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“HEA OLEMISE KUNSTI” KUNSTIRESIDENTUURIS 
ALUSTAB SEPTEMBRIS TÖÖD KUNSTNIK HAMZA 
BEG 

 
Tallinna Kunstihoonel ja Goethe Instituudil on hea meel teatada, et kunstnik Hamza 
Beg veedab alates 1. septembrist 2022 „Hea olemise kunsti“ residentuuri raames 
kaks kuud Tallinnas. Konkursile laekunud ligi 70 taotluse hulgast tõstis tema oma 
esile just Tallinnat ja laiemat Eesti konteksti silmas pidav kavatsus. Samuti joondub 
Hamza väärtustele ja suhetele üles ehitatud immateriaalne praktika käesoleva 
residentuuri aluspõhimõtetega. 
 
Residentuuri ajal püüab Hamza koostöös Tallinna Kunstihoonega kaasata linna 
aruteludesse liikuvuse, tehnoloogia ja identiteedi üle, mis on seotud meie ühise avaliku 
ruumi kasutamisega. Avatud ühistoimetamise töötubades kasutab ta kriitika- ja 
aruteluvahendina radikaalset jalakäijateadvust. Töötoad uurivad ideoloogiat ja püüavad 
jalakäijateadvuse elavdamise kaudu luua kodanike vahel uut lähedustunnet. Ühtlasi 
ületab ta oma tegevuses aja piire, luues jalutuskäikudest inspireeritud heliteoseid, mis 
uurivad ajalugu ja müüti, kaarti ja territooriumit.  
 
Hamza Mohammed Beg on kunstnik ja kirjanik, kes tegeleb kohatunnetuse, jalakäijate ja 
avaliku ruumi loomise ideedega. Audioteoste, tekstide ja performance’i kaudu uurib ta 
kollektiivsust, ideoloogiat ja igapäevaelu poliitikat. Berliinis on Hamza teoseid 
eksponeeritud ja esitatud galeriides ja muuseumides, baarides ja kohvikutes. Ta on 
kõnelnud ülikoolides ja konverentsidel, raamatuesitlustel ja pidudel. Ta ei pea üht 
esinemislava teisest paremaks ning on ühtviisi tänulik kõigi platvormide eest. 
 
„Hea olemise kunsti“ residentuuriprogrammi korraldab Tallinna Kunstihoone koostöös 
Goethe Instituudiga Eestis. Programmi eesmärk on innustada kunstiga seotud 
uurimistööd ja elavdada Tallinnas arutelu keskkonnateadlikkuse, kestlikkuse ning 
kunstiloome eetika üle. 
 
SA Kunstihoone on 1934. aastast tegutsev kaasaegse kunsti asutus, mille 
näituseprogrammi näeb kolmes galeriis Tallinna keskväljakul: Tallinna Kunstihoones ja 
seal samas lähedal Linnagaleriis ning Kunstihoone galeriis. Kunstihoone tegeleb 
nüüdiskunsti ja ühiskonna põletavate küsimustega, pakub tänapäevast programmi ning 
aitab kunstnikel luua uusi näitusi ja teoseid. Kunstihoone osaleb rahvusvahelises 
kunstielus ja aitab hoida Eesti ning rahvusvahelise kunstielu ja kunstipubliku aktiivset 
mõttevahetust. Korraldame näitusi ka välismaal. Programmi koostades on olulised 
selliseid väärtusi nagu nüüdisaegsus, rahvusvahelisus, kureeritus ja põlvkonnaülesus. 
 
Goethe Instituut on kogu maailmas tegutsev Saksa Liitvabariigi kultuuriinstituut. 
Instituudi eesmärk on välismaal edendada saksa keelt, tegeleda rahvusvahelise 
kultuurikoostööga ja vahendada infot Saksamaa kultuuri-, ühiskonna- ja poliitikaelust. 
Goethe Instituudi kultuuri- ja haridusprogrammid toetavad kultuuride dialoogi, 
tugevdavad kodanikuühiskonna arengut ja edendavad üleilmseid liikumisi. 
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