
 

 
 
 

Venäläisen partnerin yhteistyöehdotus 
Täyttäkää lomake sähköisesti ja palauttakaa se sähköpostin liitetiedostona.  

Lomake julkaistaan kulttuurifoorumin Internet-sivuilla: www.kultforum.org 
  
Hankenumero: 114/2011 (vastaanottaja täyttää) 
 
1. Partnerin yhteystiedot 
a) Yhteisö, jota venäläinen partneri  edustaa:  
Virallinen nimi F.M. Dostojevskin kirjallisuusmuseo  
Postiosoite Kuznetšnyi per. 5/2, 191002 Pietari 
Puhelin +7 812 571 40 31 
Faksi +7 812 764 21 44 
Sähköposti dostoevsky.museum@gmail.com 
www-sivut www.md.spb.ru 
b) Yhteyshenkilö partneriasiassa:  
Tehtävänimike/ammatti apulaisjohtaja 
Sukunimi, etunimi Biron Vera  
Yhteystiedot, jos eri 
kuin yllä 

puh. +7 921 914 46 04 
vbiron@gmail.com 

 
2. Luoteis-Venäjän hallinnollinen alue  
  

  Arkangelin alue    Nenetsian autonominen piirikunta 
  Vologdan alue   Novgorodin alue 
  Kaliningradin alue   Pihkovan alue 
  Karjalan tasavalta   Pietarin kaupunki 
  Komin tasavalta   Tverin alue 
  Leningradin alue   Moskovan kaupunki 
  Murmanskin alue   Moskovan alue 

   Muu, mikä?       
 
3. Venäläisen partnerin toimiala (lyhyesti)  
Pietarin F. M. Dostojevskin kirjallisuusmuseo ei rajoitu perinteiseen museotoimintaan.  
Museossa on kirjailijan muistolle omistettu asunto, kirjailijan elämälle ja kirjalliselle toiminnalle 
omistettu vakituinen näyttely ja 2 näyttelysalia. Lisäksi museossa on teatteri, jossa näytetään 
Dostojevskin museon oman teatterin sekä erilaisten venäläisten ja ulkomaalaisten teattereiden 
esityksiä, pidetään konsertteja, tiedekonferensseja, kirjallisuusiltoja ja -seminaareja. Museo on 
toiminut 40 vuotta ja siitä on kehittynyt tieteellinen ja kulttuurinen keskus.  
 
4. Ehdotetun hankkeen toimiala/toimialat (yksi tai useampi vaihtoehto) 
 
 

  Kuvataide   Käsityöt, taidekäsityö 
  Elokuvataide, mediataide   Perinnekulttuuri, kansanperinne  
  Virtuaali-, Internet-, multimediahankkeet   Museoala, museotoimi 
  Musiikki   Sotahistoria 
  Tanssi   Koulutusyhteistyö, lapset  



 

  Äänitaide   Koulutusyhteistyö, nuoret  
  Teatteri   Koulutusyhteistyö, aikuiset 
  Nukketeatteri   Koulutusyhteistyö, erityisryhmät  
  Sirkus   Ammatillinen koulutus 
  Performanssi   Nuorisoyhteistyö 
  Muu näyttämötaide   Kulttuurivaihto 
  Kirjallisuus, kirjoittaminen   Taiteilija-, esiintyjäryhmien vaihto 
  Kirjastotoimi   Näyttelyvaihto, näyttelytuotanto 
  Kulttuurihallinto   Asiantuntijayhteistyö 
  Kulttuurimatkailu   Tutkimus 
  Arkkitehtuuri, muotoilu, ympäristötaide   Kulttuuritapahtumat, festivaalit 
  Lasten kulttuuri    Muu/Mikä?       

 
5. Kuvaus hanke-ehdotuksesta (ks. ohjeet) 
Museo ehdottaa kamarinäytelmien vaihtoa. Museossa o n teknisesti varustettu Musta huone 
- teatterisali, jossa esitetään museon teatterin ja  muiden pietarilaisten teatterien näytelmiä. 
Tämän lisäksi tiloissa on nähty ulkomaalaisia teatt ereita - Sveitsistä, Saksasta ja Ranskasta. 
Museoteatterin ohjelmistoon kuuluu eri lajien näyte lmiä: näytelmiä Dostojevskin teoksien 
pohjalta, näytelmä maailman kansojen satujen pohjal ta, Pakokauhu - näytelmä Mika 
Myllyahon näytelmän pohjalta, Mysteries - näytelmä K. Hamsunin romaanin pohjalta, Ibsen- 
Strindberg - näytelmä. 
Näytelmät ovat olleet esillä festivaaleilla ja saan eet lukuisia palkintoja 
  

  Hanke-ehdotus on jatkoa aiemmalle 
yhteistyölle/neuvotteluille   

 
6. Ehdotus mahdollisesta suomalaisesta partnerista (ks. ohjeet) 
kamariteattereita, kokeilevia teattereita, kulttuurikeskuksia 
 
7. Aiempi yhteistyö suomalaisten kulttuuritoimijoid en kanssa (lyhyesti) 
Osallistuminen Dostojevskin museon, museoteatterin ja suomalaisten kulttuurilaitosten 
yhteisprojekteihin: 
2010: osallistuminen museoteatterin näytelmän ”Pakokauhu. Miehet hermokohtauksen partaalla” ( 
Mika Myllyahon näytelmän pohjalta) osallistuminen järjestelyyn Helsingin kulttuurikeskus 
”Korjaamo”. 
2010: osallistuminen Kirjat ovat ruokani - näyttelyn järjestelyyn ja museoteatterin Mysteries - 
näytelmän esittämiseen Helsingin kaupunginkirjastossa Pasilassa kirjamarkkinoiden aikana 
yhteistyössä kansainvälisen nuorisoaloitteiden Logrus-tukiyhdistyksen  kanssa. 
 
 
 
 
 


