Mondo tänavakunsti kleepsude konkurss
Mondo Maailmakool kutsub 15-25-aastaseid noori osalema kliimaaktivismi teemalisel
tänavakunsti kleepsude konkursil.
Kas teadsid, et kliimamuutused mõjutavad juba täna väga rängalt maailma lõunapoolsete
riikide elanikke? Põuad, tormid, üleujutused ja teised ekstreemsed ilmastikunähtused
hävitavad inimeste kodusid ning põllumaad. Muutused keskkonnas mõjuvad laastavalt ka
liigirikkusele ning ähvardavad tervete ökosüsteemide kokku kukkumisega.
Õnneks tegutseb maailmas väga palju võimsaid aktiviste, kes kliimamuutuste ja teiste
keskkonnaprobleemidega võitlevad. Selle kampaaniaga tahamegi neilt inspiratsiooni leida ja
jagada Eesti inimestega sõnumeid keskkonnaaktivistide tegevusest. Tänavakunst on selle
sõnumi edastamiseks väga võimas vahend ja seetõttu kutsume noori endale appi
kliimamuutuste teemalisi tänavakunsti teoseid looma.
Konkursi võitja saab auhinnaks võimaluse töö reaalselt linnaruumis teostada. Äramärgitud
tööd trükitakse ära kleepsualbumis ja kajastame ka sotsiaalmeedias teemaviitega
#ishareherpower.
Kleepsu kujundus peab olema:
●
●
●
●
●

inspireeritud silmapaistvate naisaktivistide tööst, andes kunstiliste vahenditega edasi
mõne nende tsitaadi, aktsiooni või tegevuse mõtte.
kujutama ühe naisaktivisti tegevust, tema nime ja teemaviidet #ishareherpower
A6-A8 formaadis (umbes 10 x 14 cm - 5 x 7 cm)
skaneeritud ja saadetud konkurss@mondo.org.ee
esitatud hiljemalt 30.09.2022

Nimekiri aktivistidest (koos video ja sotsiaalmeedia viidetega):
● Wangari Maathai, Wangari Maathai Foundation, Nobeli Preemia laureaat (Metsa
ökosüsteemide kaitsja, Great Green Wall of Africa algataja, poliitiline aktivist, Keenia)
● Berta Cáceres, bio, assassination (Jõe ökosüsteemide ja põliselanike õiguste kaitsja
Honduras)
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Nemonte Nenquimo, bio article, Bioneers video, Goldman Environmental Prize
Winner 2020, TIME 100 (Amazonase metsade ökosüsteemide kaitsja, põliselanike
õiguste kaitsja, Ecuador)
Vandana Shiva, bio, Youtube channel, documentary (Ökosüsteemide kaitse,
jätkusuutlik põllumajandus, ökofeminism, pestitsiidide ja GMO kriitika, India)
Autumn Peltier, bio, insta (Vee kaitsja, Kanada)
Marinel Sumook Ubaldo, intervjuu, intervjuu (Kliimaaktivist, Filipiinid)
Hindou Oumarou Ibrahim, bio, TEDTalk, Pritzker Award, (Kliimaaktivist, Tšaad)
Farwisa Farhan, bio, TEDTalk, Whitley award (Leuser’i ökosüsteemi kaitse, Indoneesia)
Helena Gualinga, intervjuu, insta, Kichwa hõim Pariisi kliimakonverentsil
(Kliimaaktivist, Amazonase metsade ökosüsteemide kaitsja, Ecuador)
Nina Gualinga, TEDTalk, insta (Kliimaaktivist, Amazonase metsade ökosüsteemide
kaitsja, Ecuador)
Máxima Acuña, bio, lühidiok (Põliselanike õigused, illegaalne kaevandamine, Peruu)
Leydy Pech, bio, lühikirjeldus, intervjuu (Traditsiooniline mesindus, Mehhiko)
Kristal Ambrose, bio, veebileht (Plastireostuse ennetamine, mere elustiku kaitse,
Bahama saared)
Vanessa Nakate, veebileht, insta (Kliimaaktivist, Uganda)
Elizabeth Wathuti, COP26 speech, insta (Kliimaaktivist,Keenia)
Yolanda Joab Mori, bio, kõne, veebileht, (Kliimaaktivist, Mikroneesia)
Melati ja Isabel Wijsen TEDTalk, veebileht (Plastireostuse ennetamine, mere elustiku
kaitse, Indoneesia)
Gloria Majiga-Kamoto, bio, (Plastireostuse ennetamine, Malawi)
Ridhima Pandey, bio, TEDTalk (Kliimaaktivist, India)

Mõned näited kleepsukujundustest:

1. Vandana Shiva kleeps /// 2. Hindou Oumarou Ibrahimi kleeps /// 3. Berta C ácerese kleeps

Konkursi ellu viimist rahastab Euroopa Liit ja Eesti Rahvusvaheline Arengukoostöö Keskus. Sisu eest vastutab
ainuisikuliselt MTÜ Mondo ja see ei kajasta tingimata Euroopa Liidu seisukohti.

