aru, et see on läänelik ajakäsitus ning peale selle on olemas muid, näiteks 

kairoloogiline ajakäsitus, mis ei ole lineaarsed. 

Millistele teooriatele ma tuginen?                                                                                                                       

Sümbol on meetod, mis seostub analüütilise psühholoogia teoreetiku Carl Gustav Jungiga (1875-

1961: Symbole der Wandlung /a transformation and symbolism of the libid, a contribution to the 

history of the evolution of thought;                                

Jaapani jungiaani Hayao Kawai’ga (1928-2007: about myth and symbol ) ; 

Ida teatri teooriatega sealhulgas Noh teater ja Jaapani kaasaegne tants Butoh; 

Reflektsiooniteooriatega – mitte personaalse refleksiooniga, vaid refleksiooni korraldamisega, 

kollektiivse refleksiooniga (Russ Vince & Anne Pässilä). 

 

Missuguste tavapärase sotsiaalteadusliku uuringu faasidega oskan ma meetodit seostada?               

                        

Data kogumine: tagasiside küsitluste asendamiseks treeninguperioodil.                                                                                                    

Data kogumine: fookusgrupi intervjuude, mis kajastavad professionaalset arengut, sissejuhatuseks. 

Protsessi hindamiseks (Evaluation): tagasi sidestada kolmeaastast treeningprogrammi kollektiivselt, 

sedastada olulisemad edu, väljakutse või frustratsiooni momendid õppeperioodil.     

 Näide sümboolse kõnni meetodi kohta: https:// youtu.be/68kw0bDl9FQ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4616994/ 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4616994/


Yosuke Ohashi Sümboolne seisang/seisuasend  

Yosuke Ohashi asutas ja on professionaalne näitleja/etendaja TaichiKikaku teatris, mis on etendanud 

rohkem kui 24 maal ümber maailma. Nad nimetavad oma teatrivisiooni "Shintaishi” ehk “Body 

Poetry" (kehapoeesia), mida võib iseloomustada kui uut teatrit teispool sõnu (a new theatre beyond 

words). Yosuke töötab ka kui draamapraktik ühendades kehapoeesiat rakendusdraama ja -teatriga ja 

hetkel kasutab kunstimeetodeid Jaapani tervise valdkonnas töötades. 

• Sinu põhiline seisang maailma suhtes 

Meetodi psühholoogilised juured 

Põhineb Edward .T . Halli8  prokseemika alastele fundamentaaluuringutele (imiteeritud, personaalne, 

sotsiaalne ja avalik distants ingl. k imitate distance , personal distance, social distance, public 

distance). Antud kunstipõhise uuringu eristav joon on seisangu sümboolne dimensioon, mis pärineb 

Ida teatrist. See toetub filosoofiliselt Taichi mõistes ki-energia voo käigule. Seisangu positsioon on üks 

ki-energia voo suunamise viise. 

Meetod viitab Mr Kamamura kultuurilise seisuasendi kaardistamisele.     

 

Kuidas ma seda teen?   

1) Leia partner, üks on mängija, teine vaatleja .    

2) Vaatleja võtab endale Mr Maailma asendi/seisangu kui inimese/te positsiooni, kes esindab kogu 

maailma. Mängija leiab koha, kus ta tunneb end kindlalt, leiab oma asendi/hoiaku maailma suhtes. 

See on tema sümboolne asend suhtes maailmaga.   

3) Vahetage rollid – mängija võtab Maailma rolli. Vaatleja imiteerib aga mängija seisangut ja 

kehahoiakut. Mängija saab vaadata seega iseenda positsiooni Maailma suhtes. 

Refleksioon 

 ① Kuidas sa iseloomustad oma seisuasendit maailma poolt vaadates? 

② Kummal on parem positsioon?  Miks sa nõnda arvad? 

 

Mida ma tahan teada saada?  

Aste 1: Soovin teavet oma kliendi põhisuhte kohta maailmaga.   Soovin teada töötaja põhisuhet 

kompaniiga. Soovin teada osaleja põhisuhet…. Me võime seda meetodit rakendada erinevatele 

suhetele ja meetod laseb uurida inimkäitumise põhimustreid.  

Aste 2: Me otsime paremaid toimimisviise maailmas, kompaniis ja organisatsioonis. Küsime inimeste 

tulevikuväljavaateid karjäärile. Meetod toimib ka kui eneseanalüüsi vahend organisatsiooni 

sisesuhtluse raames. 

 

Kuidas ma ennast positsioneerin? 

                                                           
8 https://et.wikipedia.org/wiki/Edward_T._Hall 

https://et.wikipedia.org/wiki/Edward_T._Hall


Olen kehapoeesia kunstnik, kes  kombineerib oma praktikat terviseasutuse juhtimise uurimise või 

juhile suunatud kunstipõhise haridusega. 

Millistele teooriatele ma tuginen?  

 Seisuasendi poole pealt T. Halli prokseemikale. (imiteeritud, personaalne, sotsiaalne ja avalik 

distants - ingl. k imitate distance , personal distance, social distance, public distance).  Sümboli 

uuringud on seotud  Carl Gustav Jungi teooriatega, Jaapani jungiaani Hayao Kawai teooriaga müüdist 

ja sümbolist ja Ida Noh teatri ja kaasaegse Butoh teatri teooriatega. 

 

Kuidas ma saaksin meetodit kasutada tavapärase sotsiaalteadulikus uuringus?  

1.TA ‘s fundamentaalne kommunikatsioon ja elustsenaarium 

2) see on seotud ka Mr.Kamamura kultuurilise asendi positsiooni kaardistamisega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verena Lohner: Klounikokkuvõte (Clownclusion)  

• Klounikokkuvõttes me jälgime intensiivselt protsessi – konverentsi, kongressi või muud sündmust ja 

reflekteerime nähtut/kuuldut ja toimunut.  

• Klounikokkuvõte valgustab välja nähtavaid ja varjule jäävaid kõrghetki ja täiendavalt lõimib 

esitlusse nii teadvustatud kui mitteteadvustatud sündmusi.  

Verena Lohner, Hamburg/Germany, teab, et alati jääb silmale midagi haaramatuks. Ta on 

improteatri Steife Brise kirglik näitleja, treener ja mänedžer. Ta on kunstnik, etendaja, õpetaja, looja, 

kes tegeleb ka uurimisega ja arendustööga. Et teda innustab kõik, mida on võimalik teha impro, teatri 

ja teiste kunstivormide kaudu, siis on ta end sidunud rahvusvaheliste kunsti ja teaduse 

koostööprojektidega, ta rakendab neid tulemusi, otsides uusi võimalusi väljaspool kokkulepitud 

raame: tuua publik lavale, et püüda kahemõttelisi sõnumeid poliitilisest dialoogist; rakendada 

teatrivahendeid firma muutusteprotsessi, et võimaldada töötajatel saada sellest kasu; edendada 

erinevates teatriformaatidega ausust ja tõde. Vt http:// www.steife-brise.de 

Meetodi juured on klouniteatris, teatrikunstis, ettevõtlusteatris/peegliteatris. 

Teater sai alguse rituaalis ja tseremoonias. Läbi aastatuhandete on teater muutunud ja arenenud 

jõuliseks ja  populaarseks meetodiks, et anda edasi lugusid kui ideede, teadmiste, reeglite, tarkuse, 

propaganda, revolutsiooniliste mõtete, tunnete ja palju muu allikat. Varajases ajaloos oli teatri 

põhiülesanne peegeldada kunsti kaudu ühiskonda ja selle ettevõtmisi, et vahetada vaatenurki 

sündmustele ja muuta mõtlemissuundi. Vahetevahel oli teatri eesmärk ka muuta inimeste mõtlemist. 

Publik saab turvaliselt tunnistada olukordi/sündmusi laval ja ammutada sellest kogemusest uusi 

arusaamu ja hoiakuid. Ettevõtlusteater kasutab just neid aspekte, et tuua organisatsiooni teemad 

lavale ja seotud gruppide treeningusse. Meeskonda või protsessi kuuluvad näitlejad kasutavad 

võõrandusefekti ja muudavad aktiivselt nähtavaks organisatsiooni sisedünaamika, võimushted, 

käitumise ja teised aspektid. Sellisest väljapoole toodud kogemusest algab sageli muutuste protsess, 

alates inimestest, kes näevad omaenda käitumist pealt, saavad seda omaette seedida ja siis teistega 

reflekteerida või ümber õppida treeningus. 

Üks kindel meetod ettevõtlusteatris on peegliteater. Sel meetodil vaatlevad näitlejad 

tähelepanelikult mõne ettevõtmise protsessi ja mingis sündmuse faasis või siis protsessi lõpus, pärast 

refleksiooni või enne lõppu, toovad lavale, mida nad nägid ja kogesid ja mis selle aja jooksul juhtus. 

Teatripeeglis keskendutakse olulisematele asjadele. Publik saab jälgida omaenda käitumisi ja 

protsessi sündmusi teisest vaatevinklist ja distantsilt, mis võimaldab neil nähtut aktsepteerida ja 

järele mõelda. Peegliteater töötab põhiliselt teadlikkusele. Klouniteatril on palju allikaid alates  

ammustest spiritualistlikest kostüümidest, arhailistest looduskommetest kuni arhailise poliitilise 

kultuurini.  Ei saa mainimata jätta klounikunsti universaalseid elemente, nende hulgas võimendatud 

füüsilisus, esineja ausus, etendaja emotsionaalsus ja haavatavus, interaktsioon ja kontakt publikuga 

(mitte tingimata füüsiline kontakt) ja sageli punane nimi. Klouni saab mängida ja rakendada 

meelelahutuslikel, kunstilistel, hariduslikel ja teistel eesmärkidel erinevates kohtades nagu näiteks 

haiglaklounid. Klouni teatriga käib kaasas teadlik ja alateadlik lähenemine.  

 

Teoreetilised viited klouninduse kohta:   

“The Book of Clowns” George Spaeight (Publisher: Sidgwick & Jackson, 1985)  

http://www.steife-brise.de/


“Voyage(s) sur la diagonal du clown” Jean-Bernard Bonange et Bertil Sylvander, Editions 

L’Harmattan, 2012)  

Ettevõtlusteatri kohta:“Unternehmenstheater” by Georg Schreyögg/Robert Dabitz. (Gabler, 1999)  

Kuidas ma seda teen? 

Klounikokkuvõttes me jälgime väga intensiivselt protsessi  - konverentsi, üritust või kongressi – selle 

toimumise ajal ja mida meie märkasime. Pärast seda me jagame ja analüüsime enda isiklikku muljet, 

üldmuljet ja kogemusi sündmusest, reflekteerime, mis juhtus   

Lühidalt teeme otsustusi ja loome põgusa dramaturgia, tuvastame kõige olulisemad punktid, mida 

me tahame alla joonida/esile tuua. Samuti fikseerime rollid, nende funktsioonid ja olulisemad 

sõnumid, kui vaja ka lavaasjad ja loome lavakujunduse.  Tänu lühikesele ajavarule on need 

abstraktsed, laia joonega ja lihtsustatud. Seejärel siirdume lavale ja keskendume sündmuse olulistele 

momentidele etendades sündmust klounipeeglis. Peeglitöö jaoks oma meil kasutada kogu 

klouninduse pagas ja lavalised oskused, mis meil on : näitlemine, laulmine, akrobaatika, füüsilisus, 

nali, poeesia, lava, lavaasjad, publiku osalemine…  

Klounikokkuvõtte olulisim element on, et selle vormi puhul klounikarakterid on nemad ise ja 

mängivad enda perspektiivist lähtudes. Etendajad klouni nahas peegeldavad publikut otse, üks ühele, 

mis võib ühest küljest olla publiku jaoks liialt otse/sirgjooneline/otse näkku, teisest küljest jälle  

balansseerimine õhukesel jääl ja riskivõtmine. Erinevalt peegliteatrile, kus allegoorilised pildid või 

maailmad või vastupidi reaalsed olukorrad vahendavad sisu.  

 

Mida ma tahan uurida? Kontekst 

Klounimeetod uurib tõsiselt kahte tasandit – nähtavat  ja tagaplaane, mis sageli just määravad 

toimuva. Ta jälgib protsessi teadlikku ja alateadlikku tasandit. Vaatlus päädib tulemustega, edu ja 

läbikukkumistega ja  väärtustab neid võrdselt. Nõnda kogutakse sündmuse varjus olevaid/peidetud 

kvaliteete, tulemusi ja avastusi. Mis veel tähtsam, klounisilm talletab inimlikkuse/inimsuse kõiki 

aspekte. Millised on grupi ja indiviidide vahelised reaktsioonid, dünaamika ja suhted? Kuidas need 

sündmuse vältel muutuvad? Kuidas rahvas reageerib sisule ja tulemustele? 

Klounikokkuvõte tõstab fookusse nähtava ja nähtamatu, mida protsessis tajuti ja esitlusse/etendusse 

põimub lisaks teadlik ja alateadlik tasand. Sellega jätkub ka publiku uurimisprotsess kuni 

klounikokkuvõtte lõpuni, sest klounipeegeldus annab võimaluse isiklike avastuste kinnitamiseks.  

 

Mis on siiamaani tehtud?  

 Beyond Text’i klounikokkuvõte Teatro La Nave Va poolt  Vicis (Spain) ja  Chesteris (UK) kui koolituse 

hindamise (evaluation) tegevused. Klounikokkuvõtteid on kasutatud erinevates kontekstides 

konverentsidel, loengutel ja seminarides. 

Steife Brise ettevõtlusteater Hamburgis, Saksamaal on rakendanud peegliteatrit klounikokkuvõtte 

elementidega näiteks Beiersdorf AG ettevõttes, uuringute ja arenduste kontekstis 2019. aasta aprillis. 

 

Millisel on eesmärgil meetodit kasutada? 



Klounikokkuvõtte eesmärk on anda  

a) formaalset, aga ka elavat peegeldust, kokkuvõtet ja lõpetamist sündmusele,  

B) näidata jälgitud elemente ausalt, eredalt, respektiga, humoorikal viisil,  

c) reflekteerida aspekte, mida ei saa lugeda kirjalikust protokollist: emotsioonid, meeleolud, pinged, 

ettearvamatud juhtumised päevakavas,  

d) valgustada välja peidetud agendat, tulemusi ja sageli kritiseerida ausal ja tunnustaval viisil,  

e) avada alternatiivseid perspektiive, mis baseeruvad vaatlusel ja meelt lahutavatel, vabastavatel, 

tervendavatel, kontaktiloovatel, ankurdavatel avastustel, et pühitseda sündmust ja sellest osavõtjaid,  

g) Iseenese üle naermine aitab kogemusi seedida, omastada ja aktsepteerida. 

 

 Kuidas seda meetodit kasutada? 

Taoline refleksiooni ja hindamise meetod ühendab intellekti, emotsioone, keha ja vaimu. See 

aktiviseerib erinevaid meeli ja auditooriumitüüpe. Kui inimesed on väsinud või vastupuiklemise 

staadiumis, lubab see lõdvestust, värskust ja haaratust. Tegevuslikus staadiumis kutsub kaasa tulema 

ja edasi arenema. Erineva koosseisuga publik leiab igaüks klounikokkuvõttest oma suhte/lähenemise/ 

kogemuse. Homogeenne publik avastab jagatud kogemuses uusi aspekte. Kompleksse protsessi saab 

teha nähtavaks ja arusaadavaks kujundite, muusika, liikumise, materjali abil - ja ilma sõnadeta.  

Klounikokkuvõte annab isegi raskete ja tõsiste vaatluste korral tagasisidet, olemata moraalitsev. 

Kuidas meie end positsioneerime? 

 Kui vaiksed vaatlejad või reaosalejad protsessi kestel. Kui klouniteatri ansambel protsessi teatud 

staadiumis ja lõpus. 

Millistest teooriatest ma lähtun? Klouninduse kohta on mitmeid teooriaid ja veel rohkem praktilisi 

lähenemisi. 

1) BATACLOWN on arendanud klounianalüüsi palju aastaid (FRANCE) 

http://www.bataclown.com  

2) Teine väärtuslik allikas on Kanada  “Pochinko Clown Training”, nagu seda õpetatakse 

Ontarios Manitoulin Conservatory of Creation’is ja etendustel Kanadas.  

 

 

Millisel konventsionaalsel sotsiaalteadusliku uurimise staadiumil või protsessi analüüsis või 

hindamises saaks ma seda kasutada? 

 Seda meetodit saab kasutada protsessi lõikude reflekteerimiseks ja hiljem progressi hindamiseks. 

Sellega on  suurepärane lõpetada mingit protsessi või sündmust. 

 

Milliseid oskusi on mul selle meetodi jaoks vaja? 

Klounimängimise oskused ja nii tekstipõhise kui improviseeritud näitlemise oskused on põhilised. 

Väga vajalik on oskus olla haaratud ja neutraalne osaleja. See hõlbustab analüüsivat ja terava silmaga 

jälgimist kogu vaatlusprotsessi jooksul. Oskus/võimekus tabada ja vahendada kiiresti olulisi ja sisulisi 

võtmekohti. Austav, toetav, sellegipoolest aus klouniansambel. Usaldus, armastus, maagika. 



 

Milliseid ressursse ja materjale on vaja?  

Need varieeruvad olenevalt protsessist ja kohast, kus see toimub. Teatripind toetab fookust ja 

esitluse atmosfääri: lava, taust, valgus, heli jne. Ka klounikokkuvõtte võõrandusefekti ja karakteri 

valikut on kergem nõnda luua. Mitmesuguseid materjale saab kasutada: paberit, kostüüme, 

instrumente, objekte jne. Aga ka konverentsiruumi või töökoha võib transformeerida klounilavaks ja 

see töötab suurepäraselt. Kokkulepe publikuga loob hõlpsalt erilise atmosfääri, mis on vajalik 

edukaks esitluseks. 

 

 

 


