
title date producer externallink duration roles relatedpeople
Vestlus Ado (Adolf) Vabbega24.10.1955 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7567140:54:00 Ado Vabbe, Anton Starkopf, Johannes Otsmann
Skulptor Amandus Adamsoni 100. s√ºnniaastap√§evale p√ºhendatud saade12.11.1955 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2069206:12 Amandus Adamson, August Jansen, Lembit Lauri
Lehek√ºlgi meie kujutava kunsti ajaloost: August Jansen06.02.1958 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2053826:33:00 Autor: Lembit LauriAugust Jansen
Vanalinna kindlustusv√∂√∂nd (Tallinn)13.07.1958 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/4193931:32:00 Villem Raam, Rein Zobel
AK filmikroonika 1958-1991: ROMAN TIMOTHEUSE N√ÑITUS01.01.1959 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201111211025067010010002081001517C41A040000005528B00000D0D08907201:20 Roman Timotheus, Tallinna Kunstihoone
Arseni M√∂lder12.05.1959 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/14427401:00 Arseni M√∂lder
M√§lestusi Jaan Koorti viimasest t√∂√∂paigast G≈æelis19.05.1959 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2069126:54:00 Autor: Lembit LauriJaan Koort, Tuui Koort
Nikolai Triik 08.08.1959 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/11451929:38:00 Autor: Lembit LauriNikolai Triik, Evi Pihlak, Eerik P√µld, Lepo Mikko, Kadrioru loss
AK filmikroonika 1958-1991: TARTU KUNSTNIKE UUS MAJA01.01.1960 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201112151049410010010002081001517C41A040000004012B00000D0D02574301:00 Endel Taniloo, Tartu Kunstimaja
Saade v√§liseestlastele: G√ºnther Reindorff15.07.1961 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2032401:49 G√ºnther Reindorff
AK filmikroonika 1958-1991: ADAMSON-ERIC 6001.01.1962 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201203051054531010010002081001517C41A040000003076B00000D0D01031801:29 Adamson-Eric, Tallinna Kunstihoone
Kolme kunstniku ateljees28.01.1962 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/11311117:05 Autor: Lembit LauriAlo Hoidre, Hendrik Vitsur, G√ºnther Reindorff
Kuidas m√∂√∂dus kunstin√§dal22.04.1962 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/11895817:44 Autor: Lembit LauriKalju Reitel, Ilmar Torn, Mai Lumiste
K√ºlas Karl Burmanil15.05.1962 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2022525:27:00 Autor: Lembit LauriVillem Raam, Karl Burman vanem
Muljeid noorte kunstnike n√§ituselt18.06.1962 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/11605010:39 Evi Pihlak
Adamson-Ericu juubeliks18.08.1962 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/11311315:05 Adamson-Eric, Leo Soonp√§√§
Eesti kunstin√§dal Moldaavias11.10.1962 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7946014:56 Johann Voldemar Jannsen, Jutta Matvei
Eesti kunstin√§dal Moldaavias11.10.1962 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/11310909:18
KOOLIRAADIO. Skulptuuri s√ºnd13.03.1963 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/14769328:36:00 Villem Raam, Olav M√§nni
Eduard Viiraltit meenutades16.03.1963 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2514321:03 Autor: Lembit LauriEduard Wiiralt, Evald Okas, Anton Starkopf, Ferdi Sannamees, Alfred R√µude, Aleksander Vardi
Kaarel Liimandi teoste keskel19.07.1963 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2514419:11 Kaarel Liimand, Hilja L√§ti, Kadrioru loss
Visandiplokk seljakotis.02.11.1963 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9834719:23 Autor: Lembit LauriOlev Soans, Hugo Mitt
AK filmikroonika 1958-1991: KUNSTNIK JAAN JENSEN 6001.01.1964 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201208061426554010010002081001517C41A040000007180B00000D0F01532703:16 Jaak Jensen
Kunst ja kaasaeg18.03.1964 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/10059017:04 Karl Burman noorem, Lepo Mikko
ENSV rahvakunstnik Anton Starkopf 7526.04.1964 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/10167229:28:00 Toimetaja: Lembit LauriAnton Starkopf, Voldemar Erm, Herman Halliste, Alfred Leius, Enn Roos, Olav M√§nni, Ernst Kirs
T√§hekaart 02.05.1964 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/10116520:01 Toimetaja: Lembit LauriNiina Raid, Lagle Israel
Ajastu, stiil ja mood29.05.1964 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/10177229:57:00 Ella Vende, Ivar Trikkel
Kunstnik - juubilar04.10.1964 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/10245321:18 Toimetaja: Ene HionJaan Jensen
Kunstim√§lestiste kaitseaastal Pirital23.10.1964 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2902735:00:00 Villem Raam
Evald Okas 13.12.1964 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120320081010010002081001517C41A040000005020B00000D0F07182618:56 Autor: Virve AruojaEvald Okas
Kolme kunstniku ateljees06.07.1965 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6501736:21:00 Autor: Lembit LauriVive Tolli, Evald Okas, Lepo Mikko
Meenutades Paul ja Kristjan Rauda24.10.1965 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2066920:48 Paul Raud, Kristjan Raud, Juhan Raudsepp, Elgi Reemets, Paul Luhtein
Kristjan Raud 13.02.1966 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110733275010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03318417:53 Re≈æiss√∂√∂r: Virve Aruoja; Stsenarist: Villem RaamKristjan Raud
Ants Laikmaa 100. Avalik m√§lestus√µhtu 5. mail 196605.05.1966 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2514901:08:36 Ants Laikmaa, Arnold Green, Vaike Tiik, Enn Roos, Johannes V√µerahansu
Ants Laikmaa 100. Avalik m√§lestus√µhtu 5. mail 196608.05.1966 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2514800:00 Autor: Lembit LauriAnts Laikmaa, Priidu Aavik, Juhan Raudsepp
Ma ise ilutegija01.01.1967 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005071549330010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00840527:03:00 Re≈æiss√∂√∂r: Endel N√µmberg; Autor: Ivar TrikkelNora Raba, Made Evalo
Anton Starkopfi m√§lestuseks14.01.1967 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/12182930:09:00 Anton Starkopf, Herman Halliste, Jaan Jensen
Ta tornid paistvad kaugele16.08.1967 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/3789201:17:42 Autor: Milvi JuskeVillem Raam, Elmo Raadik
Adamson-Ericut ja Richard Sagritsat m√§lestades21.12.1968 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/14425831:57:00 Adamson-Eric, Richard Sagrits, Enn P√µldroos, Helene Kuma, Lepo Mikko, M√§rt Bormeister, Priidu Aavik, Leo Soonp√§√§
Portreed Leninist15.05.1969 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/14647517:50 Evald Okas
K√ºlas Leesi Ermil18.01.1970 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6255824:22:00 Autor: Lembit LauriLeesi Erm, Inge Teder
Georg Lurichi ausamba avamine15.07.1971 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1783002:43
Kodukandi lood: Kadriorg. 0124.09.1971 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1491040:49:00 Autor: Hubert VeldermannMai Lumiste, Inge Teder
M√µttepeatusi teel 60-ndani07.12.1971 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1740229:33:00 Autor: Lembit LauriLepo Mikko
√úhe skulptori eluteelt18.12.1971 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1778424:12:00 Juhan Raudsepp
Wiiralti modellid01.01.1973 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2022010411552361720240502090050568500150000015376B00000D0F00693109:35 Eduard Wiiralt
Ordulossi teine noorus. P√µltsamaa loss29.04.1973 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2629629:21:00 Villem Raam, Henno Potti



KIRJANDUS JA KUNST. ARMEENIA KUNSTNIKUD TALLINNAS01.01.1974 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20170303132454801000300112290E2BA238B440000004380B00000D0F15151412:35
KIRJANDUS JA KUNST. N√ÑITUS KUNSTIHOONES01.01.1974 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20170303132623301000300112290E2BA238B440000004380B00000D0F15152305:27 Tallinna Kunstihoone
Saade v√§liseestlastele. Juhan Muksi meenutusi Eduard Viiraltist.17.05.1974 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2514211:16 Autor: Lembit LauriJuhan Muks, Eduard Wiiralt
√ïhtu kunstniku ateljees: Leesi Erm17.10.1974 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1314428:23:00 Leesi Erm
P√µlvest p√µlve25.05.1975 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150219121742801000300112290E2BA238B440000002056B00000D0F03915618:28 Autor: Rein MaranTallinna Kunstihoone
√ïhtu kunstniku ateljees: Priidu Aavik ja Enn Roos07.08.1975 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1592943:54:00 Priidu Aavik, Enn Roos, Ants Laikmaa
√ïhtu kunstniku ateljees: Elgi Reemets04.09.1975 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1367644:26:00 Elgi Reemets, Kristjan Raud
√ïhtu kunstniku ateljees: Vive Tolli02.10.1975 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1368141:57:00 Vive Tolli
Portselanikunstnik Friedrich Reigo07.10.1975 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7215604:33 Friedrich Reigo
√ïhtu kunstniku ateljees: Edgar Valter13.11.1975 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1775841:27:00 Edgar Valter
Rahutus. Evald Okas - 6025.11.1975 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1367528:45:00 Evald Okas
√ïhtu kunstniku ateljees: Villu Toots04.12.1975 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1775732:10:00 Villu Toots
Meenutades August Vommi06.06.1976 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2649329:08:00 Autor: Ivar TrikkelAugust Vomm, Jaan Vares, Matti Varik
Villu Toots - 6024.08.1976 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/14589427:17:00 Autor: Ivar TrikkelVillu Toots
Andrus Johani motiiv31.08.1976 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9767036:45:00 Autor: Ene HionAndrus Johani, Villem Raam
√ïhtu kunstniku ateljees: M√§rt Bormeister30.09.1976 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2649241:51:00 M√§rt Bormeister, Adamson-Eric
Johannes V√µerahansu loomingu n√§itus13.10.1976 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9975809:26 Johannes V√µerahansu, Hilja L√§ti, Ilmar Torn, Ants Viidalepp
Ars longa... 01.01.1977 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102346048010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02234133:34:00 Re≈æiss√∂√∂r: Terje P√µderLeo Soonp√§√§
Mehest, kes maalis merd. Richard Uutmaa m√§lestussaade31.05.1977 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1592528:51:00 Autor: Lembit LauriRichard Uutmaa, Priidu Aavik, Lepo Mikko, Evald Okas, Villem Raam
Intervjuu Armeenia kunstiteadlase Gensin Igitjaniga15.04.1978 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17310723:35 Autor: Ene HionGensin Igitjan
Kunstin√§dal 197828.09.1978 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20181113154658301000300112290E2BA238B440000004512B00000D0F02314317:07 Autor: Tiina ParkIlmar Torn, Matti Varik
Liblikap√º√ºdja25.10.1978 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005112312464010010002081001517C41A040000005020B00000D0F06355544:53:00 Autor: Mark SoosaarAino Bach, Kaarel Liimand
Kunstnik Valdur Ohakas15.11.1978 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160211175241201000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F09549317:31 Autor: Tiina ParkValdur Ohakas
Elu ja aeg kivis, puus, metallis17.03.1979 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110014059010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02301616:10 Autor: Tiina M√§gi
Vikerkaar: Ede Kurrel23.12.1979 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005071551005010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00841828:14:00 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkEde Kurrel
Enn P√µldroos01.01.1980 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110431308010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02905117:42 Autor: Tiina ParkEnn P√µldroos
Villem Raam 7004.06.1980 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6490516:22 Villem Raam
Kirjutamata memuaare: Elgi Reemets06.07.1980 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1483639:13:00 Elgi Reemets, Kristjan Raud, Vally Eller, Valve Pormeister
Meeleolud. Leesi Erm08.09.1980 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20170921102308501000300112290E2BA238B440000005260B00000D0F01962714:55 Autor: Tiina ParkLeesi Erm, Tallinna Kunstihoone
√ïhtu kunstniku ateljees: Evald Okas25.12.1980 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1771733:58:00 Evald Okas, Kadrioru loss
Malle Leis 1980, V√µrumaa IX, serigraafia27.12.1980 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120246189010010002081001517C41A040000005020B00000D0F07073520:34 Autor: Peeter UrblaMalle Leis
Nii pikk tee Veenuse juurde01.01.1981 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005111030373010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03830430:28:00 Autor: Tatjana Elmanovit≈°
Valli Lember-Bogatkina - 198115.07.1981 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/14691902:06 Valli Lember-Bogatkina
ETV ARHIIVIST: P√§ev Kadriorus. 0214.08.1981 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17978021:39 Autor: Andres VihalemMai Lumiste, Elem Treier
Skulptor Juhan Raudsepp21.08.1981 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160206042746101000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F09070429:08:00 Autor: Aime KalaIra Einama, Juhan Raudsepp
Kesk√∂√∂programm: Juubelijuttu Valli Lember-Bogatkinaga (60. s√ºnnip√§ev)29.10.1981 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1598751:11:00 Valli Lember-Bogatkina
Arhitekt August Volberg18.12.1981 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160205185953301000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F09034529:29:00 Autor: Tiina ParkAugust Volberg, Peeter Tarvas, Toomas Rein
Leesi Erm 02.01.1982 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120103518010010002081001517C41A040000005020B00000D0F06720817:09 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkLeesi Erm
Vikerkaar: Valli Lember-Bogatkina17.01.1982 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005071513049010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00826328:48:00 Re≈æiss√∂√∂r: Virve KoppelValli Lember-Bogatkina
Vikerkaar: Anu Raud12.02.1982 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110652291010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03217628:16:00 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkAnu Raud
Vikerkaar: Marju Mutsu06.03.1982 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005071055071010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00765421:27 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkMarju Mutsu, J√ºri Hain
90 aastat Ado Vabbe s√ºnnist21.03.1982 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2522129:14:00 Ado Vabbe, Evi Pihlak, Aleksander Vardi
Aleksander Vardi12.04.1982 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7669825:43:00 Aleksander Vardi, Konrad M√§gi, Ado Vabbe, Tartu Kunstimaja
S√µpruslinnas Veneetsias25.04.1982 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110456225010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02957320:04
Paber tahab ju surra05.09.1982 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070655017010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00658719:30 Autor: Vallo KeppTartu √úlikooli raamatukogu
P√µlemine 01.01.1983 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110158438010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02550115:32 Stsenarist: Ira Einama; Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkEino M√§elt, Maie Mikof-Liivik, Silvia Raudvee, Peeter Ruda≈°
Leo Soonp√§√§d meenutades20.02.1983 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201302181717180010010002081001517C41A040000007024B00000D0F02308423:43 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkLeo Soonp√§√§
Kunstigalerii: Aleksander Tassa25.02.1983 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102258199010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02122629:49:00 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkAleksander Tassa, J√ºri Hain, Villem Raam



Tiit P√§√§suke25.03.1983 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160411152231301000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F14935327:51:00 Autor: Tiina ParkAndo Keskk√ºla, Tiit P√§√§suke
Kaasautorid 30.09.1983 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005101420328010010002081001517C41A040000005020B00000D0F01160314:42 Herta Heinaru, Eda Mikker, Aino Stamm, Hilja Karri, Marika Allang, Urmas Rutnik, Risto Montonen, Vello Aluranna, Mati Istra, Leo Jeese, Eesti NSV Kunstifondi Tallinna Kombinaat Ars
Kunstigalerii: Jaan Koort04.12.1983 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102257248010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02120829:32:00 Autor: J√ºri HainJaan Koort, Enn Roos, Tuui Koort
Vive Tolli 03.198423.03.1984 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7466417:21 Vive Tolli, Kaljo P√µllu
Alfred Kongo 04.05.1984 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102254024010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02112924:14:00 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkAlfred Kongo, Ilmar Malin
Kirjutamata memuaare: Valerian Loik13.05.1984 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1484536:16:00 Autor: Lembit LauriValerian Loik
Professor Voldemar Vaga 8504.10.1984 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150417125426001000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F00536500:00 Autor: Mart EllerVoldemar Vaga, Jaak Kangilaski, Inge Teder, Mai Levin, J√ºri Kuuskemaa, Mart Kalm
Kivised oodid. Jaak Soans 198501.01.1985 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005130123334010010002081001517C41A040000005020B00000D0F11297819:35 Autor: Peeter UrblaJaak Soans
Mitu muusat: Ando Keskk√ºla01.01.1985 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201301301058188010010002081001517C41A040000007024B00000D0F00820629:37:00 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkAndo Keskk√ºla, Andres Tolts, Vilen K√ºnnapu
Graafik Marje √úksine08.03.1985 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102157595010010002081001517C41A040000005020B00000D0F01966027:05:00 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkMarje √úksine, J√ºri Hain
Mitu muusat: Epp-Maria Kokam√§gi17.03.1985 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201302010941253010010002081001517C41A040000007024B00000D0F00995624:40:00 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkEpp Maria Kokam√§gi
Mitu muusat: Sirje Runge23.08.1985 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201009231452575010010002081001517C41A040000004796B00000D0F00179326:42:00 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkSirje Runge
Ateljeekontsert: Edgar Valter13.10.1985 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102333591010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02207017:56 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkEdgar Valter
Maalikunstnik Andres Tolts18.10.1985 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150306151508701000300112290E2BA238B440000002056B00000D0F05037529:01:00 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkOlev Subbi, Andres Tolts, Heinz Valk
Elo J√§rv 01.11.1985 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140922201055101000300112290E2BA238B440000004144B00000D0F01386326:49:00 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkElo J√§rv
Silmast silma Enno Hallekiga14.12.1985 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1368945:01:00 Autor: Lea SinisaarEnno Hallek
Kunstnik Evald Okas01.01.1986 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201011292320032010010002081001517C41A040000007836B00000D0F00264330:30:00 Evald Okas
Kunstnik Evald Okas24.01.1986 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140220025546901000300112290E2BA238B440000003840B00000D0F02285330:30:00 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkEvald Okas, J√ºri Hain
Skulptor Mare Mikof02.02.1986 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201108210134228010010002081001517C41A040000005528B00000D0F02172726:29:00 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkMare Mikoff
Ateljeekontsert: Valerian Loik14.02.1986 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140220092313201000300112290E2BA238B440000003840B00000D0F03256818:40 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkValerian Loik
Herald Eelma 28.03.1986 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110015437010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02306629:42:00 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkJ√ºri Hain, Herald Eelma
Ateljeekontsert: Rene Kari05.04.1986 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005101726324010010002081001517C41A040000005020B00000D0F01488420:23 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkRen√© Kari
Filmilab√ºrint: √ïhtutund Priit P√§rnaga11.04.1986 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1602259:25:00 Priit P√§rn
Ateljeekontsert: Valdur Ohakas24.04.1986 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102304115010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02135319:05 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkValdur Ohakas
Ateljeekontsert: Rein Tammik02.05.1986 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102333478010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02206518:44 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkRein Tammik
Maasike Maasik16.05.1986 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102111151010010002081001517C41A040000005020B00000D0F01841929:20:00 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkMaasike Maasik, Aleksander Suuman
Ateljeekontsert: Olev Subbi23.05.1986 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102333422010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02206327:00:00 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkOlev Subbi
Lendut√µus. Ants Laikmaa24.05.1986 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150512151459101000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F02293824:00:00 Autor: Eha KomissarovAnts Laikmaa
Ilmar Malin 20.06.1986 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110433046010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02908030:34:00 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkIlmar Malin, Ants Juske, Ain Kaalep, Linnar Priim√§gi
Ateljeekontsert: Enn P√µldroos13.07.1986 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102333580010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02206819:53 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkEnn P√µldroos
Ateljeekontsert: Zurab Tsereteli27.07.1986 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102304065010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02135214:45 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkZurab Tsereteli
Lembit Sarapuu05.09.1986 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140220035023401000300112290E2BA238B440000003840B00000D0F02599031:36:00 Autor: Mark SoosaarLembit Sarapuu
Arhitekt August Volberg20.09.1986 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005131201401010010002081001517C41A040000005020B00000D0F13285117:34 Autor: Veiko PaalmaLeonhard Lapin, Mart Port, Tiit Kaljundi, Veljo Kaasik, Toivo Kallas
Kesk√∂√∂programm: J√ºri Arrak - juubilar24.10.1986 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1498947:25:00 J√ºri Arrak
Ateljeekontsert: J√ºri Marran01.11.1986 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102334185010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02207520:31 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkJ√ºri Marran
Ajakangas: V√µru08.11.1986 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110441256010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02925129:11:00 Trivimi Velliste
Olga Terri 07.12.1986 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005071350516010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00810029:27:00 Autor: Tiina ParkOlga Terri, Villem Raam
Ateljeekontsert: Sofija Veiveryte27.12.1986 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102303560010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02134920:31 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkSofija Veiverytƒó
Andrus Kasemaa08.01.1987 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20141230184429501000300112290E2BA238B440000002056B00000D0F00338829:07:00 Autor: Ants JuskeAndrus Kasemaa
Ateljeekontsert: Ruuda ja T√µnu Maarand16.01.1987 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140220032232501000300112290E2BA238B440000003840B00000D0F02447715:18 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkT√µnu Maarand, Ruuda Maarand
August Weizenberg 15027.04.1987 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151104140129601000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F00741729:54:00 Autor: Tiina ParkJ√ºri Hain, August Weizenberg
Mait Summatavet17.05.1987 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102358099010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02262127:50:00 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkMait Summatavet
Helle ja Toivo Gans11.06.1987 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140327172414801000300112290E2BA238B440000002508B00000D0F02226129:29:00 Re≈æiss√∂√∂r: Mariina M√§lkHelle Gans, Toivo Gans
Kunstiteadlasena Itaalias12.07.1987 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20141113062408001000300112290E2BA238B440000004144B00000D0F05147431:56:00 Autor: Katrin Hiir; Re≈æiss√∂√∂r: Kalev LepikJuhan Maiste
Suurim n√§itus14.07.1987 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20161209232239401000300112290E2BA238B440000004380B00000D0F07498118:28 Autor: Tiina ParkEnn P√µldroos, Nikolai Ponomarjov, Igor Abrossov
Indrek Hirv 22.07.1987 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102358059010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02261734:50:00 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkLembit Saarts, Mirjam Peil, Indrek Hirv
Jaan Vares 60 26.08.1987 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110932081010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03666138:39:00 Autor: Norma J√µekaldaJaan Vares
Puutepunkt 29.10.1987 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151210142341501000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F04303229:29:00 Autor: Katrin Hiir; Autor: Ebe N√µmbergMait Summatavet



Rait Pr√§√§ts 12.11.1987 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150114140713501000300112290E2BA238B440000002056B00000D0F01234029:05:00 Autor: Tiina ParkRait Pr√§√§ts, Draakoni galerii
Marc Chagalli n√§itus Moskvas15.11.1987 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160601173815201000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F19582611:22 Autor: Tiina ParkMarc Chagall
Mari R√§√§k 27.12.1987 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102358343010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02263427:40:00 Autor: Indrek Hirv; Re≈æiss√∂√∂r: Liina KullesMari R√§√§k, Tuui Koort, Niina Raid, Lagle Israel
Ateljeekontsert: Erika Haggi, Kaie K√µrb01.01.1988 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102334346010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02208229:37:00 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkErika Haggi
Eesti kunst 88 01.01.1988 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120120340010010002081001517C41A040000005020B00000D0F06784930:27:00 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkPeeter Pere, Raul Meel, Epp Maria Kokam√§gi, Olav Maran, Alfred Kongo, Olev Subbi, Malle Leis, Enn P√µldroos, Elo J√§rv, Andrus Kasemaa, Ando Keskk√ºla
Ateljeekontsert: Rein Kelpman16.01.1988 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102322271010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02179319:24 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkRein Kelpman, Mirjam Peil
Stereop√ºhap√§eva valikkava: Raul Meele maailm21.01.1988 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1368231:17:00 Raul Meel
Olev Sooants-Soans. Eestimaa piltatlas31.01.1988 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005122356366010010002081001517C41A040000005020B00000D0F11064719:22 Autor: Ly PulkOlev Soans
Ateljeekontsert: Malle Leis11.02.1988 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102334449010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02208519:17 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkMalle Leis, Evi Pihlak, Raul Meel, Boris Bern≈°tein, Peeter Urbla
Paul Burman 10003.03.1988 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005111012535010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03779318:41 Re≈æiss√∂√∂r: Kalev LepikPaul Burman, Ebe N√µmberg, Vaino Vahing
Niguliste 04.03.1988 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120254281010010002081001517C41A040000005020B00000D0F07097719:29 Niguliste kunstimuuseum
Mari Adamson07.03.1988 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070748074010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00688528:34:00 Re≈æiss√∂√∂r: Liina KullesMari Adamson, Mai Levin, J√ºri Hain
Henn Roode 19.03.1988 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20141124154911801000300112290E2BA238B440000002740B00000D0F00282623:36 Re≈æiss√∂√∂r: Liina KullesHenn Roode, Kunstikool "Pallas"
Edgar Johan Kuusik31.03.1988 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102340228010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02221531:25:00 Re≈æiss√∂√∂r: Liina KullesEdgar Johan Kuusik, Mart Kalm, Ike Volkov, Vilen K√ºnnapu, Vello Asi, Raivo Puusepp
Elmar Kits 28.04.1988 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102354252010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02253529:14:00 Re≈æiss√∂√∂r: Liina KullesElmar Kits, Linda Kits-M√§gi, Mai Levin, Andrus Kasemaa
Kaisa Puustak 11.05.1988 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20141124154308401000300112290E2BA238B440000002740B00000D0F00281227:14:00 Autor: J√ºri Hain; Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkJ√ºri Hain, Kaisa Puustak, Voldemar Kann
Kandilise laua lood21.05.1988 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070212129010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00451942:50:00 Autor: Kalev LepikInge Teder, Kumu Kunstimuuseum
Professor Voldemar Vaga meenutusi Pariisi p√§evilt22.05.1988 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8556931:03:00 Voldemar Erm, Voldemar Vaga
Mati Karmin 26.05.1988 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120040349010010002081001517C41A040000005020B00000D0F06642927:04:00 Re≈æiss√∂√∂r: Liina KullesMati Karmin
Aime Kuulbusch08.07.1988 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102354207010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02253426:53:00 Autor: Harry LiivrandAime Kuulbusch
√ïed √úprused 16.07.1988 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102357584010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02261345:15:00 Re≈æiss√∂√∂r: Aime KalaHelmi √úprus, Hilda √úprus, Voldemar Vaga, Juhan Maiste
Skulptor Pjotr ≈†apiro11.08.1988 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160223171943001000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F10598123:59 Toimetaja: Urmas Ott; Re≈æiss√∂√∂r: Jaan PihlakPjotr ≈†apiro
Jaak Arro 31.08.1988 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120040286010010002081001517C41A040000005020B00000D0F06642724:50:00 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkJaak Arro, Evi Pihlak, Epp Maria Kokam√§gi
Vilen K√ºnnapu02.09.1988 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7650727:18:00 Vilen K√ºnnapu
Kunstiajalugu: N√µukogude kunst. Agitatsioonislis-massiline kunst16.09.1988 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110438086010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02917819:50 Re≈æiss√∂√∂r: Kadri MardnaHelli Sisask
Kunstiajalugu: N√µukogude kunst 192019.09.1988 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110949432010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03713322:35 Re≈æiss√∂√∂r: Kadri MardnaHelli Sisask
Kunstiajalugu: N√µukogude kunst 1930-195006.10.1988 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110952197010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03719426:26:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kadri MardnaHelli Sisask
Kunstiajalugu: N√µukogude kunst 1960-198010.10.1988 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110952311010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03719526:36:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kadri MardnaHelli Sisask
Kunstiajalugu: N√µukogude kunst. Arhitektuur14.10.1988 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110438140010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02918025:33:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kadri MardnaHelli Sisask
Eestimaa anno 1988 l√§bi v√§liseestlaste pilgu. Lembit Soots.28.12.1988 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8417808:42 Lembit Soots
Elukutse - disainer01.01.1989 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110427280010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02896528:35:00 Stsenarist: Ebe N√µmbergMait Summatavet
Palmse 01.01.1989 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110504487010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02975614:38 Re≈æiss√∂√∂r: Kristjan Svirgsden
Voldemar Vaga14.01.1989 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150416122304401000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F00444329:56:00 Autor: Harry LiivrandVoldemar Vaga
Eesti arhitektid ja Ameerika19.01.1989 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150629125654901000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F05317829:22:00 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkVilen K√ºnnapu, Ando Keskk√ºla
Anu Ivask 27.02.1989 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102343142010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02227800:00 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkAnu Ivask
Eesti skulptorid Savonlinnas27.03.1989 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150428134159901000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F01330219:08 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina Park
Ruth Huimerind10.04.1989 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160129163659501000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F08241723:28 Autor: Tiina ParkMart Kalm, Ruth Huimerind, Tiit Veerm√§e
Anton Starkopf22.04.1989 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150605134201201000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F03980934:40:00 Anton Starkopf, Kunsti√ºhing "Pallas", Kunstikool "Pallas"
Struktuur ja metaf√º√ºsika Helsingis02.05.1989 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110336541010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02782128:25:00 Autor: Tiina ParkT√µnis Vint, Leonhard Lapin, J√ºri Okas, Raoul Kurvitz, Siim-Tanel Annus, Vilen K√ºnnapu, Raul Rajangu
Olav Maran 03.06.1989 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102354342010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02253729:11:00 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkOlav Maran
Ilon Wikland 11.06.1989 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005130231219010010002081001517C41A040000005020B00000D0F11507516:48 N√§itleja: Margot Sepp; Toimetaja: Katrin SeppelIlon Wikland
Mida teha, kui on keha...: 124.06.1989 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150603150558101000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F03843829:53:00 Re≈æiss√∂√∂r: Katrin ReimannAndo Keskk√ºla, Matti √ïunapuu, J√ºri Kermik
Mare Vint 02.07.1989 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201209151733572010010002081001517C41A040000003828B00000D0F01673328:36:00 Re≈æiss√∂√∂r: Tiina ParkMare Vint, J√ºri Hain
Eesti kunst: Baltlased08.09.1989 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110121597010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02466129:49:00 Autor: Tiina Abel; Re≈æiss√∂√∂r: Kadri MardnaKarl August Senff, August Philipp Klara, Friedrich Ludwig von Maydell, Georg Friedrich Schlater, August Matthias Hagen, Gerhard von K√ºgelgen, Karl Ferdinand von K√ºgelgen, Johannes Hau, Carl Sigismund Walther, Theodor Gehlhaar, Gustav Adolf Hippius, Johann K√∂ler, Inge Teder, Eesti Kunstimuuseum, Kadrioru loss, Tartu √úlikooli joonistuskool
Tornin√§itus 19.09.1989 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140721191902801000300112290E2BA238B440000002508B00000D0F09691900:00 Autor: Tiina ParkPilvi Blankin-Jones, Kiek in de K√∂k
Salongin√§itus. Lembit Soots30.09.1989 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151106143108101000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F00999900:00 Autor: Tiina ParkEnn P√µldroos, Evi Pihlak
Eesti kunst: Johann K√∂ler06.10.1989 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110405437010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02851628:57:00 Autor: Anu Liivak; Re≈æiss√∂√∂r: Kadri MardnaJohann K√∂ler, Eesti Kunstimuuseum
Eesti kunst: Eesti esimesed skulptorid03.11.1989 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110405320010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02851327:42:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kadri Mardna; Autor: Tiina Pikam√§eAugust Weizenberg, Amandus Adamson, Friedrich Reinhold Kreutzwald, Kadrioru loss, Peterburi Kunstide Akadeemia



Tunneliks nullid nihkuvad... Ilmar Laaban08.11.1989 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110300595010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02696501:21:20 Re≈æiss√∂√∂r: Gerda Kordemets; Toimetaja: Katrin SeppelIlmar Laaban, Andres Ehin
Kunstimuuseum 7013.11.1989 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150330153917701000300112290E2BA238B440000002056B00000D0F06760339:40:00 Re≈æiss√∂√∂r: Aile Ellman; Autor: Ebe N√µmbergEvi Pihlak, Mai Levin, Villem Raam, Lehti Viiroja, Eerik P√µld, Inge Teder, Eesti Kunstimuuseum
Kunstnik Eerik Haamer03.12.1989 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102342590010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02227430:10:00 Autor: Jaak HaamerMai Levin, Eerik Haamer
Eesti kunst: D√ºsseldorfi koolkond08.12.1989 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110121429010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02465324:57:00 Autor: Tiina Abel; Re≈æiss√∂√∂r: Kadri MardnaAnts Laikmaa, Paul Raud, Kristjan Raud, Friedrich Wilhelm von Schadow, Hermann Eduard Hartmann, Ernst Hermann Schlichting, Theodor Albert Sprengel, Leopold Pezold, Eduard von Gebhardt, Eugen Gustav D√ºcker, Gregor von Bochmann, Johann K√∂ler, T√µnis Grenzstein, Ado Grenzstein, Johann Wilhelm Schirmer, Oskar Hoffmann, Eesti Kunstimuuseum, D√ºsseldorfi Kunstiakadeemia
Eesti disain 17.12.1989 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151205014042101000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F03785020:14 Autor: Endel N√µmberg
Annab energiat √§ra25.12.1989 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20141016094141601000300112290E2BA238B440000004144B00000D0F03049038:02:00 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: Mark SoosaarPeeter Mudist
Surmatantsud 27.12.1989 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131018091349701000300112290E2BA238B440000006264B00000D0F00819908:54 Re≈æiss√∂√∂r: Nele Laanej√§rvBernt Notke
KUNSTIKANAL. Herkki Haldre01.01.1990 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/3654407:36 Autor: Lea VeelmaHerkki Haldre
KUNSTIKANAL. J√ºri Arrak01.01.1990 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/3660707:08 Autor: Lea VeelmaJ√ºri Arrak
KUNSTIKANAL. Kuku klubi01.01.1990 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/3654305:52 Autor: Lea VeelmaEesti Kunstnike Liit, KuKu klubi
KUNSTIKANAL. Leonhard Lapin01.01.1990 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/3654505:54 Autor: Lea VeelmaLeonhard Lapin, Vaal Galerii
Eesti kunst: Ants Laikmaa05.01.1990 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110405500010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02851728:23:00 Autor: Eha Komissarov; Re≈æiss√∂√∂r: Kadri MardnaAnts Laikmaa
Loire'i lossid 05.01.1990 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150922120816701000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F10162627:46:00 Autor: Margot SeppJaak Kangilaski
Ruum ja vorm V: 106.01.1990 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005071558198010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00847725:51:00 Autor: Krista Kodres; Re≈æiss√∂√∂r: Karin Nurm; Autor: Ebe N√µmbergToivo Raidmets
Vormik√µne: Ruumikujundus kui kunst12.01.1990 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110450424010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02945027:27:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kadri MardnaEero J√ºrgenson, Maile Gr√ºnberg, Toivo Raidmets, Ivi-Els Schneider
Vesi. √ïhk. Maa. Eesti klaas03.02.1990 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140922164938801000300112290E2BA238B440000004144B00000D0F01357324:26:00 Re≈æiss√∂√∂r: Liina Kulles
Eesti kunst: Kristjan Raud08.02.1990 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120210469010010002081001517C41A040000005020B00000D0F06957428:32:00 Autor: Juta Kivim√§e; Re≈æiss√∂√∂r: Kadri MardnaKristjan Raud, Paul Raud, Kristjan Raua majamuuseum, Kadrioru loss
Soup '69 09.03.1990 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150318182134601000300112290E2BA238B440000002056B00000D0F05873126:07:00 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoAnts Juske, Andres Tolts, Jaak Kangilaski, Leonhard Lapin, Ando Keskk√ºla
Ruum ja vorm V: 221.03.1990 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005071044211010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00762418:43 Re≈æiss√∂√∂r: Karin NurmMait Summatavet, J√ºri Kermik
Arhitekt Robert Natus24.03.1990 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20141119181913301000300112290E2BA238B440000004144B00000D0F05668621:36 Re≈æiss√∂√∂r: Norma J√µekaldaRobert Natus
Eesti kunst: Nikolai Triik06.04.1990 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110121366010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02465029:54:00 Re≈æiss√∂√∂r: Eno Leies; Autor: Evi PihlakNikolai Triik, Ants Laikmaa, Kristjan Raud, Konrad M√§gi, Jaan Koort, Juhan Liiv, Friedebert Tuglas, Lepo Mikko, Eerik Haamer, Richard Uutmaa, Richard Sagrits, Oskar Luts, Gustav Suits, Stieglitzi kunstikool, Noor-Eesti, Kunsti√ºhing "Pallas", Kirjandusr√ºhmitus Siuru, Kunstikool "Pallas", [09.07.1919‚Äì10.08.1919] I Eesti kunsti √ºlevaaten√§itus
Vaibakunstnik Peeter Kuutma08.04.1990 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102343402010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02228829:50:00 Autor: Ebe N√µmbergPeeter Kuutma
Eeva Kohose maailm12.04.1990 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160504170735401000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F17159229:31:00 Autor: Liina Kulles
Eesti kunst: Jaan Koort04.05.1990 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120100054010010002081001517C41A040000005020B00000D0F06707823:32 Re≈æiss√∂√∂r: Kadri Mardna; Autor: Tiina Pikam√§eJaan Koort
Grand old man. Ilmar Laaban23.05.1990 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/5780945:12:00 Ilmar Laaban
Vestlusi vene kultuuriloost. Juri Lotman: Kunst kui √ºks m√µtlemise vorme26.05.1990 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005121701236010010002081001517C41A040000005020B00000D0F09855140:56:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kadri MardnaJuri Lotman
Kunstnik Enno Hallek07.06.1990 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102343091010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02227722:50 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoEnno Hallek, Harry Liivrand, Eesti Kunstimuuseum
Graafikan√§itus Kunstihoones. Arman, Adami, Corneille23.06.1990 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150415015331401000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F00329019:49 Re≈æiss√∂√∂r: Aile EllmanAndo Keskk√ºla, Tallinna Kunstihoone
Milius k√ºnkal 06.07.1990 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150618203559401000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F04804241:15:00 Autor: Peeter UrblaMatti Milius
Performance Eestis29.07.1990 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20190904020657301000300112290E2BA238B440000005812B00000D0F01169539:52:00 Autor: Aile EllmanRaivo Kelomees, J√ºri Okas, Siim-Tanel Annus, Urmas Muru, √úlevi Eljend, Sirje Helme, Jaak Arro
Eesti Esplanaad27.09.1990 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150701114749001000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F05405013:37 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoKrista Kodres
Eesti n√º√ºdiskunst: Rene Kari14.10.1990 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070424561010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00555409:45 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoHarry Liivrand, Ren√© Kari
Eesti n√º√ºdiskunst: Ado Lill21.10.1990 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070424452010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00555109:56 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoAdo Lill, Harry Liivrand
Eesti n√º√ºdiskunst: Mari Kurismaa28.10.1990 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070424177010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00554909:57 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoMari Kurismaa, J√ºri Hain
Kunstnik Jaak Adamson16.11.1990 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102343194010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02228018:45 Re≈æiss√∂√∂r: Nele Laanej√§rvJaak Adamson, J√ºri Arrak
Eesti n√º√ºdiskunst: Raoul Kurvits18.11.1990 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102112086010010002081001517C41A040000005020B00000D0F01844010:13 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoRaoul Kurvitz, Sirje Helme
Eesti n√º√ºdiskunst: Kaarel Kurismaa02.12.1990 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070424286010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00555010:01 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoKaarel Kurismaa, J√ºri Hain
KUNSTIKANAL. Ando Keskk√ºla01.01.1991 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/3654005:25 Autor: Lea VeelmaAndo Keskk√ºla, Enno Hallek
KUNSTIKANAL. J√ºri Arrak01.01.1991 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/3654104:51 Autor: Lea VeelmaJ√ºri Arrak
Lembit Sarapuu01.01.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201009231454425010010002081001517C41A040000004796B00000D0F00179931:36:00 Re≈æiss√∂√∂r: Mark SoosaarLembit Sarapuu
Kunstiteadlane: Inge Teder08.01.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005112319183010010002081001517C41A040000005020B00000D0F06378620:19 Re≈æiss√∂√∂r: Liina KullesInge Teder
Kunstiteadlane: J√ºri Hain24.01.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102229134010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02048518:21 Re≈æiss√∂√∂r: Liina Kulles; Toimetaja: Mariina M√§lkJ√ºri Hain
Eesti n√º√ºdiskunst: J√ºri Arrak27.01.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110338122010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02785110:03 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoBoris Bern≈°tein, J√ºri Arrak
Helga N√µu pildid10.02.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150527170050401000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F03404409:40 Re≈æiss√∂√∂r: Margot SeppHelga N√µu
Eesti n√º√ºdiskunst: Raul Meel24.02.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102350380010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02244110:18 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoRaul Meel, Sirje Helme
Kunstnik Peeter Mudist02.03.1991 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/14875801:09:50 Re≈æiss√∂√∂r: Liina KullesPeeter Mudist
Eesti n√º√ºdiskunst: Sergei Isupov10.03.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102343244010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02228210:01 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoSergei Isupov
S√ºrrealism Eesti kunstis30.03.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110103589010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02424119:04 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoAnu Liivak, Olav Maran



Kostabi World 04.04.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151130135434201000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F03187200:00 Autor: J√ºri PihelMark Kalev Kostabi
Eesti n√º√ºdiskunst: Reti Laanem√§e Saks07.04.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110051479010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02394010:03 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoReti Saks, Hasso Krull
Eesti n√º√ºdiskunst: Leonhard Lapin21.04.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110255030010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02682910:00 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoHarry Liivrand, Leonhard Lapin
Eesti n√º√ºdiskunst: Eve Kask28.04.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110023521010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02328110:04 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoSirje Helme, Eve Kask
R√ºhm T 09.05.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150428192214401000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F01370627:04:00 Re≈æiss√∂√∂r: Aile EllmanRaoul Kurvitz, Hasso Krull, Urmas Muru, Toomas Volkmann, Tallinna Kunstihoone
Louisiana - Moodsa Kunsti Muuseum Taanis10.05.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20180124012702801000300112290E2BA238B440000003964B00000D0F00264618:22
Itaalia Eestis 18.05.1991 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/5925429:50:00 Olev Subbi
Eesti n√º√ºdiskunst: Lembit Sarapuu26.05.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102143198010010002081001517C41A040000005020B00000D0F01925410:10 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoLembit Sarapuu
Iga√ºks nagu saab02.06.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120250178010010002081001517C41A040000005020B00000D0F07085129:51:00 Re≈æiss√∂√∂r: Liina KullesPeeter Mudist
Eesti n√º√ºdiskunst: Sirje Runge16.06.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102237401010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02068710:07 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoSirje Runge
Kunstiteadlane: J√ºri Kuuskemaa06.07.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102229187010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02048720:07 Re≈æiss√∂√∂r: Liina KullesJ√ºri Kuuskemaa
Eesti kunstnikud Pariisis: 0116.08.1991 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9426327:53:00 Autor: Kertu SoansUrmo Raus, Tiina Abel
Kunstiteadlane: Boris Bernstein02.09.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110046444010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02382420:09 Re≈æiss√∂√∂r: Liina KullesBoris Bern≈°tein
Eesti kunstnikud Pariisis: 0206.09.1991 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9425828:34:00 Autor: Kertu SoansTiina Abel, Ado Vabbe, Juhan Muks
Kellaviietee Helene Kumaga07.09.1991 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9450831:42:00 Helene Kuma
Kunstiteadlane: Evi Pihlak12.09.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102229284010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02049019:46 Re≈æiss√∂√∂r: Liina KullesEvi Pihlak, Eesti Kunstimuuseum
Para '90 19.09.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20190507183655601000300112290E2BA238B440000005684B00000D0F02241918:36 Autor: Aile EllmanIlmar Malin, Ants Juske
Taeva all. Raul Meel26.09.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201103020240580010010002081001517C41A040000004028B00000D0F01315829:09:00 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoRaul Meel, Sirje Helme
Eesti n√º√ºdiskunst: Toomas Vint20.10.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110051511010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02394209:58 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoToomas Vint, Mirjam Peil
Eesti n√º√ºdiskunst: Siim-Tanel Annus03.11.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110051584010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02394410:07 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoSiim-Tanel Annus
Eesti n√º√ºdiskunst: Mare Mikof24.11.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102357277010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02260210:17 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoMare Mikoff, Harry Liivrand
Eesti n√º√ºdiskunst: J√ºri Palm01.12.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110052086010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02394710:06 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoJ√ºri Palm
Viiul - t√§i ja k√§rbes - igavik. Ilmar Laaban11.12.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070129540010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00417420:03 Re≈æiss√∂√∂r: Gerda KordemetsIlmar Laaban
Eesti n√º√ºdiskunst: Anu Juurak15.12.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110256144010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02685610:10 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoAnu Juurak, Sirje Helme
Helene Kuma 24.12.1991 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110046536010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02382636:42:00 Autor: Liina KullesHelene Kuma
Aaria 01.01.1992 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110336475010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02781938:26:00 Autor: Dorian SupinDolores Hoffmann
Meeled 01.01.1992 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005112316300010010002081001517C41A040000005020B00000D0F06369043:32:00 Autor: Toivo-Peep PuksRaul Meel
Eesti n√º√ºdiskunst: J√ºri Okas05.01.1992 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110256188010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02685810:08 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoJ√ºri Okas
Eesti n√º√ºdiskunst: Andres Tali19.01.1992 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110256247010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02686010:00 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoAndres Tali
Elus asja maagia. Elo J√§rv25.01.1992 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9280325:56:00 Elo J√§rv
Maastiku avamine26.01.1992 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20141021161242401000300112290E2BA238B440000004144B00000D0F03431613:47 Re≈æiss√∂√∂r: Jaak HaamerJaan Toomik, Jaan Jaanisoo
Eesti n√º√ºdiskunst: T√µnis Vint16.02.1992 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110310292010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02718710:11 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoT√µnis Vint
Kermik ja Kermik26.02.1992 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120209203010010002081001517C41A040000005020B00000D0F06952420:54 Re≈æiss√∂√∂r: Peeter BrambatRiina Kermik, J√ºri Kermik, Krista Kodres
Eesti n√º√ºdiskunst: J√ºri Kask01.03.1992 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070424452010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00555309:51 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoNinel Ziterova, J√ºri Kask
Eesti n√º√ºdiskunst: Katrin Pere15.03.1992 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140220041739001000300112290E2BA238B440000003840B00000D0F02761510:07 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoKatrin Pere, Tiina K√§esel
Eesti n√º√ºdiskunst: Avo Keerend29.03.1992 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110017023010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02310710:10 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoAvo Keerend, Sirje Helme
Eesti n√º√ºdiskunst: Epp-Maria Kokam√§gi26.04.1992 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110017174010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02311510:13 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoEpp Maria Kokam√§gi
Eesti tarbekunst '9124.05.1992 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150626140119401000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F05223713:13 Re≈æiss√∂√∂r: Aile Ellman; Toimetaja: Mariina M√§lkEbe N√µmberg
Eesti n√º√ºdiskunst: Jaak Arro07.06.1992 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102334495010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02208610:15 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoJaak Arro, Eha Komissarov
Ilmar Laaban 18.06.1992 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/5761204:03 Ilmar Laaban
Kevad on roheline19.07.1992 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150626155828401000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F05227516:26 Re≈æiss√∂√∂r: Aile Ellman; Toimetaja: Mariina M√§lkKrista Kodres, Tallinna Kunstihoone
M√º√ºtiline Suumani Sass09.08.1992 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160128223231501000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F08171033:18:00 Autor: Talvo PabutAleksander Suuman
Kunstiteadlane: Mai Levin15.08.1992 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102258354010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02123219:17 Re≈æiss√∂√∂r: Liina KullesMai Levin
Materjali diskreetne v√µlu17.08.1992 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150629120043601000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F05314922:47 Re≈æiss√∂√∂r: Aile EllmanJohannes Saar, Tallinna Kunstihoone
Kodanik Piho 05.09.1992 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201208181825112010010002081001517C41A040000000476B00000D0F00621321:18 Re≈æiss√∂√∂r: Gerda Kordemets; Re≈æiss√∂√∂r: Rein Lillmaa; Re≈æiss√∂√∂r: Valter UusbergJuss Piho
Ma v√µin ju ka mustadega m√§ngida ...05.10.1992 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160321151708601000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F13046429:29:00 Re≈æiss√∂√∂r: Olav KruusReet Mark, Villem Ormisson
Eesti n√º√ºdiskunst: Toivo Raidmets18.10.1992 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070420137010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00551909:52 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoToivo Raidmets
Kunstiteadlane: Sirje Helme02.11.1992 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110153143010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02537816:35 Re≈æiss√∂√∂r: Liina KullesSirje Helme



Viva anima 19.11.1992 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20141023183803901000300112290E2BA238B440000004144B00000D0F03617144:57:00 Toimetaja: Voldemar P√§tsKalju Kivi, Valter Uusberg, Janno P√µldma
Juhana Blomstedt06.12.1992 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150414150148101000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F00274708:58 Re≈æiss√∂√∂r: Aile EllmanJuhana Bolmstet
Eesti n√º√ºdiskunst: Mati Karmin20.12.1992 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070420238010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00552010:01 Toimetaja: Jaanus N√µgistoMati Karmin
Kingitus 24.12.1992 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160307094448301000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F11628014:39 Re≈æiss√∂√∂r: Priit Hummel; Toimetaja: Eeva Potter; Autor: Ela TomsonAnu Raud
Eduard R√ºga 01.01.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102227305010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02044627:52:00 Re≈æiss√∂√∂r: Andres S√∂√∂tEduard R√ºga
Eesti n√º√ºdiskunst: Kai Koppel01.01.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120020423010010002081001517C41A040000005020B00000D0F06578810:04 Eha Komissarov, Kai Koppel
Eesti n√º√ºdiskunst: Ly Lestberg01.01.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120020175010010002081001517C41A040000005020B00000D0F06577410:01 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoLy Lestberg
Kunstnikud 01.01.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151014210516801000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F12376800:00 Autor: Olav KruusHeinz Valk, Boris Bern≈°tein, Raul Meel, J√ºri Hain, Peeter Ulas, Evald Okas, Lembit Sarapuu, Olev Subbi
√úhe kunstniku lugu. Carl Larsson11.01.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110221145010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02603822:04 Autor: Epp Maria Kokam√§giEpp Maria Kokam√§gi, Carl Larsson
Haare √µnne j√§rele. Oskar Kallis01.02.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201211241723412010010002081001517C41A040000003248B00000D0F00572718:55 Re≈æiss√∂√∂r: Olav KruusOskar Kallis, Maire Toom
Eesti n√º√ºdiskunst: Rein Kelpman14.02.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070420409010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00552210:02 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoRein Kelpman
Pallas: 1 23.02.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160901170917401000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F25655640:25:00 Autor: Tiina Abel; Re≈æiss√∂√∂r: Olav KruusKunstikool "Pallas", Kunsti√ºhing "Pallas"
Eesti n√º√ºdiskunst: Ilmar Malin28.02.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110003124010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02274010:01 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoIlmar Malin
Moodsa kunsti keelest10.03.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160817090914401000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F24294425:56:00 Autor: Liina KullesSirje Helme, Ants Juske, Eha Komissarov, Anu Liivak, Sirje Runge, Luum galerii, Tallinna Kunstihoone galerii, Sammas galerii
Eesti n√º√ºdiskunst: Andres Tolts28.03.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070424176010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00554809:53 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoAndres Tolts
Eesti n√º√ºdiskunst: Ando Keskk√ºla11.04.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070420509010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00552309:57 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoAndo Keskk√ºla
Fotosaated: Fotogaleriid '9317.04.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110142248010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02512520:07 Re≈æiss√∂√∂r: Peeter ToomingToomas Kalve
Eesti n√º√ºdiskunst: Anu P√µder25.04.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120020333010010002081001517C41A040000005020B00000D0F06578409:59 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoAnu P√µder, Tiina Pikam√§e
Pallas: 2 07.05.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160906000246401000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F26007738:54:00 Autor: Tiina Abel; Re≈æiss√∂√∂r: Olav KruusVoldemar Vaga, Heldur Viires, Kalju Nagel, Villu Toots, Boris Lukats, Anton Starkopf, Ado Vabbe, Kunstikool "Pallas"
Eesti n√º√ºdiskunst: Maria-Kristiina Ulas09.05.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070420512010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00552409:57 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoMaria-Kristiina Ulas, Peeter Laurits
KUNSTIKANAL29.05.1993 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7697308:09 Autor: Lea VeelmaTea Tammelaan
Kunstimaailm 01.06.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20170309163143301000300112290E2BA238B440000004380B00000D0F15646113:47 Autor: Maire RadsinAapo Pukk, Signe Kivi, Raivo J√§rvi, Epp Maria Kokam√§gi
Eesti n√º√ºdiskunst: Destudio. Peeter Laurits ja Herkki-Erich Merila06.06.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120020390010010002081001517C41A040000005020B00000D0F06578610:01 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoPeeter Laurits, Herkki Erich Merila, DeStudio
K√ºsi kivilt. Peeter Mudisti skulptuurid17.06.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160212003124601000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F09595715:56 Autor: Liina KullesPeeter Mudist
Eesti n√º√ºdiskunst: Peeter Pere20.06.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110003193010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02274309:53 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoPeeter Pere
K√ºlas kunstnik √úlle Meistril06.07.1993 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/16935019:02 Autor: Haldi Normet√úlle Meister
Eesti noor kunst12.07.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160826214259601000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F25167119:58 Autor: Peeter BrambatEha Komissarov, Ando Keskk√ºla, Kreg A-Kristring, Ly Lestberg, Navitrolla
M√§lestuste habras ahel. Kunstnik Aino Alamaa02.09.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110136405010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02499619:55 Re≈æiss√∂√∂r: Liina KullesAino Alamaa
KUNSTIKANAL11.09.1993 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/5453223:51 Autor: Lea VeelmaMati Karmin, Karin Hallas-Murula, Epp Maria Kokam√§gi, Sammas galerii
Skulptorid Otep√§√§l16.09.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160921115220001000300112290E2BA238B440000004380B00000D0F00097030:09:00
Puudutus. K√§rt Summatavet-Randmaa26.09.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20141120183559201000300112290E2BA238B440000002740B00000D0F00033310:14 Re≈æiss√∂√∂r: Peeter Brambat; Toimetaja: Mariina M√§lkK√§rt Summatavet
Kodutuled. Anu Raud10.10.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102335312010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02210222:43 Autor: Ela TomsonAnu Raud
Tr√ºkitud paberile. Tallinna IX graafikatriennaal12.10.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160531174554701000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F19480723:53 Autor: Aile EllmanAnts Juske, Ando Keskk√ºla, Leonhard Lapin, SA Tallinna Graafikatriennaal
Eesti n√º√ºdiskunst: Valeri Vinogradov17.10.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070420242010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00552110:00 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoValeri Vinogradov, Eha Komissarov
Veab nagu Subbil...04.11.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110101111010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02417434:30:00 Re≈æiss√∂√∂r: Peeter Brambat; Toimetaja: Mariina M√§lkOlev Subbi, Heinz Valk
Keraamik Saima S√µmer02.12.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110653059010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03218621:20 Autor: Liina KullesSaima S√µmer
Aine-aineta 16.12.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160203140106301000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F08746920:05 Re≈æiss√∂√∂r: Peeter BrambatPeeter Linnap, Ants Juske, Peeter Laurits, Raivo Kelomees, Ando Keskk√ºla, Sirje Helme, Tallinna Kunstihoone, [30.11.1993‚Äì19.12.1993] Aine - aineta
Vahemaandumine. Tea Tammelaan27.12.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160817111402701000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F24306305:44 Autor: Liina KullesTea Tammelaan, Tallinna Kunstihoone galerii
Elustiilid: Camp28.12.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102339052010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02219017:30 Re≈æiss√∂√∂r: Aile Ellman; Toimetaja: Katrin ReimannHarry Liivrand, Allan Hmelnitski, Raoul Kurvitz
Sprinter kunstis. Enn P√µldroos30.12.1993 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20141120191606501000300112290E2BA238B440000002740B00000D0F00038921:22 Re≈æiss√∂√∂r: Liina Kulles; Toimetaja: Mariina M√§lkEnn P√µldroos
Kuldsed kuuek√ºmnendad eesti kunstis01.01.1994 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005071422427010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00817039:08:00 Re≈æiss√∂√∂r: Jaanus N√µgistoValve Janov, T√µnis Vint, Eha Komissarov, Leonhard Lapin, Enn P√µldroos, Olav Maran, Kaljo P√µllu, Enn Tegova, Toomas Raudam, Andres Tolts, Vilen K√ºnnapu
Multimeedium. Aaaaaa02.02.1994 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160826215413201000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F25168809:09 Autor: Peeter BrambatJaan Toomik
Elustiilid: Techno07.02.1994 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102339119010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02219321:21 Re≈æiss√∂√∂r: Aile Ellman; Toimetaja: Katrin ReimannEne-Liis Semper, Raoul Kurvitz, Pier Li, Raul Saaremets
Maali surutud mees28.03.1994 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102055312010010002081001517C41A040000005020B00000D0F01804935:53:00 Re≈æiss√∂√∂r: Juho JalvisteElmar Kits, Mare Joonsalu, Tiiu Talvistu
Suur tulekahju Toompeal29.03.1994 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201105160305059010010002081001517C41A040000005764B00000D0F00752109:11 Autor: Tiina M√§giJevgeni Kaljundi
Maja lugu 22.05.1994 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201105160308076010010002081001517C41A040000005764B00000D0F00752720:31 Autor: Tiina M√§giJevgeni Kaljundi
Elustiilid: Feminism23.05.1994 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102339160010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02219521:24 Re≈æiss√∂√∂r: Aile Ellman; Toimetaja: Katrin ReimannEne-Liis Semper, Eve Kask, Lilian Mosolainen, Karin Hallas-Murula, Maria Avdju≈°ko
Fotosaated: Saladuslik naine Carl Sarapi fotodel28.05.1994 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110142550010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02514010:02 Re≈æiss√∂√∂r: Peeter ToomingCarl Sarap



Tulemine. Kunstnik Rutt Tulving28.05.1994 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070652554010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00657629:16:00 Re≈æiss√∂√∂r: Eino TandreInge Teder, Tiina Abel, Ruth Tulving
Vaikelu Olav Maraniga25.06.1994 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070654294010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00658428:46:00 Re≈æiss√∂√∂r: Liina KullesOlav Maran
CAFE DUO. Raine Karp15.07.1994 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/12537625:50:00 Autor: Margit KilumetsRaine Karp
Kunstiutoopia v√µimalikkus. Rauma Biennale Balticum '9414.08.1994 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20180628004336301000300112290E2BA238B440000002912B00000D0F02618629:59:00 Autor: Aile EllmanSirje Helme, Ants Juske, Lembit Sarapuu
√ñseli II kultuurip√§evad20.08.1994 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20161028050535201000300112290E2BA238B440000004380B00000D0F03595420:28 Autor: Aile Ellman
Maastikud. Anu Kalm15.10.1994 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160128071113801000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F08077413:31 Autor: Peeter BrambatAnu Kalm
Elustiilid: Romantism24.10.1994 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102339259010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02219722:31 Re≈æiss√∂√∂r: Aile Ellman; Autor: Raoul Kurvitz; Toimetaja: Katrin Reimann
JAEI: 1 05.11.1994 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120216483010010002081001517C41A040000005020B00000D0F06974920:59 Re≈æiss√∂√∂r: Aile Ellman; Toimetaja: Katrin Reimann; Autor: Mare TrallaReiu T√º√ºr
√úhe maailma kunst. √ïigus lootusele. Ivo Lill12.11.1994 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150519155804901000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F02810809:33 Autor: Peeter BrambatIvo Lill
Estica: Saha kabel21.11.1994 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151105151857201000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F00866516:22 Re≈æiss√∂√∂r: Mare Viljarand
Elustiilid: Intellektuaalid19.12.1994 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110256502010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02686923:28 Re≈æiss√∂√∂r: Aile Ellman; Autor: Raoul Kurvitz; Toimetaja: Katrin Reimann
Eesti- ja Liivimaa m√µisad ja suguv√µsad: 101.01.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102321343010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02177329:35:00 Re≈æiss√∂√∂r: Peter RaudseppMart Aru, Torkel Jansson, Jarl Stenbock
Estica: J√µel√§htme kirik23.01.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151105191003301000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F00912017:17 Re≈æiss√∂√∂r: Mare Viljarand
JAEI: 2 30.01.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110305344010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02707523:17 Re≈æiss√∂√∂r: Aile Ellman; Toimetaja: Katrin ReimannAndro K√∂√∂p, Mari Kartau, Ando Keskk√ºla, Marco Laimre, Priit Joala, Tairo P√§rnamets
Estica: Toomkiriku vapid I20.02.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131029092213701000300112290E2BA238B440000006264B00000D0F01602711:11 Re≈æiss√∂√∂r: Mare ViljarandJ√ºri Kuuskemaa
Estica: Toomkiriku vapid II20.02.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131029092437801000300112290E2BA238B440000006264B00000D0F01603216:14 Re≈æiss√∂√∂r: Mare ViljarandJ√ºri Kuuskemaa
Minu maja. Tatari t√§nav 2124.02.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160623212858901000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F21099627:14:00 Autor: Liina KullesAnts Laikmaa
JAEI: 3 27.02.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110305559010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02708218:25 Re≈æiss√∂√∂r: Aile Ellman; Autor: Mari Kartau; Toimetaja: Katrin Reimann; Autor: Mare Tralla
JAEI: 4 27.03.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110305455010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02708016:45 Re≈æiss√∂√∂r: Aile Ellman; Toimetaja: Katrin ReimannMare Tralla, Mari Kartau
Estica: R√§gavere m√µis15.05.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151105191613501000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F00913224:52:00 Re≈æiss√∂√∂r: Mare ViljarandJ√ºri Kuuskemaa
Estica: Haapsalu piiskopiloss29.05.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131025143634901000300112290E2BA238B440000006264B00000D0F01350715:26 Re≈æiss√∂√∂r: Mare ViljarandJ√ºri Kuuskemaa
JAEI: 5 05.06.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110305299010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02707117:23 Re≈æiss√∂√∂r: Aile Ellman; Autor: Mari Kartau; Toimetaja: Katrin Reimann; Autor: Mare TrallaPeeter Allik
Adamson-Eric 12.06.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005112346049010010002081001517C41A040000005020B00000D0F06468649:22:00 Leo Soonp√§√§, Bruno Tomberg, Olev Subbi, Evald Okas, Ella K√ºlv, Gustav Ernesaks, Villem Raam, Leo Gens, Adamson-Eric, Hanno Kompus
Komponist Kostabi18.06.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160209150001301000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F09317819:46 Autor: √úlle √ïunMark Kalev Kostabi
L√§bi armastuse... √úlle Marks25.06.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160202010257101000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F08557007:40 Autor: Peeter Brambat√úlle Marks
P√∂√∂rism√§e peremees. Edgar Valter05.08.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110048586010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02387743:45:00 Re≈æiss√∂√∂r: Karin NurmEdgar Valter
Ajaloo vabrik: Fotokunst ja ajalugu13.09.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131112093635201000300112290E2BA238B440000005220B00000D0F00266129:07:00 Re≈æiss√∂√∂r: Aile EllmanPeeter Linnap, Peeter Laurits, Ants Juske
Ajaloo vabrik: Dokument kunstis14.09.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131111133312201000300112290E2BA238B440000005220B00000D0F00201628:10:00 Peeter Linnap
Estica: Assaku ohvrikivi19.09.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151105134636001000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F00854310:15 Re≈æiss√∂√∂r: Mare Viljarand
Simson Seak√ºlast04.10.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201302271736455010010002081001517C41A040000001832B00000D0F00127428:06:00 Re≈æiss√∂√∂r: Peeter Brambat; Re≈æiss√∂√∂r: Mariina M√§lkAivar Simson
Elustiilid: Hipid06.10.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110713098010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03265424:16:00 Re≈æiss√∂√∂r: Aile Ellman; Toimetaja: Katrin Reimann
Saared 17.10.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070739064010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00683728:45:00 Re≈æiss√∂√∂r: Andres S√∂√∂tErik Schmidt
Ars et vita: Elu ja ilu25.10.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110240165010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02648328:25:00 Autor: Ants Juske; Re≈æiss√∂√∂r: Indrek Kangur; Autor: Harry Liivrand; Toimetaja: Mariina M√§lk
Ajaloo vabrik: Thomas McEvilley. Kunst ja ajalugu02.11.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131112093832601000300112290E2BA238B440000005220B00000D0F00266237:42:00 Re≈æiss√∂√∂r: Aile EllmanPeeter Linnap, Thomas McEvilley
Ars et vita: Feminism ja mees08.11.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110240221010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02648629:20:00 Autor: Ants Juske; Re≈æiss√∂√∂r: Indrek Kangur; Toimetaja: Mariina M√§lk
√úksikud katked haaramatust tervikust. Kaarel Kurismaa12.11.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160527160558001000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F19229714:33 Re≈æiss√∂√∂r: Peeter BrambatKaarel Kurismaa, Sulev Teppart, Sven Gr√ºnberg, Mari Kurismaa, Tallinna Kunstihoone
Lumivalgekesest ja teistest21.11.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160623185749501000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F21088323:56 Autor: Tiina KolkEpp Maria Kokam√§gi, Siima ≈†kop
Ars et vita: Videokunst ja meedia22.11.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005130858594010010002081001517C41A040000005020B00000D0F12662827:51:00 Autor: Ants Juske; Re≈æiss√∂√∂r: Indrek Kangur; Toimetaja: Mariina M√§lk
Ars et vita: Kit≈° ja eliit07.12.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110240277010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02649031:28:00 Re≈æiss√∂√∂r: Indrek Kangur; Autor: Harry Liivrand; Toimetaja: Mariina M√§lk
Ars et vita: Mood20.12.1995 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005131155497010010002081001517C41A040000005020B00000D0F13263328:42:00 Re≈æiss√∂√∂r: Indrek Kangur; Autor: Harry Liivrand; Toimetaja: Mariina M√§lk
Tulevikulinn 01.01.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160308142304901000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F11766817:04 Autor: Peeter BrambatT√µnis Vint
Ars et vita: Kriitika kuraatorlus17.01.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102304325010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02136229:42:00 Autor: Ants Juske; Re≈æiss√∂√∂r: Indrek Kangur; Toimetaja: Mariina M√§lkJ√ºri Arrak, Linnar Priim√§gi, Peeter Linnap
Estica: Ungru, Kiltsi23.01.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151106020115901000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F00947411:57 Re≈æiss√∂√∂r: Mare ViljarandJ√ºri Kuuskemaa
Ars et vita: Kunstist kui kapitalist31.01.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005130830191010010002081001517C41A040000005020B00000D0F12561629:39:00 Re≈æiss√∂√∂r: Indrek Kangur; Autor: Harry Liivrand; Toimetaja: Mariina M√§lk≈†ifara Hindrekson, Georg Poslawski
Estica: Otep√§√§ linnam√§gi13.02.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151106020715901000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F00947814:42 Re≈æiss√∂√∂r: Mare ViljarandJ√ºri Kuuskemaa
Ars et vita: Institutsioonid14.02.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102304378010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02136528:03:00 Re≈æiss√∂√∂r: Indrek Kangur; Autor: Harry Liivrand; Toimetaja: Mariina M√§lk
Estica: Barclay de Tolly mausoleum20.02.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151106023118701000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F00948716:36 Re≈æiss√∂√∂r: Mare ViljarandJ√ºri Kuuskemaa, Michael Andreas Barclay de Tolly
Ars et vita: Disain ja kodu28.02.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102309286010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02147829:17:00 Autor: Ants Juske; Re≈æiss√∂√∂r: Indrek Kangur; Toimetaja: Mariina M√§lkKrista Kodres, Ando Keskk√ºla, Aleksander Jakovlev



Estica: P√µltsamaa ordulinnus ja loss12.03.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151106023117501000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F00948614:44 J√ºri Kuuskemaa
Ars et vita: Kunstist muuseumis13.03.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102309334010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02148229:09:00 Graafiline kujundaja: Ants Juske; Re≈æiss√∂√∂r: Indrek Kangur; Toimetaja: Mariina M√§lkEnriko Talvistu
Estica: Ridala kirik19.03.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151106024718901000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F00949114:17 Re≈æiss√∂√∂r: Mare ViljarandJ√ºri Kuuskemaa
Ars et vita: Erootika ja kunst27.03.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110045271010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02379229:43:00 Re≈æiss√∂√∂r: Indrek Kangur; Autor: Harry Liivrand; Toimetaja: Mariina M√§lkLeonhard Lapin, Heie Treier
Estica: Sangaste krahv02.04.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151106025322801000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F00949415:03 Re≈æiss√∂√∂r: Mare Viljarand
Estica: Sangaste loss02.04.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151106030624401000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F00949814:16 Re≈æiss√∂√∂r: Mare ViljarandJ√ºri Kuuskemaa
Ars et vita: Kunst ja alkohol10.04.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110045424010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02379730:36:00 Autor: Harry Liivrand; Toimetaja: Mariina M√§lkLeonhard Lapin, J√ºri Arrak, Andres Langemets
Ars et vita: Postmodernism24.04.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005131155558010010002081001517C41A040000005020B00000D0F13263629:15:00 Autor: Ants JuskeHasso Krull, Heie Treier
Ars et vita: Ideede liikumine08.05.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110049468010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02389730:25:00 Re≈æiss√∂√∂r: Indrek Kangur; Autor: Harry Liivrand; Toimetaja: Mariina M√§lkSirje Helme, Hasso Krull
Ando 09.05.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160127214253801000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F08058734:53:00 Autor: Peeter BrambatAndo Keskk√ºla
Ars et vita: Elukunst22.05.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110049542010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02389929:11:00 Autor: Ants Juske; Re≈æiss√∂√∂r: Indrek Kangur; Autor: Harry Liivrand; Toimetaja: Mariina M√§lk
Elustiilid: Disko25.05.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110049379010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02389325:02:00 Autor: Raoul Kurvitz
Johann K√∂ler 26.05.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160206014154701000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F09066509:06 Autor: Aile EllmanJohann K√∂ler
Estica: Paide linnus28.05.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151106030824101000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F00950114:44 Re≈æiss√∂√∂r: Mare ViljarandJ√ºri Kuuskemaa
Valede v√µrk. J√ºri Ojaver23.06.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151106004509001000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F00941609:47 Autor: Peeter BrambatJ√ºri Ojaver
Fotosaated: Carl Sarapiga Mulgimaal30.06.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005112002320010010002081001517C41A040000005020B00000D0F05670511:29 Re≈æiss√∂√∂r: Peeter ToomingCarl Sarap
Konteiner '96. Rahvusvaheline moodsa kunsti n√§itus Kopenhaagenis03.07.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150513170512801000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F02394828:37:00 Re≈æiss√∂√∂r: Mariina M√§lkJaan Toomik
Eesti filmilavastajaid: Heiki Ernits.17.07.1996 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1726447:44:00
Eesti kunst: Jaan Toomik07.09.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102314195010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02159828:31:00 Re≈æiss√∂√∂r: Mariina M√§lkJaan Toomik, Tartu Kunstimaja
Ars et vita: Skandaalid09.09.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110410205010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02860729:28:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kalev Lepik; Autor: Harry Liivrand; Toimetaja: Mariina M√§lkJ√ºri Arrak, Mare Tralla
Ars et vita: Reklaam kui kunst23.09.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070555151010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00618925:16:00 Autor: Ants Juske; Re≈æiss√∂√∂r: Kalev Lepik; Toimetaja: Mariina M√§lkLinnar Priim√§gi, Toomas Volkmann
Eesti kunst: Anne Parmasto03.10.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110151309010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02534710:57 Re≈æiss√∂√∂r: Mariina M√§lkAnne Parmasto
Ars et vita: Arhitektuur ja linna planeerimine07.10.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070555160010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00619031:57:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kalev Lepik; Autor: Harry Liivrand; Toimetaja: Mariina M√§lkKrista Kodres, Andres Alver
Ars et vita: P√µlvkonnad kunstis21.10.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110410255010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02860929:15:00 Autor: Ants Juske; Re≈æiss√∂√∂r: Kalev Lepik; Toimetaja: Mariina M√§lkMari Kartau, Raul Meel
Ars et vita: Kes maksab?04.11.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110424485010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02891331:05:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kalev Lepik; Autor: Harry Liivrand; Toimetaja: Mariina M√§lkSirje Helme
Ars et vita: Kunsti sotsiaalsus18.11.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005130936446010010002081001517C41A040000005020B00000D0F12793429:25:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kalev Lepik; Toimetaja: Mariina M√§lkJaak Kangilaski, Marco Laimre, Harry Liivrand
Elustiilid: Kaotajad - v√µitjad?23.11.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110406547010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02854020:25 Re≈æiss√∂√∂r: Aile Ellman; Autor: Mari Kartau; Toimetaja: Katrin Reimann
Eesti kunst: Maarja Undusk28.11.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102048350010010002081001517C41A040000005020B00000D0F01786509:13 Re≈æiss√∂√∂r: Mariina M√§lkMaarja Undusk
Estica: Vabaduss√µja ausammas30.11.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151106031427101000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F00950410:43 Re≈æiss√∂√∂r: Olga Mart√µnova
Ars et vita: Kuidas seletada kunsti?02.12.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110424587010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02891730:57:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kalev Lepik; Toimetaja: Mariina M√§lkMaria-Kristiina Ulas, Ando Keskk√ºla
Eesti kunst: J√ºri Arrak24.12.1996 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110123170010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02468700:00 Autor: Mariina M√§lkJ√ºri Arrak, Arvo P√§rt
Eestiaegsed inimesed: Kalju Reitel01.01.1997 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110106514010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02430128:45:00 Autor: Hille TartoKalju Reitel, Kristjan Raud
Estica: Purtse linnus01.01.1997 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151109040648301000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F01160016:22 Re≈æiss√∂√∂r: Mare Viljarand
Kultuurkapitali p√§rjatud. L√ºhikokkuv√µte auhindade k√§tteandmisest 199701.01.1997 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20180627105812101000300112290E2BA238B440000002912B00000D0F02589714:45 Autor: Tarmo KrimmEha Komissarov, Karin Hallas-Murula, Inga Raukas, Mart Kalm, Kaarel Kurismaa
Oli kord...: Niguliste kiriku p√µlemistest ja taastamistest06.01.1997 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2391522:44 Autor: Hubert VeldermannInge Teder, Mai Lumiste, Heino Uuetalu, Rasmus Kangro-Pool
Oli kord...: Niguliste kiriku p√µlemistest ja taastamistest06.01.1997 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2391522:44 Autor: Hubert VeldermannMai Lumiste, Rasmus Kangro-Pool, Inge Teder, Heino Uuetalu, Niguliste kunstimuuseum
Maailmapilt: Muinsuskaitse ja t√§nap√§ev. Waldfriedi villa27.02.1997 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/4893600:00 Autor: Reet MadeSilvi Lindmaa-Pihlak, Rudolf Kn√ºpffer, Toivo Tootsen
Eesti kunst: R√ºhm T10.03.1997 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110123283010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02468940:41:00 Re≈æiss√∂√∂r: Mariina M√§lk; Stsenarist: Johannes SaarRaoul Kurvitz, Urmas Muru, Peeter Pere, Ene-Liis Semper
Kunstisuvi '97 14.07.1997 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20161024172343701000300112290E2BA238B440000004380B00000D0F03195717:52 Autor: Aile Ellman
Visandid: Tikitud lehmad. Anu Raua talus Heimtalis27.07.1997 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1260146:24:00 Anu Raud
Estica: Toila-Oru25.09.1997 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151109031840601000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F01158818:51 Re≈æiss√∂√∂r: Mare Viljarand
Kunstiruum: Mari Sobolevi kommentaar06.10.1997 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110529353010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03029527:58:00 Rein Tammik, Vano Allsalu, T√µnis Vint, Agu Pilt, Peeter Allik, Tarrvi Laamann, Obu galerii
Kunstiruum: Heie Treieri kommentaar27.10.1997 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110529400010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03029830:01:00 Re≈æiss√∂√∂r: Aile EllmanHeie Treier, Ando Keskk√ºla, Mare Tralla, Tanel Veenre, Kadri M√§lk
Kunstiruum: Harry Liivrand'i kommentaar24.11.1997 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110605593010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03114628:56:00 Ene-Liis Semper, Mari Kartau, Taave Tuutma, Peeter Allik, Tarvo Kaspar Toome, Ramo Teder, Rait P√§rg, Andrus Joonas, Evelyn M√º√ºrsepp Grzinich, Mall Nukke, Kadri Kangilaski, Marco Laimre, Marko M√§etamm, Erki Kasemets, Rotermanni soolaladu
Kunstiruum: Kunstikriitikud22.12.1997 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110533500010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03039728:05:00 Re≈æiss√∂√∂r: Aile EllmanPeeter Linnap, Johannes Saar, Ants Juske, Harry Liivrand, J√ºri Ojaver, Mari Kartau, Leonhard Lapin
Lapin on vanem kui meie29.12.1997 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110646202010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03203728:05:00 Autor: Mark SoosaarLeonhard Lapin
Eesti kunst: Marko Laimre13.01.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110654550010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03223109:52 Re≈æiss√∂√∂r: Aile Ellman; Autor: Mariina M√§lkMarco Laimre
Estica: Kuressaare keskv√§ljak16.01.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151109063058501000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F01166213:38 Re≈æiss√∂√∂r: Mare ViljarandJ√ºri Kuuskemaa



Kunstiruum: Nonkonformistliku kunsti n√§itus19.01.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110533554010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03039827:05:00 Re≈æiss√∂√∂r: Aile EllmanSirje Helme, T√µnis Vint, Eha Komissarov, √úlo Sooster, Reet Varblane, Ants Juske
Estica: Koguva k√ºla23.01.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151109070903501000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F01170417:58 Re≈æiss√∂√∂r: Mare ViljarandJ√ºri Kuuskemaa
Estica: Kuressaare Piiskopiloss 130.01.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151109072502901000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F01171214:07 Re≈æiss√∂√∂r: Mare ViljarandJ√ºri Kuuskemaa
Eesti kunst: Mall Nukke03.02.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110655053010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03223309:23 Re≈æiss√∂√∂r: Aile Ellman; Stsenarist: Johannes Saar; Autor: Katrin ViirpaluMall Nukke
Estica: Peipsi-√§√§rsed vene ikoonid03.02.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150420181652401000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F00730816:10 Re≈æiss√∂√∂r: Mare Viljarand
Estica: Kuressaare Piiskopiloss 206.02.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151109073806001000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F01172016:08 Re≈æiss√∂√∂r: Mare ViljarandJ√ºri Kuuskemaa
Kunstiruum: Ando Keskk√ºla16.02.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110750546010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03361128:16:00 Re≈æiss√∂√∂r: Aile EllmanAndo Keskk√ºla, Kai Kaljo, J√ºri Ojaver, [09.10.1997‚Äì19.10.1997] Interstanding 2
Ajameelne: Kunstfotograaf Toomas Kalve22.02.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070220281010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00458324:00:00 Autor: Margit KilumetsToomas Kalve
Ajameelne: Ivo Nikkolo01.03.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070609095010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00627922:50 Autor: Reet OjaIvo Nikkolo, Aldo J√§rvsoo
Estica: Valjala ja Muhu kirikud13.03.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151109074404701000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F01172513:06 Re≈æiss√∂√∂r: Mare ViljarandJ√ºri Kuuskemaa
Kunstiruum: Kodanliku maitse teenistuses Eestis. Elektrokardiogramm16.03.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110501028010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02967528:21:00 Re≈æiss√∂√∂r: Aile Ellman; Autor: Hanno Soans; Autor: Katrin ViirpaluAnu Kalm, Mare Tralla, Marco Laimre, Kiwa, Harry Liivrand, Mari Kartau, Johannes Saar, Erki Kasemets, Heie Treier, Silvi Lepparu, Eha Komissarov, Mall Nukke, Rotermanni soolaladu, Tallinna Kunstihoone
Estica: Muhu ja Valjala maalinnad17.03.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151109075305201000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F01173114:07 Re≈æiss√∂√∂r: Mare ViljarandJ√ºri Kuuskemaa
Ajameelne: Keraamik Anne T√ºrn22.03.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070244457010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00478523:54 Autor: Margit KilumetsAnne T√ºrn
Estica: Kaarma ja P√ºha kirikud24.03.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151109075408201000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F01173515:01 Re≈æiss√∂√∂r: Mare ViljarandJ√ºri Kuuskemaa
Kindralid ja medalid. Skulptor Maire M√§nnik28.03.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20171025005931901000300112290E2BA238B440000004680B00000D0F02177431:22:00 Re≈æiss√∂√∂r: Krista Rannam√§eTamara Luuk, Urmo Raus, Maire M√§nnik
Estica: Angla tuulikud ja Karja kirik31.03.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151110184206601000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F01361614:31 Re≈æiss√∂√∂r: Mare ViljarandJ√ºri Kuuskemaa
Eesti kunst: Mari Kurismaa08.04.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110635552010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03182108:43 Re≈æiss√∂√∂r: Mariina M√§lkMari Kurismaa, Tartu √úlikooli Kunstimuuseum
Kunstiruum: Kunstnike liidu suurkogu13.04.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070336574010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00521027:41:00 Mall Nukke, Signe Kivi, Ants Juske, Eha Komissarov, Harry Liivrand, Vaal Galerii
Enn√§e inimest: Jevgeni Kaljundi29.04.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070226124010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00463129:04:00 Jevgeni Kaljundi
Kunstiruum: N√§itus "Unustatud Eesti foto".11.05.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070927400010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00734528:20:00 Re≈æiss√∂√∂r: Aile EllmanEve Kiiler, Killu Sukmit, Mari Laanemets, Reet Varblane, Ele Praks, Kadi Estland, Helen Lehtmets, Mari Kartau, Peeter Laurits
Kunst meie √ºmber: Arhitektuur20.05.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20141222183215401000300112290E2BA238B440000002740B00000D0F02345912:05 Re≈æiss√∂√∂r: Aile EllmanPeeter Pere, Raivo Puusepp, Vilen K√ºnnapu, Ain Padrik, T√µnu Laigu
Kunstiruum: Kristjan Raua kunstipreemia saajad08.06.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070927510010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00734627:09:00 Re≈æiss√∂√∂r: Aile EllmanReet Varblane, Heie Treier, Ants Juske, Peeter Linnap, Jaan Toomik, T√µnis Vint
Kunst meie √ºmber: Interj√∂√∂rid21.06.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20141222183213001000300112290E2BA238B440000002740B00000D0F02345810:53 Maile Gr√ºnberg, Malle J√ºrgenson, Tea Tammelaan, Krista Lepland
Eesti kunst: Inessa Josing24.06.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110655155010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03223608:44 Re≈æiss√∂√∂r: Aile Ellman; Autor: Katrin ViirpaluInessa Josing
Eesti kunst: Aili Vint13.09.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070240545010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00475527:28:00 Re≈æiss√∂√∂r: Mariina M√§lkAili Vint
Kunstiruum: N√§itus Rotermanni soolalaos28.09.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070927513010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00734728:08:00 Re≈æiss√∂√∂r: Aile EllmanAnu Liivak, Ando Keskk√ºla, Sirje Helme, Eve Kask
Mulle meeldib see muusika: Paul Luhtein09.10.1998 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/3069024:33:00 Paul Luhtein
Avatud √ºlikool: XX sajandi kunst. Professor Jaak Kangilaski30.11.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070244111010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00478124:02:00 Re≈æiss√∂√∂r: √úlle PuusepJaak Kangilaski
Kunstiruum: Netikunst07.12.1998 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070928284010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00734827:36:00 Re≈æiss√∂√∂r: Aile EllmanRaivo Kelomees
OP!: 5 01.01.1999 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130828092737201000300112290E2BA238B440000003680B00000D0F02167328:00:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Helen Valkna; Re≈æiss√∂√∂r: Rene VilbreMarc Chagall, Solvita Krese, Eha Komissarov, Hanno Soans, Rotermanni soolaladu, P√§rnu Uue Kunsti Muuseum
Kunstiruum: Amsterdami Moodsa Kunsti Muuseum04.01.1999 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005071551549010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00842531:14:00 Re≈æiss√∂√∂r: Mark Soosaar
Kunstiruum: Stuudio 22 n√§itus03.02.1999 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070928387010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00734920:13 Re≈æiss√∂√∂r: Aile EllmanAngela Orgusaar, Ralf Tamm, Evar Riitsaar, Martin V√§llik, Jaak Saks, T√µnis Vint, Urve Eslas, Tallinna Kunstihoone galerii
Kunstiruum: 1703.03.1999 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070830477010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00709417:57 Ivika K√§rmik, Katrin Amos, Viviann Napp, Kadri Viires, Heie Treier, L√ºhikese Jala Galerii, Galerii Kaks, Vaal Galerii, La Galerie Passage
Kunstiruum: Eesti ehetekunstnikud07.04.1999 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070830579010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00709517:29 Re≈æiss√∂√∂r: Aile EllmanVappu Thurlow, Ly Lestberg, Krista Kodres, J√ºri Arrak, Hanno Soans
Kunstiruum: 1915.05.1999 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005070831280010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00709716:29 Re≈æiss√∂√∂r: Aile EllmanEha Komissarov, Ene-Liis Semper, Liivia Le≈°kin
Kunstiruum: N√§itus ECCE HOMO31.08.1999 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005112345546010010002081001517C41A040000005020B00000D0F06468227:43:00 Re≈æiss√∂√∂r: Mark SoosaarAndrus Joonas, Oƒºegs Tillbergs, Judith Vidal-Hall
Peaarhitektid 08.09.1999 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005071558198010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00847851:20:00 Re≈æiss√∂√∂r: Andres S√∂√∂tMart Port, Voldemar Herkel, Ike Volkov, Dmitri Bruns
N√§itus Eesti puitarhitektuur Rotermanni soolalaos.20.09.1999 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7592715:23 Karin Hallas-Murula, Rotermanni soolaladu
OP!: 3 28.09.1999 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130828092501401000300112290E2BA238B440000003680B00000D0F02166827:20:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Helen Valkna; Re≈æiss√∂√∂r: Rene VilbreSven Inge, Andres Tolts, Ando Keskk√ºla, Enn Lillemets, Mari Kartau
Kunstiilm: Liina Siib04.10.1999 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120319359010010002081001517C41A040000005020B00000D0F07180221:11 Re≈æiss√∂√∂r: Aile EllmanLiina Siib
OP!: 4 05.10.1999 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130828092609201000300112290E2BA238B440000003680B00000D0F02167127:21:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Helen Valkna; Re≈æiss√∂√∂r: Rene VilbreVappu Thurlow, Maria-Kristiina Ulas, Katrin Kivimaa, Barbi Pilvre, Tallinna Kunstihoone
OP!: 6 12.10.1999 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130924135302401000300112290E2BA238B440000003252B00000D0F00869327:55:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Helen Valkna; Re≈æiss√∂√∂r: Rene VilbreRene Haljasm√§e, Leonhard Lapin
OP!: 7 26.10.1999 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130924134954901000300112290E2BA238B440000003252B00000D0F00869024:49:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Helen Valkna; Re≈æiss√∂√∂r: Rene VilbreK√ºlli Hansen, J√ºri Ojaver, Aleksandr Potolitsyn, Leila Luukka, Maarit Suomi-V√§√§n√§nen, Paul Rodgers
OP!: 8 02.11.1999 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130924134837801000300112290E2BA238B440000003252B00000D0F00868727:57:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Helen Valkna; Re≈æiss√∂√∂r: Rene Vilbre
OP!: 9 09.11.1999 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130924134735701000300112290E2BA238B440000003252B00000D0F00868427:03:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Helen Valkna
OP!: 10 16.11.1999 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130924134628601000300112290E2BA238B440000003252B00000D0F00868225:53:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaTiiu Talvistu, Mare Joonsalu, Terje Ojaver, Mari Roosvalt, Mari Kartau, Mari Kurismaa, Tartu Kunstimuuseum, [18.03.2008‚Äì04.2008] Hingeaed
OP!: 11 23.11.1999 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131003143746701000300112290E2BA238B440000005392B00000D0F00439825:54:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Rene VilbreEha Komissarov, Reet Varblane, Eesti Kunstimuuseum
OP!: 12 30.11.1999 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131003143834001000300112290E2BA238B440000005392B00000D0F00440025:40:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Rene VilbreSirje Helme, Mare Tralla, Ando Keskk√ºla



OP!: 13 07.12.1999 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131011154355001000300112290E2BA238B440000006264B00000D0F00288525:46:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Rene Vilbre
OP!: 14 14.12.1999 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131017095519101000300112290E2BA238B440000006264B00000D0F00739526:52:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Helen Valkna; Re≈æiss√∂√∂r: Rene VilbreLeonhard Lapin
Kunstiruum: V√§lismaa kunstimuuseumid21.12.1999 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005071551446010010002081001517C41A040000005020B00000D0F00842325:59:00 Autor: Mark Soosaar
Muuseum oma majata28.12.1999 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160327000409001000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F13555625:34:00 Re≈æiss√∂√∂r: Aile EllmanEesti Kunstimuuseum
OP!: 24 01.01.2000 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130923134412001000300112290E2BA238B440000003252B00000D0F00790425:57:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Rene VilbreAnna Maria Lapin, Tiit K√§ndler, Tallinna Kunstihoone galerii
OP!: 25 01.01.2000 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131016102616701000300112290E2BA238B440000006264B00000D0F00661225:35:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Rene VilbreMaire Toom
OP!: 27 01.01.2000 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131016102658701000300112290E2BA238B440000006264B00000D0F00661626:31:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Rene VilbreAndo Keskk√ºla, Marco Laimre, Jaan Elken, Mall Nukke, Janno P√µldma, Tallinna Kunstihoone
Piirikunst: Ruum ja vorm 200001.01.2000 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6192748:28:00 Autor: Kertu SoansLeonhard Lapin
OP!: 15 11.01.2000 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130828090950301000300112290E2BA238B440000003680B00000D0F02165127:57:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Rene VilbreMaile Gr√ºnberg, Mari Kurismaa, Enno Hallek, Rotermanni soolaladu, Tallinna Kunstihoone galerii
OP!: 16 18.01.2000 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130828091308901000300112290E2BA238B440000003680B00000D0F02165427:27:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaLennart M√§nd, T√µnis Vint, Agu Pilt, Tallinna Linnagalerii
OP!: 17 25.01.2000 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130828091515801000300112290E2BA238B440000003680B00000D0F02165556:09:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Rene VilbreAnu Juurak, Ahti Seppet, Natalie Mei, Mai Levin, Tallinna Kunstihoone
Piirikunst: Meedia ja √ºhiskond30.01.2000 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/3972753:45:00 Autor: Maris JohannesAndo Keskk√ºla, Anders H√§rm, Katrin Kivimaa
OP!: 18 01.02.2000 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130828091643101000300112290E2BA238B440000003680B00000D0F02165825:18:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Rene VilbreAndres Kurg, Marko Raat
OP!: 19 08.02.2000 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130828091725701000300112290E2BA238B440000003680B00000D0F02166026:57:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaEnn P√µldroos, Ants Juske, Marko M√§etamm, Mari Kartau, Heie Treier, Sirje Helme, Vaal Galerii
OP!: 20 15.02.2000 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130923135010101000300112290E2BA238B440000003252B00000D0F00791526:46:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaJaan Elken, Jan H√§llfors, Albert Anni, Katrin Roots, Erki Kasemets, Mats √ïun
OP!: 21 29.02.2000 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130923134851401000300112290E2BA238B440000003252B00000D0F00791226:24:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Rene VilbrePeeter Laurits, Rein Kelpman, Peeter Mudist, Eha Komissarov
OP!: 22 07.03.2000 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130923134748401000300112290E2BA238B440000003252B00000D0F00791025:24:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaG√ºnther Uecker, Urmas Viik, Eha Komissarov, Tallinna Kunstihoone, Rotermanni soolaladu
OP!: 23 14.03.2000 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130923134600801000300112290E2BA238B440000003252B00000D0F00790725:46:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaPablo Picasso, Kristiina Kaasik, Helle Vahersalu, Peeter Kuutma, √úlo √ïun, Vello Tamm, J√ºri Arrak, Kristi Laanem√§e, Sven Saag, Merike Sule-Trubert
OP!: 29 25.04.2000 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131016102741801000300112290E2BA238B440000006264B00000D0F00661926:18:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaSirje Helme
OP!: 30 02.05.2000 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131016102824401000300112290E2BA238B440000006264B00000D0F00662226:35:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Rene VilbreToomas Vint, Peeter Allik, Tallinna Kunstihoone, Rotermanni soolaladu
OP!: 31 09.05.2000 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131016102311101000300112290E2BA238B440000006264B00000D0F00660324:39:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Rene Vilbre√úlo Sooster, Leonhard Lapin, Tenno Pent Sooster
OP!: 32 16.05.2000 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131016102353801000300112290E2BA238B440000006264B00000D0F00660625:25:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Helen Valkna; Re≈æiss√∂√∂r: Rene VilbreKiwa, Jasper Zoova, Rael Artel, Tallinna Linnagalerii
Ex libris: Raamatuaasta lehek√ºlgi. 08. Ants Juske.20.05.2000 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8829308:39 Ants Juske, Voldemar Vaga
Aleksander Suuman loomingust21.05.2000 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/5557221:14 Aleksander Suuman
OP!: 33 23.05.2000 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131016102435901000300112290E2BA238B440000006264B00000D0F00660825:59:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Rene VilbreTarrvi Laamann, Mare Tralla, Mari Kartau, Harry Liivrand, Mikk Rand, Mait Laas
OP!: 34 30.05.2000 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131016102519001000300112290E2BA238B440000006264B00000D0F00661026:10:00 Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Helen Valkna
KUNSTIKANAL15.07.2000 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/3682217:01 Autor: Lea VeelmaAili Vint
Kunstikanal: Sirje Runge15.07.2000 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1713534:01:00 Sirje Runge
KUNSTIKANAL. Aili Vahtrapuu15.07.2000 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/3669204:05 Autor: Lea VeelmaAili Vahtrapuu, Irena Timusk, Tiiu Pai
P√§evakaja: Niguliste kirik15.07.2000 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2755404:51 Autor: Hubert VeldermannMai Lumiste, Andres Saar
Lastetuba: Evald Okas02.09.2000 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1592332:53:00 Evald Okas
KUUS√úNDMUS. Maile Gr√ºnberg ja Meelis Press.03.09.2000 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9253542:06:00 Autor: Kerttu SoansMaile Gr√ºnberg, Meelis Press
OP!: 54 01.01.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130827094338301000300112290E2BA238B440000003680B00000D0F02115127:45:00 Autor: Ilmar Raag; Re≈æiss√∂√∂r: Rene Vilbre
OP!: 52 09.01.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130827093600801000300112290E2BA238B440000003680B00000D0F02114425:45:00 Autor: Ilmar Raag; Re≈æiss√∂√∂r: Rene Vilbre
OP!: 53 16.01.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130827094148701000300112290E2BA238B440000003680B00000D0F02114827:45:00 Autor: Ilmar Raag; Re≈æiss√∂√∂r: Rene VilbreAldo J√§rvsoo
Kinnism√µte: Kerttu Soans ja Maarja Undusk 128.01.2001 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/762849:56:00 Maarja Undusk
OP!: 55 30.01.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130827094527301000300112290E2BA238B440000003680B00000D0F02115527:45:00 Autor: Ilmar Raag; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaMarco Laimre, Ando Keskk√ºla, Jaan Toomik, Virve Sarapik, Sirje Helme, Raivo Kelomees, Hanno Soans, Siim-Tanel Annus
OP!: 56 06.02.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130827094724501000300112290E2BA238B440000003680B00000D0F02115827:45:00 Autor: Ilmar Raag; Re≈æiss√∂√∂r: Rene VilbreEha Komissarov, Vaal Galerii
OP!: 57 13.02.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130920141242901000300112290E2BA238B440000003252B00000D0F00460927:46:00 Autor: Ilmar Raag; Re≈æiss√∂√∂r: Rene VilbreKaido Ole, Hanno Soans, Rotermanni soolaladu
OP!: 58 20.02.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130920141015601000300112290E2BA238B440000003252B00000D0F00460327:53:00 Autor: Ilmar Raag; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaHanno Soans
OP!: 59 27.02.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130920140427801000300112290E2BA238B440000003252B00000D0F00459528:00:00 Autor: Ilmar Raag; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaAnders H√§rm, Marco Laimre, Andres Maimik, Hansapanga kunstisaal
OP!: 60 06.03.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130920140319001000300112290E2BA238B440000003252B00000D0F00459028:00:00 Autor: Ilmar Raag; Re≈æiss√∂√∂r: Rene VilbrePeeter Allik, Anders H√§rm, Tallinna Kunstihoone
OP!: 61 13.03.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130920140237001000300112290E2BA238B440000003252B00000D0F00458828:00:00 Autor: Ilmar Raag; Re≈æiss√∂√∂r: Rene Vilbre
OP!: 62 20.03.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151014134422001000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F12329327:49:00 Autor: Ilmar Raag; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaUrmo Raus
OP!: 63 03.04.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140220140339601000300112290E2BA238B440000003840B00000D0F03680127:20:00 Autor: Ilmar Raag; Re≈æiss√∂√∂r: Rene VilbrePriit P√§rn
OP!: 64 10.04.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140220140336301000300112290E2BA238B440000003840B00000D0F03679728:00:00 Autor: Ilmar Raag; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaMall Nukke, Marko M√§etamm, Maria-Kristiina Ulas, Kaido Ole
OP!: 65 17.04.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140220140327501000300112290E2BA238B440000003840B00000D0F03678828:00:00 Autor: Ilmar Raag; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaKalle Vellevoog, Yoshiko Chuma
OP!: 66 24.04.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131210130928101000300112290E2BA238B440000004280B00000D0F00574428:01:00 Autor: Ilmar Raag; Re≈æiss√∂√∂r: Rene Vilbre√úlo Pikkov, Hanno Soans, Kiwa, Anders H√§rm, Jaan Elken



OP!: 67 01.05.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140220140318901000300112290E2BA238B440000003840B00000D0F03677828:01:00 Autor: Ilmar Raag; Re≈æiss√∂√∂r: Rene VilbreAnders H√§rm, Marco Laimre, Hanno Soans
RAADIO √ñ√ñ√úLIKOOL. Postmodernne maakunst05.05.2001 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/14871548:54:00 Peeter Laurits
OP!: 68 08.05.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131209112022301000300112290E2BA238B440000004280B00000D0F00452928:00:00
Mu √ºmber ja mu sees: 507.07.2001 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/982129:59:00 Peeter Laurits
Kinnism√µte: Krista Kodres. Valitud palad 914.07.2001 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/764310:05 Krista Kodres
Siin ja praegu: Ene-Liis Semper16.07.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120216033010010002081001517C41A040000005020B00000D0F06972538:16:00 Autor: J√ºri Aarma; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaEne-Liis Semper
OP!: 72 18.09.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131209111748001000300112290E2BA238B440000004280B00000D0F00451827:56:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaEve Kask, Peeter Laurits, Rael Artel, Toomas Rein, Rotermanni soolaladu
Subjektiiv: N√§ost n√§kku. Priit P√§rn18.09.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110020196010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02318726:44:00 Re≈æiss√∂√∂r: Juho JalvistePriit P√§rn
Kinnism√µte: Heie Treier. Valitud palad 1722.09.2001 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/765409:55 Heie Treier
OP!: 73 25.09.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131209111630401000300112290E2BA238B440000004280B00000D0F00451526:43:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaKatrin Kivimaa, Vano Allsalu, Anders H√§rm, Leonhard Lapin
Piirikunst: Tallinna XII Graafikatriennaal07.10.2001 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1084750:23:00 Eve Kask, Marko M√§etamm, Liina Siib, Mare Pedanik
OP!: 75 09.10.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131209111452101000300112290E2BA238B440000004280B00000D0F00451358:05:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaEha Komissarov, √úlo Sooster, Tenno Pent Sooster
OP!: 76 16.10.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131204094356401000300112290E2BA238B440000004280B00000D0F00107628:05:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaJ√ºri Arrak, Harry Liivrand, Tallinna Kunstihoone galerii
Lastetuba: Valli Lember-Bogatkina20.10.2001 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/873127:38:00 Valli Lember-Bogatkina
OP!: 77 23.10.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131209111404101000300112290E2BA238B440000004280B00000D0F00451127:52:00 Re≈æiss√∂√∂r: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaEva Koha, Ivo Lill, Mare Saare, Tiina Sarapu
Argip√§ev: Muinsuskaitse Tallinnas24.10.2001 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/668238:29:00 Autor: Kaja K√§rnerJaan Tamm, Agne Trummal
Piirikunst: Klaasikunst04.11.2001 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1084945:04:00 Autor: Kertu SoansMare Saare, Kai Kiudsoo-V√§rv, Kalli Sein
OP!: 79 06.11.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131204093348601000300112290E2BA238B440000004280B00000D0F00106728:01:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaMare Tralla, Ando Keskk√ºla, Sirje Helme
OP!: 80 13.11.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131204093256001000300112290E2BA238B440000004280B00000D0F00106427:54:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaHarry Liivrand
OP!: 81 20.11.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131204093210801000300112290E2BA238B440000004280B00000D0F00106227:55:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaMarco Laimre
Subjektiiv: N√§ost n√§kku. Mai Levin20.11.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102123213010010002081001517C41A040000005020B00000D0F01873527:37:00 Re≈æiss√∂√∂r: Juho JalvisteMai Levin, Mikkeli galerii
OP!: 83 04.12.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131204092929101000300112290E2BA238B440000004280B00000D0F00105827:56:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaPatrick Nyberg, Kiasma
OP!: 85 18.12.2001 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140220132803701000300112290E2BA238B440000003840B00000D0F03487728:07:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaMadhat Kakei, Ilmar Laaban, Martin R√§sta
OP!: 86 08.01.2002 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151201180313601000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F03369528:15:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaMaile Gr√ºnberg, Kai Lobjakas, Villu Jaanisoo, Juta Kivim√§e, Hanno Soans
OP!: 87 15.01.2002 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140220132758601000300112290E2BA238B440000003840B00000D0F03487228:08:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaMarko M√§etamm, Sirje Helme, Tiit P√§√§suke, Laur Tiidemann, Peeter Linnap, P√§rnu Uue Kunsti Muuseum
OP!: 88 22.01.2002 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130827091919601000300112290E2BA238B440000003680B00000D0F02113028:09:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaEne-Liis Semper, Sirje Helme, Hansapanga kunstisaal
Lastetuba: Aili Vint26.01.2002 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/875629:14:00 Aili Vint
OP!: 89 29.01.2002 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130827092052101000300112290E2BA238B440000003680B00000D0F02113228:02:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaStephen Hepworth, Anders H√§rm, Hanno Soans, Eha Komissarov, Rotermanni soolaladu
Piirikunst: Ene-Liis Semper03.02.2002 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1085439:13:00 Autor: Kertu SoansEne-Liis Semper, Hansapanga kunstisaal
OP!: 91 26.02.2002 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/rk28:12:00 Juhan Maiste, Mati Raal
Piirikunst: Maarja Undusk, Jaan Elken, Aapo Pukk01.03.2002 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1085527:26:00 Autor: Kertu SoansMaarja Undusk, Jaan Elken, Aapo Pukk, Eesti Kunstnike Liit
OP!: 92 05.03.2002 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130827093307701000300112290E2BA238B440000003680B00000D0F02114158:33:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaAndrei ≈†utov, Irina Gorlova, Karin Hallas-Murula, Andres Kurg
OP!: 93 12.03.2002 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130920091134401000300112290E2BA238B440000003252B00000D0F00402828:20:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaAndres Siim, Hanno Kreis
Kunstijaamad: 15.03.200215.03.2002 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9584529:55:00 K√§di Talvoja
OP!: 94 19.03.2002 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130920091233301000300112290E2BA238B440000003252B00000D0F00403028:31:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaPeeter Laurits, Rael Artel, Tallinna Kunstihoone galerii
Piirikunst: Nahakunst22.03.2002 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1085827:48:00 Autor: Kertu SoansEduard Taska, Illu Erma, Maarja Undusk
Piirikunst: Tallinna Restaureerimiskool05.04.2002 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1085925:13:00 Autor: Kertu SoansLeonhard Lapin, Juhan Maiste
Kinnism√µte: Epp Maria Kokam√§gi. Valitud palad 3406.04.2002 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/768509:55 Toimetaja: Haldi NormetEpp Maria Kokam√§gi
Subjektiiv: N√§ost n√§kku. M√µtisklus Jumalast. J√ºri Arrak, Dolores Hoffman11.04.2002 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102127511010010002081001517C41A040000005020B00000D0F01885825:30:00 Re≈æiss√∂√∂r: Juho JalvisteJ√ºri Arrak, Dolores Hoffmann
OP!: 98 16.04.2002 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131202130358301000300112290E2BA238B440000005220B00000D0F01788127:55:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaMati Karmin, J√ºri Okas, Sirje Helme, Andres Kurg
Piirikunst: Eve Kask ja Lennart M√§nd19.04.2002 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1086029:35:00 Kertu Soans, Eve Kask, Lennart M√§nd
OP!: 99 23.04.2002 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131202130234701000300112290E2BA238B440000005220B00000D0F01787428:19:00 Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaPeeter Kuutma, Katrin Lehtj√µe, Terje Kallast-Luure, Katrin Pere, Tarmo M√§esalu, Milvi Thalheim, Ene Pars, Kertu Sillaste, Aune Taamal, Tiiu Laur, √úlle Raadik, Tallinna Kunstihoone
OP!: 100 30.04.2002 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/fa28:10:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaJaan Elken, Hanno Soans, Raul Rajangu, Lemming Nagel, Arseni M√∂lder
OP!: 102 14.05.2002 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131202125848101000300112290E2BA238B440000005220B00000D0F01786628:11:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaMaile Gr√ºnberg, Krista Kodres, Disaini ja Arhitektuurigalerii
P√§evas√ºda: Kunstimuuseum14.05.2002 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/785610:05 Toimetaja: Kaja K√§rnerMarika Valk, Toomas Tamla, Eesti Kunstimuuseum, Kumu Kunstimuuseum
Piirikunst: Naisk√ºsimus kunstis24.05.2002 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1086529:40:00 Autor: Kertu SoansReet Varblane, Tiina Tammetalu, Kaire Rannik
Argip√§ev: Aleksandri kirik28.05.2002 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/669236:18:00 Anneli Randla
Piirikunst: Nikolai Roerich09.06.2002 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1086129:20:00 Autor: Kertu Soans



Piirikunst: Muusika ja kunst14.06.2002 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1086829:54:00 Autor: Kertu SoansT√µnu Talve
Piirikunst: Kuraator28.06.2002 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1087429:26:00 Autor: Maris JohannesPeeter Linnap
OP!: 105 03.09.2002 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131202124730301000300112290E2BA238B440000005220B00000D0F01784528:18:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaJuss Piho, Piia Ausman
OP!: 106 10.09.2002 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131202124515501000300112290E2BA238B440000005220B00000D0F01783928:05:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaPete Nevin, Marko M√§etamm, Lucy Harrison, Rotermanni soolaladu
OP!: 109 01.10.2002 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131129122647001000300112290E2BA238B440000005220B00000D0F01605828:05:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaMaile Gr√ºnberg, J√ºri Kermik, Peeter Pere, Ulvi Haagensen, Mart Kalm, Emil Urbel, Tallinna Linnagalerii
OP!: 110 15.10.2002 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131129122427501000300112290E2BA238B440000005220B00000D0F01605527:46:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaAnders H√§rm, Berit Tee√§√§r, Kristi Paap, Kaire Rannik, Ketli Tiitsar, Maria Valdma
OP!: 111 15.10.2002 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131129122248501000300112290E2BA238B440000005220B00000D0F01605327:23:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaEdgar Viies, Juta Kivim√§e, Raul Rajangu, Rotermanni soolaladu
OP!: 114 05.11.2002 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131129104722201000300112290E2BA238B440000005220B00000D0F01600528:13:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaPeeter Mudist
OP!: 117 26.11.2002 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131129104133301000300112290E2BA238B440000005220B00000D0F01599828:28:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaNavitrolla
OP!: 120 17.12.2002 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131129102947901000300112290E2BA238B440000005220B00000D0F01598727:42:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaEne-Liis Semper, Marko Raat
OP!: 121 24.12.2002 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131120102358601000300112290E2BA238B440000005220B00000D0F00852727:31:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaJaan Manitski, Viinistu Kunstimuuseum
OP!: 123 14.01.2003 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130826094637901000300112290E2BA238B440000003680B00000D0F02068727:45:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaEha Komissarov, Marco Laimre, Raoul Kurvitz, Eesti Kunstimuuseum
OP!: 124 21.01.2003 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130827091642101000300112290E2BA238B440000003680B00000D0F02112727:15:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaHanno Soans
OP!: 125 28.01.2003 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130826094716601000300112290E2BA238B440000003680B00000D0F02068927:39:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaToomas Kalve, Peeter Laurits, Herkki Erich Merila, Hasso Krull
OP!: 127 11.02.2003 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130920090617101000300112290E2BA238B440000003252B00000D0F00401827:42:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaHolger Loodus
OP!: 128 18.02.2003 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130920090704401000300112290E2BA238B440000003252B00000D0F00402027:44:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaEpp Maria Kokam√§gi
OP!: 129 25.02.2003 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130920090807901000300112290E2BA238B440000003252B00000D0F00402228:19:00 Hanno Soans, Anders H√§rm, Marco Laimre, Raul Keller, Tallinna Kunstihoone
OP!: 133 25.03.2003 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131120101951201000300112290E2BA238B440000005220B00000D0F00852327:56:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaAlbert Gulk, Peeter Allik, Anders H√§rm, Ilmar Kruusam√§e
OP!: 135 08.04.2003 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131118155233101000300112290E2BA238B440000005220B00000D0F00694028:03:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaKrista Kodres, Rotermanni soolaladu
OP!: 136 15.04.2003 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131118155050301000300112290E2BA238B440000005220B00000D0F00693828:29:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaJaak Visnap, David Vseviov, Tallinna Linnagalerii
OP!: 137 22.04.2003 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131118154850801000300112290E2BA238B440000005220B00000D0F00693627:52:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaRiina Degtjarenko
OP!: 138 29.04.2003 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131120101634801000300112290E2BA238B440000005220B00000D0F00851828:22:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaPaul Kondas, Mari Vallikivi, Kaja Lepla, Navitrolla, Anders H√§rm, Kondase Keskus
Kunstijaamad: 16.05.200316.05.2003 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2311229:54:00 Autor: K√§di TalvojaMarko M√§etamm, Sandra J√µgeva, Margus Tamm, Kristin Kalamees, Vaal Galerii, Rotermanni soolaladu, Tallinna Kunstihoone
Kunstijaamad: 13.06.200313.06.2003 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1672229:57:00 Autor: K√§di Talvoja
Kunstijaamad: 04.07.200304.07.2003 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1672329:21:00 Autor: K√§di TalvojaPiret R√§ni
K√ñP. Valge daami juures.25.07.2003 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/890554:19:00 Autor: Kaja K√§rnerLiivia Le≈°kin, Kai Koppel, T√µnis Padu, Evald Okase Muuseum
P√§evatee: Edgar Valter11.08.2003 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1100948:09:00 Edgar Valter
Kunstijaamad: 22.08.200322.08.2003 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1672429:21:00 Autor: Anu Allas
Kunstijaamad: 19.09.200319.09.2003 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1672529:38:00 Tallinna Kunstihoone
Kunstijaamad: 10.10.200310.10.2003 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1672628:06:00 Autor: Anu AllasKetli Tiitsar, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Maailmapilt: C. T. Neff19.10.2003 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/995727:59:00 Toimetaja: Martin ViirandCarl Timoleon von Neff, Tiina Abel, Mai Levin
Kunstijaamad: 07.11.200307.11.2003 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1672729:25:00 Autor: Anu AllasKiwa, Hanno Soans
KUNSTIJAAMAD. Belgia kunst05.12.2003 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7567329:33:00 Autor: Anu AllasEha Komissarov, Kumu Kunstimuuseum
Maailmapilt: Kunsti- ja rassisuhted Aafrikas07.12.2003 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/997731:08:00 Heie Treier
Toomas Altnurme alias Pomshiva01.01.2004 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005121157443010010002081001517C41A040000005020B00000D0F08896910:53 Re≈æiss√∂√∂r: Elina TakkToomas Altnurme
Kunstijaamad: 02.01.200402.01.2004 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1673024:31:00 Autor: Anu AllasElin Kard, Hobusepea galerii, Eesti Kunstnike Liit
Kunstijaamad: 30.01.2004.30.01.2004 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1673525:16:00 Autor: Anu AllasRotermanni soolaladu
Kunstijaamad: 27.02.2004.27.02.2004 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2616328:30:00 Autor: Anu AllasPeeter Laurits, Ain M√§eots
Kunstijaamad: 26.03.200426.03.2004 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1674326:46:00 Autor: Anu AllasAnders H√§rm
OP!: 96 02.04.2004 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130920091538601000300112290E2BA238B440000003252B00000D0F00403627:50:00 Autor: Karl Martin Sinij√§rv; Re≈æiss√∂√∂r: Helen ValknaTeemu M√§ki, Hanno Soans, Rotermanni soolaladu
Subjektiiv: Peeter Laurits21.04.2004 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005131048054010010002081001517C41A040000005020B00000D0F13038728:16:00 Re≈æiss√∂√∂r: Juho JalvistePeeter Laurits
Kunstijaamad: 23.04.200423.04.2004 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1674524:44:00 Autor: Anu AllasJane Remm, Hando Tamm, Peeter Ora
Subjektiiv: Surimaskid19.05.2004 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005102143463010010002081001517C41A040000005020B00000D0F01926627:01:00 Re≈æiss√∂√∂r: Juho JalvisteEndel Taniloo
Kunstijaamad: 21.05.200421.05.2004 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1674927:08:00 Autor: Anu AllasMari Kartau
Kunstijaamad: 18.06.200418.06.2004 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1675129:22:00 Autor: Anu Allas
P√§evatee: Anu Raud05.07.2004 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2498050:49:00 Anu Raud
Kunstijaamad: 16.07.200416.07.2004 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1675325:50:00 Autor: Anu AllasJaan Toomik, Viinistu Kunstimuuseum
Kultuuri maja: Tallinna l√§hi√ºmbrus24.07.2004 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/794946:25:00 Autor: Ott Sandrak; Autor: Tarmo Tiisler√úlo √ïun



Kunstijaamad: 13.08.200413.08.2004 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1675429:00:00 Autor: Anu AllasEvelyn M√º√ºrsepp Grzinich
K√ñP. Nelja tuule retk. Ghana23.08.2004 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/920349:27:00 Toimetaja: Tiina ViluKadri Viires, Eesti Kunstiakadeemia
Kunstijaamad: 10.09.200410.09.2004 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1675929:45:00 Autor: Anu AllasSirje Helme
P√§evas√ºda. Ann Audova - 10001.10.2004 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/617703:01 Kaja K√§rner, Ann Audova
kunst.er 11.10.200417.10.2004 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2268942:10:00 Anu Allas, Andreas Trossek, Heie Treier, Enn P√µldroos, Harry Liivrand
Subjektiiv: Ikoonid I20.10.2004 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110224581010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02612327:29:00 Autor: Natalia Jalviste; Re≈æiss√∂√∂r: Juho JalvisteJ√ºri Kuuskemaa, Nikolai Korma≈°ov
P√ÑEVAS√úDA. KUMU p√§rastl√µunad.22.10.2004 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/799909:27 Autor: Kaja K√§rnerTiina Abel, Kumu Kunstimuuseum
kunst.er 24.10.200424.10.2004 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2269139:57:00 Autor: Anu Allas; Autor: Anders H√§rmHarry Liivrand, Anders H√§rm, Mart Kalm, Ene Lambi, Tallinna Kunstihoone
Subjektiiv: Ikoonid II27.10.2004 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110225034010010002081001517C41A040000005020B00000D0F02612528:07:00 Re≈æiss√∂√∂r: Juho JalvisteNikolai Korma≈°ov, J√ºri Kuuskemaa
kunst.er 31.10.200431.10.2004 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2269244:56:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekAndo Keskk√ºla, Kaido Ole, Mari Kartau, Eesti Kunstiakadeemia, Johann K√∂leri nimeline Positivistlik Kunstt√∂√∂stuskool
kunst.er 07.11.200407.11.2004 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2269445:00:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekKatrin Kivimaa, Karin Luts, Lembit Saarts, Kunstikool "Pallas"
kunst.er 14.11.200414.11.2004 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2270344:00:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekIlja Kabakov, Emilie Kabakov, Raul Meel, Anders H√§rm, Hanno Soans, Tallinna Kunstihoone
kunst.er 21.11.200421.11.2004 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2269644:07:00 Autor: Anu AllasTiina Abel, Karin Laansoo, Hanno Soans
kunst.er 28.11.200428.11.2004 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2269744:51:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekIvar Sakk, Kristjan M√§ndmaa, T√µnu Kaalep
kunst.er 05.12.200405.12.2004 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2269843:59:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekMaria-Kristiina Soomre, Andres Kurg, Hannes Praks, Taik
kunst.er 12.12.200412.12.2004 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2270043:48:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekSandra J√µgeva, Margus Tamm, Johannes Saar
kunst.er 19.12.200419.12.2004 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2270138:45:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekEha Komissarov, Marco Laimre, Kumu Kunstimuuseum
kunst.er 02.01.200502.01.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2270443:41:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekTiit Lepp, Marko M√§etamm, Ahto K√ºlvet, Tallinna Linnagalerii
kunst.er 09.01.200509.01.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2270540:05:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekHeie Treier, Jan Kaus
Elluj√§√§mise kunst: Fotograafia14.01.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110749313010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03356924:21:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kaidor KaharPeeter Linnap, Liina Siib, Peeter Laurits
kunst.er 16.01.200516.01.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2270745:01:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekJaak Visnap, Kadri Alesmaa-Visnap, Mari Kartau, Kiwa
Elluj√§√§mise kunst: Animatsioon21.01.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005111832543010010002081001517C41A040000005020B00000D0F05365824:37:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kaidor Kahar; Toimetaja: Mariina M√§lkPriit P√§rn, Janno P√µldma, Mari Laaniste
kunst.er 23.01.200523.01.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2270844:54:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekMargus Kiis, Andres Kaera, Reet Varblane, Berk Vaher, Y galerii
Elluj√§√§mise kunst: Film28.01.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005112101331010010002081001517C41A040000005020B00000D0F05876125:26:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kaidor KaharJaan Toomik
P√ÑEVAS√úDA. Eerik Haameri galerii28.01.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/740808:22 Eerik Haamer
kunst.er 30.01.200530.01.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2271044:38:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekKarin Hallas-Murula, Inge Laurik-Teder, Alvar Aalto, Eesti Arhitektuurimuuseum
Elluj√§√§mise kunst: Rahvakunst04.02.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005111709026010010002081001517C41A040000005020B00000D0F05100724:32:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kaidor KaharAnu Raud, K√§rt Summatavet, Mariann Raisma
kunst.er 06.02.200506.02.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2271244:10:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekMarco Laimre, Peeter Allik, Rotermanni soolaladu, Tallinna Kunstihoone
Elluj√§√§mise kunst: Keraamika11.02.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110749375010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03357224:35:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kaidor KaharIngrid Allik, Anu Rank-Soans, Leo Rohlin, Urmas Puhkan
kunst.er 13.02.200513.02.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2271344:19:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekMerike Koppel
Elluj√§√§mise kunst: Nahakunst18.02.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005112153265010010002081001517C41A040000005020B00000D0F06064524:00:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kaidor KaharLennart M√§nd, Inge Teder, Maarja Undusk, Rene Haljasm√§e
kunst.er 20.02.200520.02.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2271642:31:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekAndres Tolts, Harry Liivrand, Tallinna Kunstihoone
Elluj√§√§mise kunst: Metallikunst25.02.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005111801031010010002081001517C41A040000005020B00000D0F05269924:36:00 Ketli Tiitsar, Kadri M√§lk, Tanel Veenre
kunst.er 27.02.200527.02.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2271843:34:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekKaire Rannik, Kristi Paap, Andres L√µo
Elluj√§√§mise kunst: Klaasikunst04.03.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120405190010010002081001517C41A040000005020B00000D0F07339024:40:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kaidor KaharIvo Lill, Tiina Sarapu, Viivi-Ann Keerdo, Mai Ann Raun
kunst.er 06.03.200506.03.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2272040:06:00 Autor: Andreas TrossekSigne Kivi, Juhan Maiste, David Vseviov, Eesti Kunstiakadeemia
Elluj√§√§mise kunst: Infokunst11.03.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110749429010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03357624:18:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kaidor Kahar; Toimetaja: Mariina M√§lkIvar Sakk, Andres Tali, Kristjan M√§ndmaa
kunst.er 13.03.200513.03.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2272241:07:00 Autor: Anu AllasValve Pormeister, Epp Lankots, Gints GabrƒÅns, Hansapanga kunstisaal
Elluj√§√§mise kunst: Meediakunst18.03.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120408394010010002081001517C41A040000005020B00000D0F07349924:51:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kaidor KaharRaivo Kelomees, Mare Tralla, Ando Keskk√ºla, Raul Keller, Ivika Kivi, Mariann Raisma
kunst.er 20.03.200520.03.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2272443:39:00 Autor: Anu AllasJuta Kivim√§e, Peeter Mudist, Anu Liivak, Margot Kask, Tallinna Linnagalerii
Elluj√§√§mise kunst: Sisekujunduskunst25.03.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120954507010010002081001517C41A040000005020B00000D0F08550424:38:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kaidor KaharMari Kurismaa, Hannes Praks, Mariann Raisma
kunst.er 27.03.200527.03.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2272641:15:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekSirje Helme, Annely K√∂ster
Elluj√§√§mise kunst: Lavakujunduskunst (stsenograafia)01.04.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120451561010010002081001517C41A040000005020B00000D0F07504024:25:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kaidor Kahar
kunst.er 03.04.200503.04.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2272743:16:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekLeonhard Lapin, Heie Treier
kunst.er 10.04.200510.04.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2273144:45:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekK√ºlli Kaats, Reet Varblane, Piret R√§ni, Reimo V√µsa-Tangsoo, Maris M√§ndel, Jaan Elken
Elluj√§√§mise kunst: Maja (arhitektuur)13.04.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005122121474010010002081001517C41A040000005020B00000D0F10628924:13:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kaidor Kahar; Toimetaja: Mariina M√§lkEmil Urbel, Andres Ojari, Siiri Valner, Triin Ojari, Katrin Koov
Elluj√§√§mise kunst: Linn (ruum)15.04.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110749575010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03358025:00:00 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: Mariina M√§lkAndres Alver, Andres Kurg
kunst.er 17.04.200517.04.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2273344:42:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekHanno Soans, Karin Laansoo, Rotermanni soolaladu, Eesti Kunstimuuseum



Elluj√§√§mise kunst: Asjad (tootedisain)22.04.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120146328010010002081001517C41A040000005020B00000D0F06881224:32:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kaidor KaharKai Lobjakas, Arvo P√§renson
kunst.er 24.04.200524.04.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2273544:23:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekReet Varblane, Kari Bie Erenurm, [20.04.2005‚Äì02.05.2005] Karmav√µlg
Elluj√§√§mise kunst: R√µivad (mood)29.04.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110750072010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03358324:45:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kaidor KaharReet Aus, Anu Ojavee, Vilve Unt, Mariann Raisma
kunst.er 01.05.200501.05.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2273737:19:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekAndres L√µo
Elluj√§√§mise kunst: Kangas (tekstiil)06.05.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120625505010010002081001517C41A040000005020B00000D0F07832524:15:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kaidor Kahar; Toimetaja: Mariina M√§lkLylian Meister, Signe Kivi, Mare Kelpman, K√§rt Ojavee, Kadi Pajupuu, Annike Laigo, Mariann Raisma
kunst.er 08.05.200508.05.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2273944:58:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekLiina Siib, Marco Laimre, Killu Sukmit
Elluj√§√§mise kunst: N√§itusekunst (maal, graafika)13.05.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120726331010010002081001517C41A040000005020B00000D0F08024224:22:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kaidor KaharKaido Ole, Marko M√§etamm, Andres Tolts, Anu Kalm, Mariann Raisma, Stephen Hepworth
kunst.er 15.05.200515.05.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2274441:16:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekKaido Ole, Marko M√§etamm
Elluj√§√§mise kunst: Kuju (skulptuur)20.05.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110750142010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03358724:43:00 Autor: Kaidor KaharTerje Ojaver, J√ºri Ojaver, Jaak Soans, Villu Jaanisoo, Juta Kivim√§e, Kirke Kangro, Mati Karmin, Krista Kodres
kunst.er 22.05.200522.05.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2274542:19:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekKrista Kodres
Elluj√§√§mise kunst: Installatsioon27.05.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120712114010010002081001517C41A040000005020B00000D0F07974824:07:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kaidor KaharMarco Laimre, Sirje Helme, Heie Treier, Mariann Raisma
kunst.er 29.05.200529.05.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2274743:56:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekLiina Siib, Andres Kaera, Kadi Polli
kunst.er 05.06.200505.06.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2307244:54:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekAnders H√§rm, Tallinna Kunstihoone
kunst.er 12.06.200512.06.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2275044:49:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekHeie Treier, Karin Laansoo
kunst.er 19.06.200519.06.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2275445:02:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekRael Artel
kunst.er 04.09.200504.09.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2275637:17:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekTuuli Lepik
AKU: Kunstnikum√º√ºt09.09.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120455275010010002081001517C41A040000005020B00000D0F07518622:16 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: M√§rt Sildvee; Autor: K√§di TalvojaMare Tralla, Kiwa, Marco Laimre, Mark Kalev Kostabi
kunst.er 11.09.200511.09.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2275839:56:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekAdamson-Ericu Muuseum, Draakoni galerii
AKU: Eesti rahvusvahelisel kunstiareenil16.09.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120528275010010002081001517C41A040000005020B00000D0F07642424:05:00 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: Marko Raat
kunst.er 18.09.200518.09.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2276336:12:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekAnu Purre, Kumu Kunstimuuseum
Argip√§ev: Kohalik kunstielu21.09.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/665443:54:00 Toimetaja: Kaja K√§rnerMari Vallikivi, Riho H√ºtt, Agur Kruusing, Helle Kimask, Raivo Riim, Kondase Keskus, Haapsalu Linnagalerii
AKU: Kunstiajalood23.09.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005121348379010010002081001517C41A040000005020B00000D0F09220822:28 Autor: Kadi Polli; Re≈æiss√∂√∂r: M√§rt Sildvee
kunst.er 25.09.200525.09.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2281536:36:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekKetli Tiitsar, Margaret Tali, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
AKU: Kunst ja kirg. Erakogujad30.09.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005121351444010010002081001517C41A040000005020B00000D0F09230424:58:00 Autor: Eha Komissarov; Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: Marko RaatGuido Sammelselg, Jaan Manitski, Matti Milius, Mart Lepp, Toomas Sildm√§e, Anders H√§rm, Viinistu Kunstimuuseum
Papa Valter pajatab: Anton Starkopf30.09.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1148406:01 Anton Starkopf
kunst.er 02.10.200502.10.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2276837:10:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekHeie Treier, Kadri M√§lk
AKU: Kuidas r√§√§kida kunstist07.10.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005121733202010010002081001517C41A040000005020B00000D0F09949923:55 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: Marko Raat; Autor: K√§di TalvojaMark Raidpere, Hasso Krull, Jan Kaus, Toomas Volkmann, Hanno Soans
K√ñP. T√µnu Talve07.10.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2728956:06:00 T√µnu Talve, Kaja K√§rner
Ajaproov: Restaureerijad09.10.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005110817573010010002081001517C41A040000005020B00000D0F03438041:25:00 Re≈æiss√∂√∂r: Indrek Kangur; Autor: Mati TalvikFredi-Armand Tomps, Kalvi Aluve, Juhan Maiste, Kaur Alttoa, T√µnu Sepp, Lilian Hansar
kunst.er 09.10.200509.10.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2277034:18:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekMari Laaniste
AKU: Kunst kultuuride paljususes14.10.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005121229032010010002081001517C41A040000005020B00000D0F08993523:04 Autor: Anu Allas; Re≈æiss√∂√∂r: M√§rt SildveePeeter Laurits, Andrus Laansalu
kunst.er 16.10.2005.16.10.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2277837:14:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekKai Lobjakas, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
AKU: Kunstimuuseumid21.10.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120541528010010002081001517C41A040000005020B00000D0F07686820:31 Toimetaja: Mariina M√§lk; Re≈æiss√∂√∂r: M√§rt SildveeAndres Kurg, Rem Koolhaas, Karin Hallas-Murula
kunst.er 23.10.200523.10.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2277938:04:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekAnneli Porri, Karin Laansoo
AKU: Kunst ja √µpetus28.10.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005121450585010010002081001517C41A040000005020B00000D0F09426022:00 Re≈æiss√∂√∂r: M√§rt SildveeJohannes Saar
kunst.er 30.10.200530.10.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2278242:28:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekPiia Ausman, ArtDepoo, Haus galerii
AKU: Koopia 04.11.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005121235278010010002081001517C41A040000005020B00000D0F09011723:37 Re≈æiss√∂√∂r: M√§rt SildveeTiina Abel, Mai Levin, Kadi Polli, Anne Untera, T√µnis Saadoja, Peeter Laurits, Laurentsius
AKU: Kunst ja raha11.11.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120810402010010002081001517C41A040000005020B00000D0F08198123:53 Toimetaja: Mariina M√§lk
kunst.er 13.11.200513.11.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2278441:30:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekPriit Raud, Anders H√§rm, Kanuti Gildi SAAL
AKU: Kunst ja n√§itus18.11.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120908399010010002081001517C41A040000005020B00000D0F08409224:43:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kertu K√∂√∂sel; Toimetaja: Mariina M√§lkEha Komissarov
kunst.er 20.11.200520.11.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2278735:28:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekTiina-Mall Kreem, Peeter Laurits, Kadrioru loss
AKU: Restaureerimine25.11.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120811416010010002081001517C41A040000005020B00000D0F08203121:46 Hilkka Hiiop, Juhan Maiste, Kristel Sibul, Alar Nurkse
kunst.er 27.11.200527.11.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2278938:44:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekPriit Tender
AKU: Hitt kunstis02.12.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005121843552010010002081001517C41A040000005020B00000D0F10158524:44:00 Autor: Anu Allas; Re≈æiss√∂√∂r: Kertu K√∂√∂selKaido Ole, Raoul Kurvitz, Johannes Saar
kunst.er 04.12.200504.12.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2279035:18:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekMargaret Tali, Sixten Heidmets, Karin Paulus, Toivo Raidmets, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Tartu vaim: Kunstnik Imat Suumann09.12.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005121845282010010002081001517C41A040000005020B00000D0F10163326:29:00 Re≈æiss√∂√∂r: Juho Jalviste; Autor: Aivi Parij√µgiImat Suumann
kunst.er 11.12.2005.11.12.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2279141:28:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekKai Kaljo, Tallinna Kunstihoone
kunst.er 18.12.200518.12.2005 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2279339:03:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekKadi Estland, Signe Kivi, Andres Tali



AKU: Kunst ja poliitika19.12.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005121845434010010002081001517C41A040000005020B00000D0F10164024:21:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kertu K√∂√∂sel; Toimetaja: Mariina M√§lkSirje Helme, Marco Laimre, Signe Kivi, Mikko Lagerspetz
AKU: KUMU 23.12.2005 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005120528329010010002081001517C41A040000005020B00000D0F07642924:12:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kertu K√∂√∂selKumu Kunstimuuseum
Nooreestlased Ahvenamaal01.01.2006 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005121707461010010002081001517C41A040000005020B00000D0F09876826:21:00 Anton Starkopf, Nikolai Triik, Konrad M√§gi, Aleksander Tassa, Adamson-Ericu Muuseum
kunst.er 01.01.200601.01.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2279638:54:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekMaarin Ektermann, Elnara Taidre
kunst.er 08.01.200608.01.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2279736:27:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekAndres Tali, Arne Maasik, Mari Kartau
kunst.er 15.01.200615.01.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2279837:08:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekJohannes Saar, Elin Kard, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus
kunst.er 22.01.200622.01.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2281343:03:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekMaria-Kristiina Soomre, Kumu Kunstimuuseum
kunst.er 05.02.200605.02.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2280231:37:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekAndy Warhol, Anders H√§rm, Tristan Priim√§gi
kunst.er 12.02.200612.02.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2280433:01:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekMadis Mikkor, Kultuuritehas Polymer
kunst.er 19.02.200619.02.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2280536:41:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekMerike Estna, August K√ºnnapu
kunst.er 26.02.200626.02.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2281244:33:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekRait Rosin, Gerhard Lock, Maarin Ektermann
kunst.er 05.03.200605.03.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2280739:22:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekAndres Tolts, Hobusepea galerii, [22.02.2006‚Äì13.03.2006] Kontor. Taevatabelid
kunst.er 12.03.200612.03.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2280844:20:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekSirje Helme, Mare Pedanik, Kumu Kunstimuuseum
kunst.er 19.03.200619.03.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2280933:22:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekRael Artel, Anneli Porri
kunst.er 09.04.2006.09.04.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2281445:13:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas Trossek
kunst.er 16.04.200616.04.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2281638:50:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekHeie Treier, Mariann Raisma
Jutusaade: Anu Kalm23.04.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/829049:28:00 Autor: Margit KilumetsAnu Kalm, Mart Kalm
kunst.er 23.04.200623.04.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2282243:41:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekMarko M√§etamm, Marco Laimre, Elin Kard, Andres Tali, Tallinna Kunstihoone
kunst.er 30.04.200630.04.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2282441:42:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekKersti Koll, Konrad M√§gi, Adamson-Ericu Muuseum
Eesti lugu: 74. Niguliste06.05.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/https://arhiiv.err.ee/guid/750940:38:00 Autor: Piret KriivanTarmo Saaret, Niguliste kunstimuuseum
kunst.er 07.05.200607.05.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/14803935:38:00 Hanno Soans, Villu Jaanisoo, Raoul Kurvitz, Karin Laansoo, Andres Kurg, Anu Allas, Andreas Trossek, Sirje Helme, Kumu Kunstimuuseum
kunst.er 14.05.200614.05.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2282732:47:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekAndres L√µo, Timo Toots, Vaal Galerii
Edgar Valter - viimane kohtumine19.05.2006 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005122257409010010002081001517C41A040000005020B00000D0F10890556:10:00 Re≈æiss√∂√∂r: Andres LepasarEdgar Valter
kunst.er 28.05.200628.05.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2283437:32:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekMarge Monko, Reimo V√µsa-Tangsoo, Jaan Elken, Aili Vahtrapuu, Kai Kaljo, Harry Liivrand, Hobusepea galerii, [17.05.2006‚Äì22.05.2006] Uurimusi kodanlusest
kunst.er 03.06.200711.06.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2283844:18:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekAnu Allikvee, Aleksandra Murre, Kadrioru loss
kunst.er 18.06.200618.06.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2284138:22:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekLeonhard Lapin, Eesti Kunstnike Liit, Tallinna Kunstihoone
kunst.er 25.06.200625.06.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2284445:16:00 Autor: Anu Allas; Autor: Andreas TrossekHeie Treier, Kai Lobjakas, Vilen K√ºnnapu, Louis Kahn, John Grzinich, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
kunst.er 17.09.200617.09.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2284537:58:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovAnders H√§rm, Raine Karp, Tallinna Linnagalerii, Eesti Arhitektuurimuuseum
kunst.er 24.09.200624.09.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2284642:59:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovEne-Liis Semper, Kaido Ole
kunst.er 01.10.200601.10.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2284939:06:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovEdgar Viies, Juta Kivim√§e, Eesti Kunstiakadeemia
kunst.er - Raamatu eri I 08.10.200608.10.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2285237:04:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovMai Levin, Marko M√§etamm, Kristjan Raud, Paul Raud, Eesti Arhitektuurimuuseum
kunst.er 15.10.200615.10.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2285338:18:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovHeie Treier, Taavet Jansen
kunst.er 22.10.200622.10.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2285441:43:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovAnnely K√∂ster, Tristan Priim√§gi, Taik
kunst.er 29.10.200629.10.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2285543:35:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovTanel Veenre, Aleksandra Murre, Kadrioru loss
Eesti lugu: 99. Ehituskunst04.11.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/756035:42:00 Autor: Piret KriivanRein Zobel, Eesti Kunstiakadeemia
kunst.er 05.11.200605.11.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2285644:55:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovMari Roosvalt, J√ºri Arrak, Vaal Galerii, Kumu Kunstimuuseum
kunst.er 12.11.200612.11.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2285732:57:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovVilen K√ºnnapu, August K√ºnnapu
kunst.er 19.11.200619.11.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2286143:49:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovMargit Mutso, Triin Ojari, Eesti Arhitektide Liit
Projekt EI: Narva vanalinn24.11.2006 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005131227510010010002081001517C41A040000005020B00000D0F13336527:07:00 Autor: Mati TalvikMart Kalm, Indrek Peil, Jevgeni Kaljundi
Eesti lugu: 102. Ehituskunst25.11.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/756639:10:00 Autor: Piret KriivanRein Zobel
kunst.er 26.11.200626.11.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2286440:58:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovLiina Siib, Margot Kask, Laura Kuusk
Inemise sisu: Peeter Allik03.12.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/844054:49:00 Autor: Urmas VadiPeeter Allik, Laine J√§nes
kunst.er 03.12.200603.12.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2292137:05:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovElin Kard, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, ArtDepoo
kunst.er 03.06.200710.12.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2292241:47:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovMark Raidpere, Hobusepea galerii, Kumu Kunstimuuseum
kunst.er 17.12.200617.12.2006 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2292336:06:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovMaria-Kristiina Soomre, Tiina Abel, Kumu Kunstimuuseum
kunst.er 07.01.200707.01.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2287244:57:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovReio Aare, Reet Varblane, ArtDepoo
Lapsesuu: Kunstiringis12.01.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9705409:47
kunst.er 14.01.200714.01.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2287544:42:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovMaarin Ektermann, Heie Treier



kunst.er 21.01.200721.01.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2287839:46:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovMaarit Murka, Draakoni galerii
Lapsesuu: Nukumeistrid26.01.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/971410:55
kunst.er 28.01.200728.01.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2288036:40:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovNikolai Kusmin, Kiwa, Kreg A-Kristring, Eesti Arhitektuurimuuseum, 008 galerii
kunst.er 03.06.200704.02.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2288142:20:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovAndy Warhol
kunst.er 11.02.200711.02.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2288239:58:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovTanja Muravskaja, Tiina J√µgeda, Vaal Galerii, Tallinna Kunstihoone
kunst.er 18.02.200718.02.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2288436:22:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovUrmas Viik, Paul MacCarthy, Kumu Kunstimuuseum, Tallinna Linnagalerii
kunst.er 25.02.200725.02.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2288543:19:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovAndo Keskk√ºla, Andrei Korma≈°ov
kunst.er 04.03.200704.03.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2288743:13:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovRiho H√ºtt, Karol Kallas, Kalev Saar, Narva Muuseum, P√§rnu Linnagalerii
kunst.er 11.03.200711.03.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2288936:27:00 Kai Lobjakas, Krista Leesi, Elis Saarev√§li, Katrin Koskaru, Alvar Reisner, Paul Rodgers, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, Hobusepea galerii, Vaal Galerii, [08.03.2007‚Äì19.03.2007] Transplants
Inemise sisu: Erki Kasemets18.03.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/855350:19:00 Autor: Urmas VadiErki Kasemets
kunst.er 18.03.200718.03.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2289140:14:00 Jaan Toomik, Tiina Tammetalu, Eesti Kujundusgraafikute Liit, Tallinna Kunstihoone galerii, Kumu Kunstimuuseum, [08.03.2007‚Äì20.05.2007] Jaan Toomik
kunst.er 25.03.200725.03.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2289738:06:00 Autor: Aleksander TsapovSandra J√µgeva, Aino Ingrid Sepp, Jaan Elken, David Lynch, Eesti Kunstnike Liit
kunst.er 01.04.200701.04.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2289937:17:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovAnneli Porri, Rael Artel, √úlle Jehe, Airi Triisberg, Arne Maasik, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus
kunst.er 08.04.200708.04.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2290738:19:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovPriit P√§rn, Kumu Kunstimuuseum
kunst.er 15.04.200715.04.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2291338:21:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovJ√ºri Ojaver, Heie Treier, Hobusepea galerii, Eesti Litograafiakeskus, Kumu Kunstimuuseum, [04.04.2007‚Äì23.04.2007] Liputajad metsas
kunst.er 22.04.200722.04.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2291842:50:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovEha Komissarov, Eesti Kunstimuuseum
kunst.er 29.04.2007. Helikunsti eri I.29.04.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2293345:05:00 Autor: Aleksander Tsapov
kunst.er 06.05.2007.06.05.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2293941:56:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovAnders H√§rm, Kristel Lukats, Hanno Soans, Tallinna Kunstihoone, Kultuuritehas Polymer, Fotomuuseum, [27.04.2007‚Äì28.05.2007] Uus laine. 21. sajandi eesti kunstnikud
kunst.er 13.05.200713.05.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2294639:03:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovAndres L√µo, Ilmar Kurvits, Maris Vahter, Vaal Galerii
kunst.er 20.05.200720.05.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2294941:12:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovMarco Laimre, Hobusepea galerii, [10.05.2007‚Äì21.05.2007] Halb Nali
kunst.er 27.05.200727.05.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2295542:56:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander Tsapov√úlle Gri≈°akov, Anu Ojavee, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
kunst.er 03.06.200703.06.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2304540:45:00 Autor: Karen JagodinAnna Altchuk, Eve Kiiler, Ilja Sundelevit≈°, Tallinna Kunstihoone galerii
kunst.er 10.06.200710.06.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2304644:37:00 Autor: Aleksander TsapovToomas Tammis, Viktor Misiano, Teet Veispak, K√µrgem Kunstikool Pallas, Disaini ja Arhitektuurigalerii, Kumu Kunstimuuseum, Eesti Kunstiakadeemia
kunst.er 24.06.200724.06.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2305044:49:00 Autor: Karen Jagodin; Autor: Aleksander TsapovEha Komissarov
kunst.er 01.07.200701.07.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2305623:55 Autor: Aleksander TsapovK√§di Talvoja, Henn Roode, Mihkel Kleis, Kiwa, Kumu Kunstimuuseum
kunst.er 08.07.200708.07.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2305721:07 Autor: Aleksander TsapovOlga Temnikova, Draakoni galerii
kunst.er 15.07.200715.07.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2305800:00 Autor: Aleksander TsapovMihkel Kleis, 008 galerii
kunst.er 22.07.200722.07.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2306020:08 Autor: Aleksander TsapovPiret R√§ni, Heie Treier
kunst.er 29.07.2007. Helikunsti eri II29.07.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2306325:07:00 Autor: Aleksander Tsapov
kunst.er 05.08.200705.08.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2276227:54:00 Autor: Aleksander TsapovPriit P√§rn
kunst.er 12.08.200712.08.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2284725:47:00 Autor: Aleksander TsapovKati Kivinen, Kumu Kunstimuuseum
kunst.er 19.08.200719.08.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2284822:48 Autor: Aleksander TsapovKrista Kodres, Andres Kurg
kunst.er 26.08.200726.08.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2285028:33:00 Autor: Aleksander TsapovKiwa, Patrick Tubin McGinley, John Grzinich
kunst.er 01.09.200701.09.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2286920:22 Autor: Kaisa EicheMargus Kiis, Berk Vaher
kunst.er 08.09.200708.09.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2287138:33:00 Autor: Aleksander TsapovKatja Novitskova, Kaisa Eiche, Evelyn M√º√ºrsepp Grzinich, John Grzinich, Peeter Laurits, Maarin Ektermann, Von Krahl, Y galerii
kunst.er 15.09.200715.09.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2289439:04:00 Autor: Kaisa Eiche; Autor: Aleksander TsapovAugust K√ºnnapu, Ilmar Kruusam√§e, Vaal Galerii, Tartu Kunstimuuseum
kunst.er 22.09.200722.09.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2306141:33:00 Autor: Kaisa Eiche; Autor: Aleksander TsapovJim Haynes, Loit J√µekalda, Vappu Thurlow
kunst.er 29.09.200729.09.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2306541:34:00 Autor: Kaisa Eiche; Autor: Aleksander TsapovBarthol Lo Mejor, Eva N√§ripea
kunst.er 06.10.200706.10.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2290440:06:00 Autor: Aleksander TsapovAnneli Porri, Rael Artel, Airi Triisberg, Jaan Elken
kunst.er 03.06.200713.10.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2291239:04:00 Autor: Aleksander TsapovMartin Saar, Liisa Kaljula, Tampere Maja, ArtDepoo, Tartu Kunstimuuseum
kunst.er 20.10.200720.10.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2291944:00:00 John Grzinich, Derek Holzer, Marco Laimre, Anders H√§rm, Indrek Grigor, Y galerii, Tartu Kunstimuuseum
kunst.er 27.10.200727.10.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2283144:58:00 Autor: Aleksander TsapovHeie Treier, Vahram Muradyan, Kaisa Eiche, Kanuti Gildi SAAL, MoKS Kunstikeskus
kunst.er 03.11.200703.11.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2287041:00:00 Autor: Kaisa Eiche; Autor: Aleksander TsapovRael Artel, Rauno Thomas Moss, Martin Creed, Laura Toots, Kristiina Hansen
Inemise sisu: INEMISE SISU. Kristina Norman04.11.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/855955:19:00 Autor: Jaan TootsenKristina Norman
Jutusaade: JUTUSAADE. Anni Arro04.11.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/856949:09:00 Autor: Margit KilumetsEpp Maria Kokam√§gi
kunst.er 10.11.200710.11.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2292631:39:00 Autor: Aleksander TsapovPeeter Laurits, Disaini ja Arhitektuurigalerii
kunst.er 17.11.200717.11.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2293844:58:00 Autor: Kaisa Eiche; Autor: Aleksander TsapovHanna Geara, ArtDepoo
kunst.er 24.11.200724.11.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2294544:54:00 Autor: Kaisa Eiche; Autor: Aleksander TsapovAnts Hein, John Grzinich, MoKS Kunstikeskus, Y galerii



kunst.er 01.12.200701.12.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2295337:22:00 Autor: Kaisa Eiche; Autor: Aleksander TsapovEduard Wiiralt, Tiina Abel, Tartu Kunstimuuseum, Kumu Kunstimuuseum, [02.11.2007‚Äì10.02.2008] Metafoor ja m√º√ºt. Kirjanduslikud ja ajaloolised motiivid 19. ja 20. sajandi vahetuse poola kunstis
kunst.er 08.12.200708.12.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2297427:38:00 Autor: Kaisa EicheEda L√µhmus
kunst.er 15.12.200715.12.2007 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2303218:13 Autor: Kaisa EicheJuha Suonp√§√§, Tartu Kunstimaja, [04.12.2007‚Äì19.12.2007] Elsewhereland
kunst.er 12.01.200812.01.2008 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2299225:59:00 Autor: Aleksander TsapovLeonhard Lapin, Mait V√§ljas, Eesti Arhitektuurimuuseum
kunst.er 19.01.200819.01.2008 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2299936:33:00 Autor: Aleksander TsapovMihkel Karu, Heie Treier, Eesti Arhitektuurimuuseum
kunst.er 26.01.200826.01.2008 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2300639:26:00 Autor: Aleksander TsapovMargit Mutso, Eesti Arhitektide Liit
T√§helaev: Leonhard Lapin27.01.2008 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005111757384010010002081001517C41A040000005020B00000D0F05257301:12:01 Re≈æiss√∂√∂r: Kalev LepikLeonhard Lapin
kunst.er 02.02.200802.02.2008 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2301138:12:00 Autor: Aleksander TsapovTristan Priim√§gi, Eha Komissarov, Kumu Kunstimuuseum, [07.12.2007‚Äì17.02.2008] QUOBO. Kunst Berliinis 1989‚Äì1999
kunst.er 09.02.200809.02.2008 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2280326:17:00 Autor: Aleksander TsapovT√µnu Kaalep, Eesti Rahvusraamatukogu
kunst.er 16.02.200816.02.2008 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2300232:06:00 Autor: Aleksander TsapovAiri Triisberg, Rael Artel, Anneli Porri, [28.09.2007‚Äì11.11.2007] Tagaj√§rjed ja ettepanekud
kunst.er 23.02.200823.02.2008 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2301832:53:00 Autor: Aleksander TsapovHerkki Erich Merila, Hasso Krull, Vaal Galerii
kunst.er 01.03.200801.03.2008 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2303038:30:00 Autor: Aleksander TsapovHeie Treier, Eesti Kunstnike Liit, [27.02.2008‚Äì06.04.2008] Eesti Kunstnike Liidu 8. aastan√§itus "Vabaduse v√§ljak"
P√§evakaja nr. 17110 kl. 1804.03.2008 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/508036:18:00 Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Arhitektide Liit
kunst.er 15.03.200815.03.2008 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2304341:37:00 Autor: Aleksander TsapovMargus Tamm, Villu Jaanisoo, Tallinna Linnagalerii, Eesti Kunstiakadeemia
kunst.er 29.03.200829.03.2008 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2301440:32:00 Autor: Aleksander TsapovLiina Siib, Johannes P√§√§suke
kunst.er 05.04.200805.04.2008 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2304832:08:00 Autor: Aleksander TsapovKiwa, Pille J√ºriso, Laurentsius, Hobusepea galerii, ArtDepoo, Vaal Galerii, [26.03.2008‚Äì07.04.2008] Keppi ja keeksi, [25.03.2008‚Äì12.04.2008] High on Nothing
kunst.er 12.04.200812.04.2008 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2290028:59:00 Autor: Aleksander TsapovMarge Monko, Tanja Muravskaja, Hobusepea galerii
kunst.er 22.09.200719.04.2008 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2305942:37:00 Autor: Aleksander TsapovMaike Lond Malmborg, Heie Treier, Tallinna Linnagalerii
kunst.er 26.04.200826.04.2008 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2289631:34:00 Autor: Aleksander TsapovMax Eastley
Maailmapilt: Skulptor Lembit Paluteder26.04.2008 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2637833:35:00 Jaan Vares, Lembit Paluteder, Aili Vahtrapuu
kunst.er 03.05.200803.05.2008 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2306430:18:00 Autor: Aleksander TsapovReet Varblane, Tallinna Kunstihoone
kunst.er 17.05.200817.05.2008 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2293530:46:00 Autor: Aleksander TsapovAndreas Trossek, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus
kunst.er 24.05.200824.05.2008 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2299744:18:00 Autor: Aleksander TsapovTiiu Talvistu, Karin Hallas-Murula, Tartu Kunstimuuseum, Eesti Arhitektuurimuuseum
kunst.er 31.05.200831.05.2008 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2306934:38:00 Autor: Aleksander TsapovElin Kard, Hobusepea galerii, Eesti Kunstnike Liit
kunst.er 07.06.200807.06.2008 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2307237:31:00 Autor: Aleksander Tsapov
Eesti lugu: Metsat√∂ll ja Arrak23.06.2008 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/747251:51:00 J√ºri Arrak
Maailmapilt: Tegutsemise v√µlu. Jaan Vares05.07.2008 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2638134:30:00 Jaan Vares
Maailmapilt: Vive Tolli 8002.08.2008 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2643237:18:00 J√ºri Hain, Vive Tolli
T√§helaev: Sirje Helme05.10.2008 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005111943324010010002081001517C41A040000005020B00000D0F05597901:12:13 Re≈æiss√∂√∂r: Kalev LepikSirje Helme
Teadlased: Peeter Linnap07.11.2008 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005112348255010010002081001517C41A040000005020B00000D0F06475626:51:00 Re≈æiss√∂√∂r: Mati KarkAlan Proosa, Peeter Linnap
Inemise sisu: Marko M√§etamm30.11.2008 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1380854:58:00 Autor: Urmas VadiMarko M√§etamm
R2 PIKNIKUL. Maria Arusoo27.06.2009 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2189001:49:37 Maria Arusoo
Mees metsast ja mere √§√§rest. Skulptor J√ºri Ojaver29.12.2009 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005130652161010010002081001517C41A040000005020B00000D0F12258544:09:00 J√ºri Ojaver, Terje Ojaver, Johannes Saar, Ants Juske, Teet Veispak, Paul Rodgers, Jaan Paavle
Batareja: 29 11.03.2010 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005131057008010010002081001517C41A040000005020B00000D0F13063828:14:00 Autor: Jelena Skulskaja; Re≈æiss√∂√∂r: √úlle √ïunDavid Vseviov
Disainer number √ºks27.03.2010 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005130927580010010002081001517C41A040000005020B00000D0F12765026:52:00 Re≈æiss√∂√∂r: Peeter Brambat; Toimetaja: Mariina M√§lkBruno Tomberg
Kahek√µne: Kristina Norman ja Valmo Kriisa29.04.2010 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005130330001010010002081001517C41A040000005020B00000D0F11680852:40:00 Re≈æiss√∂√∂r: Elo SelirandKristina Norman
KUNSTIMINISTEERIUM, 116.09.2010 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/3589254:42:00 Autor: Maarin EktermannMarco Laimre, Tanel Rander, Erkki Luuk, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum
KUNSTIMINISTEERIUM14.10.2010 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/3970255:00:00 Autor: Maarin EktermannKaisa Eiche, Rael Artel, Reet Varblane, Anna-Stina Treumund, Indrek Grigor, Tallinna Kunstihoone
DELTA. K√ºlaline: Temnikova ja Kasela Galerii.01.11.2010 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/3765731:18:00 Olga Temnikova, Indrek Kasela
REPORTERITUND. Muinsuskaitse.10.11.2010 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/3811050:20:00 Autor: Kaja K√§rnerTrivimi Velliste, Mark Soosaar
KUNSTIMINISTEERIUM11.11.2010 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/3969552:37:00 Autor: Maarin EktermannLaura Kuusk, Margus Tamm, Andres Kurg
Batareja: 52 02.12.2010 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201005122056029010010002081001517C41A040000005020B00000D0F10555928:55:00 Autor: Jelena Skulskaja; Re≈æiss√∂√∂r: √úlle √ïunMart Kalm
KUNSTIMINISTEERIUM09.12.2010 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/4064254:46:00 Autor: Maarin EktermannTiiu Talvistu, Airi Triisberg, Kunstikool "Pallas"
N√º√ºdiskunst muuseumis: Rajangu01.01.2011 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=pRzLag896Y811:20 Autor: Hilkka HiiopRaul Rajangu, Kumu Kunstimuuseum
N√º√ºdiskunst muuseumis: Toomik01.01.2011 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=uxB83MUXAEc02:44 Autor: Hilkka HiiopJaan Toomik, Kumu Kunstimuuseum
KUNSTIMINISTEERIUM13.01.2011 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/4034352:35:00 Autor: Maarin EktermannKrista Kodres, Jaanus Samma, Alo Paistik, Indrek Grigor
KUNSTIMINISTEERIUM. Veebruar 2011.10.02.2011 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/4063254:59:00 Autor: Maarin EktermannEvelyn M√º√ºrsepp Grzinich, Eero Kangor, Indrek Grigor
Armastuse, mitte raha p√§rast25.02.2011 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201102262302188010010002081001517C41A040000004028B00000D0F01182927:36:00 Autor: Maria Arusoo; Re≈æiss√∂√∂r: Aile EllmanEve Kask, Eha Komissarov, Kumu Kunstimuuseum



T√§helaev: Maile Gr√ºnberg27.02.2011 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201102280234107010010002081001517C41A040000004028B00000D0F01204001:12:13 Re≈æiss√∂√∂r: Kalev LepikMaile Gr√ºnberg
DELTA. K√ºlaline Raul Ore≈°kin ja K√ºlli Hansen.28.02.2011 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/4213050:55:00 Raul Ore≈°kin, K√ºlli Hansen
Batareja: 65 17.03.2011 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201103181029389010010002081001517C41A040000004028B00000D0F02024028:34:00 Autor: Jelena Skulskaja; Re≈æiss√∂√∂r: √úlle √ïunPriit P√§rn
DELTA. K√ºlaline: kunstnik Anna Hints.22.03.2011 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/4494127:10:00 Anna Hints, Tallinna Linnagalerii
DELTA. Peeter Laurits.24.03.2011 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/4982108:04 Peeter Laurits, Kiek in de K√∂k
KUNSTIMINISTEERIUM. M√§rts 2011.24.03.2011 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/4306454:56:00 Autor: Maarin EktermannJohn Grzinich, Indrek Grigor, Peeter Krosmann, Ptarmigan
DELTA. Andres Tali "Exit".28.03.2011 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/4908707:02 Andres Tali
Batareja: 67 31.03.2011 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201103311637305010010002081001517C41A040000003824B00000D0F00386327:41:00 Autor: Jelena Skulskaja; Re≈æiss√∂√∂r: √úlle √ïunSigne Kivi, Eesti Kunstiakadeemia
DELTA. M√§rt-Matis Lille teos Tr√ºkimuuseumis11.04.2011 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9502105:18 Autor: Liina VainumetsaM√§rt Matis Lill
KUNSTIMINISTEERIUM: Aprill 201114.04.2011 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/4307354:29:00 Autor: Maarin EktermannLiina Siib, Annely K√∂ster, Indrek Grigor
KUNSTIMINISTEERIUM. Mai 201109.05.2011 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/4465352:20:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorJevgeni Zolotko, Jass Kaselaan, Solveig Jahnke
KUNSTIMINISTEERIUM: Mai 201112.05.2011 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/4400750:15:00 Autor: Maarin EktermannMaarin Ektermann, Indrek Grigor, Rebeka P√µldsam, Airi Triisberg, Tallinna Kunstihoone
DELTA. Tartu poeet, kirjanik ja kunstnik Luulur.22.07.2011 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/4680218:17 Autor: Kaur GarshnekJaan Malin
DELTA. Siiri Minka n√§itus "Roheline t√ºdruk".25.07.2011 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/4680805:05 Autor: Johanna M√§ngelSiiri Minka, Hop galerii
DELTA K√úLALINE. Kunstnik T√µnu Talve.09.08.2011 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/4953141:00:00 T√µnu Talve
KUNSTIMINISTEERIUM. August 201125.08.2011 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/4672753:57:00 Autor: Maarin EktermannLaura Kuusk, Laura Toots, Kultuuritehas Polymer
DELTA. K√ºlalised: Kati Ilves ja Maido Juss.23.09.2011 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/5983421:35 Autor: Kaur GarshnekKati Ilves, Maido Juss, Hobusepea galerii
DELTA. Raoul Kurvitz "Forbidden to Sing"23.09.2011 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/10664122:26 Autor: Kaur GarshnekRaoul Kurvitz
KUNSTIMINISTEERIUM. September 2011.29.09.2011 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/4935851:32:00 Autor: Maarin EktermannMarge Monko, Anna Hints, Eva Labotkin, Marja-Liisa Plats, Toomas Thetloff, Markus Toompere
KUNSTIMINISTEERIUM. Oktoober 201127.10.2011 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/4937654:51:00 Autor: Maarin EktermannKadi Polli, Kultuurikatel
Batareja: 86 10.11.2011 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201111140300333010010002081001517C41A040000005528B00000D0F08418327:21:00 Autor: Jelena Skulskaja; Re≈æiss√∂√∂r: √úlle √ïunAnu Liivak, Kumu Kunstimuuseum
KUNSTIMINISTEERIUM. November 2011.24.11.2011 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/4914754:48:00 Autor: Maarin EktermannAnders H√§rm, Sigrid Viir, Taaniel Raudsepp, Karel Koplimets
KUNSTIMINISTEERIUM. Detsember 2011.22.12.2011 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/5132754:11:00 Autor: Maarin EktermannLaur Kaunissaare, Mare Tralla
N√º√ºdiskunst muuseumis: Kasemets01.01.2012 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=utGe7J_vYME08:53 Autor: Hilkka Hiiop; Toimetaja: Villu PlinkErki Kasemets, Kumu Kunstimuuseum
N√º√ºdiskunst muuseumis: Viljus01.01.2012 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=HzGowkDmjtc09:50 Autor: Hilkka Hiiop; Toimetaja: Villu PlinkMart Viljus, Kumu Kunstimuuseum
DELTA. Tallinna Kunstihoone. Karin Hallas-Murula vs Maarin M√ºrk.16.01.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/5712730:45:00 Karin Hallas-Murula, Maarin Ektermann, Tallinna Kunstihoone
KUNSTIMINISTEERIUM. Jaanuar 2012.26.01.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/5232852:20:00 Autor: Maarin EktermannAnonymous Boh
KUNSTIMINISTEERIUM. Veebruar 201223.02.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/5277654:02:00 Autor: Indrek Grigor; Autor: Gregor Taul; Autor: Triin TulgisteLiisa Kaljula, Anna-Stina Treumund, Ingrid Ruudi, Artishok
Batareja: 103 22.03.2012 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201203221456192010010002081001517C41A040000003076B00000D0F02711227:14:00 Re≈æiss√∂√∂r: Sten Lukas; Graafiline kujundaja: Jelena SkulskajaKarin Hallas-Murula, Tallinna Kunstihoone
KUNSTIMINISTEERIUM. M√§rts 201229.03.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/5516550:59:00 Autor: Indrek GrigorMarkus Toompere, Gregor Taul
KUNSTIMINISTEERIUM. Aprill 201226.04.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/5512653:09:00 Autor: Indrek GrigorIndrek Sirkel, Markus Toompere, Maria-Kristiina Soomre, Triin Tulgiste, Gregor Taul, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, Tartu Kunstnike Liit
DELTA. Kogumik "Tallinnast v√§lja! N√§gemus Tallinna l√§hialade arengust 2030.04.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6257321:34
DELTA. Renee Altrovi n√§itus "Laps minu t√§iskasvanud kehas".30.04.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6263613:05 Renee Altrov, Tallinna Linnagalerii
DELTA. K√ºlaline Ivar Sakk.15.05.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6251214:43 Ivar Sakk
DELTA. Hanna Piksarv.23.05.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6251906:28 Autor: Johanna M√§ngelHanna Piksarv
KUNSTIMINISTEERIUM. Mai 201224.05.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/5667448:37:00 Indrek Grigor, Gregor Taul, Alina Astrova, Tanel Rander, Y galerii, [30.04.2012‚Äì20.05.2012] Decolonize This
DELTA. K√ºlaline August K√ºnnapu25.05.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6263810:56 August K√ºnnapu, Draakoni galerii
DELTA. Siim-Tanel Annuse n√§itus Tornid taevasse.13.07.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8265810:17 Siim-Tanel Annus
DELTA. Tallinna Linnahall Veneetsia XIII arhitektuuribiennaalil09.08.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6370023:09 T√º√ºne-Kristin Vaikla, Urmo Vaikla
DELTA. Tallinna Joonistustriennaal: noorten√§itus "Piirituse maitse".20.08.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6371017:48 Aksel Haagensen, Liisa-Helena Lumberg
DELTA. Ulvi Haagensen.29.08.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6399813:55 Ulvi Haagensen, Hop galerii
KUNSTIMINISTEERIUM03.09.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/5954716:16 Autor: Indrek GrigorT√µnis Vint, Elnara Taidre, Kumu Kunstimuuseum
DELTA. Mare Vindi juubelin√§itus "Mineviku linnad" Vabaduse galeriis.05.09.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6400909:00 Mare Vint, Vabaduse galerii
DELTA. N√§itus "Leonhard Lapini arhitektuursed joonistused" Plate tornis.05.09.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7673715:00 Leonhard Lapin
DELTA. Evi Tihemetsa n√§itus "Graafika, mu arm II".07.09.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6401408:27 Evi Tihemets
DELTA. Vano Allsalu.10.09.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/5989618:54 Vano Allsalu, Haus galerii
KUNSTIMINISTEERIUM. Enesekolonisatsioonist.10.09.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/5955342:26:00 Autor: Indrek Grigor; Autor: Triin TulgisteJaak Kangilaski, Liisa Kaljula
DELTA. Soovitus: n√§itus "Tundmatu V√µerahansu. 110 aastat meistri s√ºnnist11.09.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6086316:26 Johannes V√µerahansu



DELTA. "Mood ja k√ºlm s√µda" Eha Komissarov.17.09.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/5989916:13 Eha Komissarov, Kumu Kunstimuuseum
KUNSTIMINISTEERIUM. Dean Blunti ja Ed Lehani n√§itus.17.09.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/5948519:48 Autor: Maarin EktermannAlina Astrova, Temnikova ja Kasela galerii
DELTA. Villu Plinki n√§itus UMBLUU.20.09.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6001709:27 Villu Plink
Flo Kasearu kunstnikuvestlus Tartu Kunstimuuseumis21.09.2012 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=tygh8G1EPJM58:12:00 Flo Kasearu, Kaisa Eiche, Tartu Kunstimuuseum
KUNSTIMINISTEERIUM: Oktoober 201208.10.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/5944426:30:00 Autor: Maarin Ektermann
KUNSTIMINISTEERIUM. Kunstiharidusest.15.10.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/5944150:12:00 Autor: Triin TulgisteHeie Treier, Reeli K√µiv, Tartu Kunstimuuseum
KUNSTIMINISTEERIUM22.10.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6001621:19 Autor: Indrek GrigorJevgeni Zolotko, Tartu Kunstimaja, [26.10.2012‚Äì18.11.2012] Aed
Kaido Ole kunstnikuvestlus Tartu Kunstimuuseumis26.10.2012 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=_WjD_l-Xgus02:04:20 Kaido Ole, Rauno Thomas Moss, Tartu Kunstimuuseum
DELTA. K√ºlaline: Jaan Elken.31.10.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6401326:19:00 Jaan Elken, Tallinna Linnagalerii
KUNSTIMINISTEERIUM05.11.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6182020:50 Autor: Indrek GrigorEike Eplik, Jass Kaselaan
DELTA. Kunstnik Marge Monko.06.11.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6400111:25 Marge Monko
Delta: DELTA. N√§itus "Moodne rehemaja. Arhailise ruumi uuestis√ºnd"07.11.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6306419:13 Elo Lutsepp, Eesti Arhitektuurimuuseum
DELTA. Jaak Soansi n√§itus "Varjud".08.11.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6401009:05 Autor: Johanna M√§ngelJaak Soans, Tallinna Kunstihoone
KUNSTIMINISTEERIUM. Kaasaegse kunsti kriitika12.11.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6182248:40:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek Grigor; Autor: Triin Tulgiste
DELTA. Mari Roosvalti isikun√§itus "Nostalgia" Draakoni galeriis.19.11.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6401906:40 Mari Roosvalt
KUNSTIMINISTEERIUM19.11.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6180827:25:00 Autor: Triin TulgisteMaria Arusoo, Rebeka P√µldsam, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus
DELTA. Mare Vint - Joonistused l√§bi viie aastak√ºmne.22.11.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6407712:07 Mare Vint, Kumu Kunstimuuseum
DELTA. Rauno Thomas Mossi n√§itus "Eesti ballaadid".28.11.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6181930:03:00 Rauno Thomas Moss, Tallinna Linnagalerii
KUNSTIMINISTEERIUM03.12.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6180920:58 Autor: Indrek GrigorPeeter Krosmann, Peeter Talvistu, Tartu Kunstimaja
DELTA. Andres Tali isikun√§itus.05.12.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6412514:56 Andres Tali, Draakoni galerii
DELTA. N√§itus "Kohalolu", Krista M√∂lder ja Neeme K√ºlm.05.12.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6407317:44 Neeme K√ºlm, Krista M√∂lder
KUNSTIMINISTEERIUM. Kokkuv√µte aastast 201210.12.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6182152:19:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorKadri Karro, Andreas Trossek
DELTA. EKA fototudengite n√§itus "Kunst v√µi elu".13.12.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6413011:22 Autor: Johanna M√§ngelMarge Monko, Ingel Vaikla, Keiu Maasik, Liina P√§√§suke, Roman-Sten T√µnissoo
DELTA. J√ºri Kermiku n√§itus p√ºhendusega Vello Soale.17.12.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6412616:23 Vello Soa, J√ºri Kermik, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
KUNSTIMINISTEERIUM17.12.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6237520:51 Autor: Triin TulgisteMarit Ilison, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, Hop galerii
DELTA. K√ºlaline: T√µnis Saadoja ja Indrek Sirkel NO99 laemaalist.26.12.2012 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6413227:20:00 T√µnis Saadoja, Indrek Sirkel, NO99 Teater
Meie Aja Kunst: Marge Monko01.01.2013 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140206095412201000300112290E2BA238B440000003840B00000D0F00941628:40:00 Autor: Maria Arusoo; Re≈æiss√∂√∂r: Erle VeberMarge Monko
SUVEkulTUUR: 2101.01.2013 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20130729144442001000300112290E2BA238B440000003680B00000D0F00522011:21 Re≈æiss√∂√∂r: Johannes TrallaViktor Gurov, Sirje Joala, Keiu Telve
DELTA. K√ºlaline Leonhard Lapin.03.01.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6245748:14:00 Leonhard Lapin, Eesti Arhitektuurimuuseum
KUNSTIMINISTEERIUM07.01.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6307029:33:00 Autor: Maarin EktermannIndrek Sirkel, Anu Vahtra, Lugemik
KUNSTIMINISTEERIUM14.01.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6307952:32:00 Autor: Maarin EktermannAndra Aaloe
N√º√ºdiskunst muuseumis: Kurismaa14.01.2013 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=YaIcrezGnwo09:12 Kaarel Kurismaa, Kumu Kunstimuuseum
N√º√ºdiskunst muuseumis: Kurvitz14.01.2013 SA Eesti Kunstimuuseum (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/21glTSLKjUU09:28 Autor: Hilkka HiiopRaoul Kurvitz, Kumu Kunstimuuseum
KUNSTIMINISTEERIUM21.01.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6459119:59 Autor: Indrek GrigorLugemik
KUNSTIMINISTEERIUM04.02.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6459621:11 Autor: Indrek GrigorMargus Tamm, Marta Stratskas, Hobusepea galerii, [24.01.2013‚Äì04.02.2013] Never Odd or Even
KUNSTIMINISTEERIUM11.02.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6459045:00:00 Autor: Indrek GrigorMaria Arusoo, Anders H√§rm
KUNSTIMINISTEERIUM18.02.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6459221:23 Autor: Maarin EktermannGregor Taul, Eesti Kunstiakadeemia
KUNSTIMINISTEERIUM04.03.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6532213:18 Autor: Indrek Grigor
Alfred A Reisch: The West's Secret CIA-Funded Book Mailing Project During the Cold War06.03.2013 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=uhNkhNz-obs50:47:00 Toimetaja: Mati Sch√∂nbergAlfred Reisch, Eesti Kunstimuuseum
Olaf Mertelsmann: Western Influence in Soviet Estonia06.03.2013 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=5H6kOiYSlK841:50:00 Toimetaja: Mati Sch√∂nbergOlaf Mertelsmann, Eesti Kunstimuuseum
Simo Mikkonen: Soviet Era Artistic Exchanges with the West06.03.2013 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=1Uwn-RAgjSQ49:15:00 Toimetaja: Mati Sch√∂nbergSimo Mikkonen, Eesti Kunstimuuseum
KUNSTIMINISTEERIUM11.03.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6801854:38:00 Autor: Indrek GrigorLaura Kuusk, Margit S√§de, Anders H√§rm
DELTA. Arhitekt Siiri Vallner p√§lvis rahvusvahelist tunnustust.12.03.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6906009:01 Siiri Valner
KUNSTIMINISTEERIUM18.03.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6802024:19:00 Autor: Maarin EktermannD√©nes Farkas, Maria Arusoo, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus
Delta: DELTA. Hipikultuuri n√§itus ERMis25.03.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6683615:12 Kiwa, Terje Toomistu
Jaak Kangilaski. The Theory of Socialist Realism as a Means of Suppression27.03.2013 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=FvXKkHWKYjg32:19:00 Toimetaja: Mati Sch√∂nbergJaak Kangilaski, Eesti Kunstimuuseum
Karsten Br√ºggemann. The Cold War on Moscow's Cultural Home Front27.03.2013 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=_iGSFhmgp9Y39:58:00 Toimetaja: Mati Sch√∂nbergKarsten Br√ºggemann
Maria Zezina. Foreign Contacts of Moscow Artists27.03.2013 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=xETVVkhJbwU52:36:00 Toimetaja: Mati Sch√∂nbergMaria Zezina, Eesti Kunstimuuseum



Stefan Wolle. Djed Moroz versus Tarzan27.03.2013 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=d_Z7ASpXPlY52:38:00 Toimetaja: Mati Sch√∂nbergStefan Wolle, Eesti Kunstimuuseum
KUNSTIMINISTEERIUM15.04.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6789352:58:00 Autor: Indrek GrigorTerje Toomistu, Kiwa, Eesti Rahva Muuseum
KUNSTIMINISTEERIUM22.04.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6789720:54 Autor: Maarin EktermannAnders H√§rm, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum
KUNSTIMINISTEERIUM. EKKM-i n√§itusehooajast Anders H√§rm.22.04.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7251420:49 Autor: Maarin EktermannAnders H√§rm, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum
DELTA. Katrin Sarapuu isikn√§itus "O".03.05.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6779706:48 Autor: Johanna M√§ngelKatrin Sarapuu, Hobusepea galerii
KUNSTIMINISTEERIUM. O√ú Valge Kuup06.05.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7250224:53:00 Autor: Maarin EktermannNeeme K√ºlm, Jaana J√ºris
KUNSTIMINISTEERIUM. EKL suurkogu.13.05.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7250854:38:00 Autor: Maarin EktermannSandra J√µgeva, Merike Estna, Markus Toompere, Eesti Kunstnike Liit
KUNSTIMINISTEERIUM. Indrek Grigor anal√º√ºsib Kiwa kataloogi20.05.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7251321:15 Autor: Indrek GrigorKiwa
KUNSTIMINISTEERIUM. Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus.03.06.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6873121:22 Autor: Maarin EktermannKarin Laansoo, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus
KUNSTIMINISTEERIUM. Siseaudit10.06.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/6984854:27:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek Grigor
DELTA. Ekke V√§striku heliinstallatsioon "Tuulekandled".10.07.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7081315:32 Ekke V√§strik, Kumu Kunstimuuseum
Delta: DELTA. Kohtumine Paul Ellimaniga. N√§itus "K√µndides m√∂√∂da salateid"01.08.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7653010:15 Autor: Kaisa J√µhvikMargit S√§de
DELTA. Holger Looduse n√§itus "Dolly".29.08.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7143009:21 Autor: Johanna M√§ngelHolger Loodus, Hobusepea galerii
KUNSTIMINISTEERIUM. Manfred MIM09.09.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7152529:12:00 Autor: Maarin EktermannTaavet Jansen, Raul Keller, Hendrik Kaljuj√§rv, Henri H√ºtt
KUNSTIMINISTEERIUM. Omaalgatuslik meedia.16.09.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7250052:47:00 Autor: Maarin EktermannKeiti Kljavin, Liisa Kaljula, Margus Kiis, Artishok
KUNSTIMINISTEERIUM. Populaarkriitika.23.09.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7250522:25 Autor: Indrek Grigor
KUNSTIMINISTEERIUM. Moekunstnik Marit Ilison07.10.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7248323:01 Autor: Maarin EktermannMarit Ilison, Hop galerii
DELTA. N√§itus "√úhe keti neli l√ºli 2"09.10.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7249034:28:00 Olev Subbi, Enn Kunila, Henn Roode, Enn P√µldroos, Tiit P√§√§suke, Hiiumaa Muuseumid
KUNSTIMINISTEERIUM. Tallinna Fotokuu14.10.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7249446:44:00 Autor: Indrek GrigorIndrek Grigor, Anneli Porri, Tanel Rander, Eve Kiiler, Kristel Raesaar, Eesti Fotokunstnike √úhendus
Tiit P√§√§suke: Oma kogemus, oma n√§gemus ja miks ma eemaldusin maastikumaalist19.10.2013 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=yWxm2FHndkg01:43:14 Tiit P√§√§suke, Reeli K√µiv, Tartu Kunstimuuseum
KUNSTIMINISTEERIUM. ART IST KUKU NU UT21.10.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7310621:57 Autor: Indrek GrigorRael Artel, Kaisa Eiche
Mari Laaniste: Eesti karikatuurist poliitilise korrastajana24.10.2013 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=zGh-49E2HN001:02:25 Mari Laaniste, Tartu Kunstimuuseum
GALERII 1 26.10.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7298549:33:00 Autor: Maria Lee LiivakRael Artel, Kristel Raesaar, Tiina Abel, Kumu Kunstimuuseum
Jaanus Samma ART IST KUKU NU UT 2013 artist talk28.10.2013 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=UwFKpufCFa428:00:00 Jaanus Samma, Kaisa Eiche, Y galerii
KUNSTIMINISTEERIUM. Tanel Rander ja Von Krahli lavastus -Oh my God!-.04.11.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7424624:11:00 Autor: Maarin EktermannTanel Rander, Von Krahl
DELTA. August K√ºnnapu isikun√§itus "Eluj√µgi".05.11.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7556510:37 August K√ºnnapu, Mare Joonsalu, Tartu Kunstimuuseum
Urmas Tartes: Loodus ja kunst07.11.2013 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=4WdSdGKdHR801:36:56 Urmas Tartes, Reeli K√µiv, Tartu Kunstimuuseum
John Grzinich ja Evelyn M√º√ºrsepp-Grzinich: heli- ja joonistusperformance09.11.2013 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=sfagNV8Tl_g56:21:00 John Grzinich, Evelyn M√º√ºrsepp Grzinich
KUNSTIMINISTEERIUM. Eesti Loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus.11.11.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7424852:47:00 Autor: Indrek GrigorRiivo Anton, Markus Toompere
KUNSTIMINISTEERIUM. Eesti Loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus.18.11.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7425120:24 Autor: Indrek GrigorPaul Kuimet, NO99 Teater, Lugemik
DELTA. Nikolai Korma≈°ovi n√§itus.20.11.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7503421:59 Nikolai Korma≈°ov, Orest Korma≈°ov, Andrei Korma≈°ov, Kumu Kunstimuuseum
DELTA. N√§itusest "ANK '64" r√§√§gib J√ºri Arrak.20.11.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7503221:03 J√ºri Arrak, Tallinna Kunstihoone
GALERII 2 23.11.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7414254:33:00 Autor: Maria Lee LiivakPeeter Laurits, Kati Ilves, Ragne Soosalu, Andres L√µo, Lauri Kaldoja, Andri Ksenofontov, Anne T√ºrnpu, Kumu Kunstimuuseum, Vaal Galerii, [14.03.2016‚Äì02.04.2016] S√ºnkroonist v√§ljas
DELTA. Rene K√∂steri tantsulavastus "Tzion".26.11.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7448509:41 Rene K√∂ster
KUNSTIMINISTEERIUM02.12.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7425635:02:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorHelen Tammem√§e, Keiti Kljavin, Liisa Kaljula
Meie Aja Kunst: Merike Estna04.12.2013 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131204173530401000300112290E2BA238B440000004280B00000D0F00153228:39:00 Autor: Maria Arusoo; Re≈æiss√∂√∂r: Erle VeberMerike Estna
KUNSTIMINISTEERIUM. Skulptuurin√§itused Tartus.09.12.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7561742:07:00 Autor: Indrek GrigorJevgeni Zolotko, Triin Tulgiste, K√µrgem Kunstikool Pallas
Meie Aja Kunst: Mark Raidpere11.12.2013 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131211173443601000300112290E2BA238B440000004280B00000D0F00673128:36:00 Autor: Maria Arusoo; Toimetaja: Erle VeberMark Raidpere
KUNSTIMINISTEERIUM. Kogumik "Subkultuurid".16.12.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7651225:35:00 Autor: Indrek GrigorNikolai Korma≈°ov, August K√ºnnapu
Meie Aja Kunst: Flo Kasearu18.12.2013 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131218173851801000300112290E2BA238B440000004280B00000D0F01267728:26:00 Autor: Maria Arusoo; Toimetaja: Erle VeberFlo Kasearu
GALERII 3 21.12.2013 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7504947:24:00 Autor: Maria Lee LiivakMaike Lond Malmborg, Peeter Laurits, Draakoni galerii, Kullo Lastegalerii, Tallinna Kunstihoone
Pildip√º√ºdjad29.12.2013 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20131229175455601000300112290E2BA238B440000004280B00000D0F01971557:16:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kertu K√∂√∂selArne Maasik, Birgit P√ºve, Erik Prozes, Remo Savisaar
KUNSTIMINISTEERIUM. Helikunst.06.01.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7725223:21 Autor: Indrek GrigorJohn Grzinich
Meie Aja Kunst: Denes Farkas08.01.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140115173328401000300112290E2BA238B440000004280B00000D0F02997128:02:00 Autor: Maria Arusoo; Toimetaja: Erle VeberD√©nes Farkas
Meie Aja Kunst: Edith Karlson08.01.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140108173032801000300112290E2BA238B440000004280B00000D0F02558928:35:00 Autor: Maria Arusoo; Toimetaja: Erle VeberEdith Karlson
KUNSTIMINISTEERIUM. Kunstiaasta 2013 kokkuv√µte.13.01.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7726554:11:00 Autor: Maarin EktermannMarika Agu, Andreas Trossek, Indrek Grigor, Maria-Kristiina Soomre
OP!: kunst 14.01.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140114171416201000300112290E2BA238B440000004280B00000D0F02925028:28:00 Re≈æiss√∂√∂r: Antti H√§kli; Autor: Kaido OleRoomet Jakapi, D√©nes Farkas, Liina Siib, Mart Kalm, K√§rt Ojavee
DELTA. N√§itus "D√©nes Farkas. Ilmne paratamatus" Kumus.20.01.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7754416:46 Autor: Kaisa J√µhvikD√©nes Farkas, Maria Arusoo, Kumu Kunstimuuseum, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus



KUNSTIMINISTEERIUM. Nancy Nakamura Ideederiiul.20.01.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7754125:33:00 Autor: Maarin EktermannKadi Estland, Nancy Nakamura Ideederiiul
Meie Aja Kunst: T√µnis Saadoja22.01.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140122173230101000300112290E2BA238B440000004280B00000D0F03352628:07:00 Autor: Maria Arusoo; Re≈æiss√∂√∂r: Erle VeberT√µnis Saadoja
DELTA. Epp-Maria Kokam√§gi autorin√§itus "Retrospektiiv".29.01.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7787421:45 Epp Maria Kokam√§gi
Meie Aja Kunst: Visible Solutions O√ú29.01.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140129173536001000300112290E2BA238B440000003840B00000D0F00335728:44:00 Autor: Maria Arusoo; Toimetaja: Erle VeberSigrid Viir, Taaniel Raudsepp, Karel Koplimets
KUNSTIMINISTEERIUM. Kunstiaasta 2013 kokkuv√µte.03.02.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7701219:23 Autor: Indrek GrigorAnu Liivak, Kumu Kunstimuuseum
KUNSTIMINISTEERIUM. Kunstielu v√§ljaspool Tallinnat (ja Tartut).10.02.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7698754:48:00 Autor: Maarin EktermannAgur Kruusing, Kristjan M√§ndmaa, Haapsalu Linnagalerii
OP!: kunst 11.02.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140212213340001000300112290E2BA238B440000003840B00000D0F01476228:30:00 Re≈æiss√∂√∂r: Antti H√§kliKaido Ole, Rael Artel, T√µnis Tatar, Eha Komissarov, Anders H√§rm, Jevgeni Zolotko, Tartu Kunstimuuseum, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum, Kumu Kunstimuuseum
KUNSTIMINISTEERIUM. Kogumik "Subkultuurid".17.02.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7698925:33:00 Autor: Indrek GrigorBerk Vaher
Meie Aja Kunst: Jaanus Samma19.02.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140208150755401000300112290E2BA238B440000003840B00000D0F01105028:19:00 Re≈æiss√∂√∂r: Maria Arusoo; Toimetaja: Erle VeberJaanus Samma
Maile Gr√ºnbergi v√§rvilised maailmad21.02.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140220131139901000300112290E2BA238B440000003840B00000D0F03392138:17:00 Re≈æiss√∂√∂r: Peeter BrambatMaile Gr√ºnberg
DELTA. Pille Johansoni maalin√§itus "Pimekohting".25.02.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8614909:30 Autor: Liina VainumetsaPille Johanson, Jakobi galerii
Meie Aja Kunst: Erki Kasemets26.02.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140222142655401000300112290E2BA238B440000003840B00000D0F04201228:52:00 Autor: Maria Arusoo; Toimetaja: Erle VeberErki Kasemets
Ajalik ja ajatu: P√ºhakoda, 1/602.03.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140222055016101000300112290E2BA238B440000003840B00000D0F04184227:40:00 Re≈æiss√∂√∂r: Aile Ellman; Autor: Meelis Holsting; Autor: Linda Lainvoo; Toimetaja: Katrin SeppelAnneli Randla, Kersti Markus, Anu M√§nd
Ajalik ja ajatu: P√ºhakoda, 2/609.03.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140228153208401000300112290E2BA238B440000002508B00000D0F00167327:32:00 Re≈æiss√∂√∂r: Aile Ellman; Autor: Meelis Holsting; Autor: Linda Lainvoo; Toimetaja: Katrin SeppelKrista Kodres, Pia Ehasalu
KUNSTIMINISTEERIUM. Kondase Keskus10.03.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7848919:51 Autor: Indrek GrigorGregor Taul, Kondase Keskus
DELTA. Tekstiilikunstnik Anu Raud Saaremaal11.03.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7909610:11 Anu Raud
OP!: kunst 11.03.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140311194602201000300112290E2BA238B440000002508B00000D0F00954527:33:00 Re≈æiss√∂√∂r: Antti H√§kli; Autor: Kaido OleMaarin Ektermann, Indrek Grigor, Margus Tamm, Raivo Kelomees
DELTA. Kunstnik Karl Burman noorem 10012.03.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7908123:49 Karl Burman noorem, Mai Levin
Meie Aja Kunst: Paul Kuimet12.03.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140307213625801000300112290E2BA238B440000002508B00000D0F00709828:32:00 Autor: Maria Arusoo; Toimetaja: Erle VeberPaul Kuimet
Ajalik ja ajatu: P√ºhakoda, 3/616.03.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140307213625301000300112290E2BA238B440000002508B00000D0F00709727:40:00 Re≈æiss√∂√∂r: Aile Ellman; Autor: Meelis Holsting; Autor: Linda Lainvoo; Toimetaja: Katrin Seppel
KUNSTIMINISTEERIUM. Kaasaegne kunstimuuseum.17.03.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7846648:28:00 Autor: Triin TulgisteAnders H√§rm, Marika Agu, Kati Ilves, Tartu Kunstimuuseum, Kumu Kunstimuuseum
Meie Aja Kunst: Kris Lemsalu19.03.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140308155815501000300112290E2BA238B440000002508B00000D0F00735200:00 Autor: Maria Arusoo; Re≈æiss√∂√∂r: Erle VeberKris Lemsalu
Ajalik ja ajatu: P√ºhakoda, 4/623.03.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140316162148601000300112290E2BA238B440000002508B00000D0F01306327:43:00 Re≈æiss√∂√∂r: Aile Ellman; Autor: Meelis Holsting; Autor: Linda Lainvoo; Toimetaja: Katrin SeppelMari-Liis Paaver, Orest Korma≈°ov
KUNSTIMINISTEERIUM. Kultuuritehas Polymer24.03.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7846730:36:00 Autor: Maarin EktermannTanel Saar, Martin R√ºnk, Kultuuritehas Polymer
Ajalik ja ajatu: P√ºhakoda, 5/630.03.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140329001740401000300112290E2BA238B440000002508B00000D0F02368928:05:00 Re≈æiss√∂√∂r: Aile Ellman; Autor: Meelis Holsting; Autor: Linda Lainvoo; Toimetaja: Katrin SeppelAnneli Randla, Oliver Orro
Ajalik ja ajatu: P√ºhakoda, 6/606.04.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140404175536501000300112290E2BA238B440000002508B00000D0F02856528:14:00 Re≈æiss√∂√∂r: Aile Ellman; Autor: Meelis Holsting; Autor: Linda Lainvoo; Toimetaja: Katrin SeppelMait V√§ljas, Kaire Tooming, Egle Tamm
KUNSTIMINISTEERIUM. Vana-V√µromaa Kultuurikoja galerii.07.04.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7952021:31 Autor: Indrek GrigorJana Huul
OP!: kunst 08.04.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140408133908401000300112290E2BA238B440000002508B00000D0F03053428:28:00 Re≈æiss√∂√∂r: Antti H√§kli; Autor: Kaido OleMaria-Kristiina Soomre, Urmas Viik, Edith Karlson
KUNSTIMINISTEERIUM. -√úmberjutustused L√§ti kunstiajaloos14.04.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/7952545:43:00 Autor: Indrek GrigorKadri Asmer, Kaur Alttoa, Eha Komissarov, Kumu Kunstimuuseum
DELTA. Margus Tamme isikn√§itus "Esimesed kolm minutit".15.04.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8086011:49 Margus Tamm, Tallinna Kunstihoone galerii
KUNSTIMINISTEERIUM. Tallinna arhitektuuribiennaali TAB 2015.21.04.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8052420:31 Autor: Maarin EktermannAet Ader, Ingrid Ruudi, Karli Luik
Vestlusring kuraatoritega25.04.2014 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=iKFzjIeTnpY01:40:19 Flo Kasearu, Rauno Thomas Moss, Tiiu Talvistu, Reeli K√µiv
KUNSTIMINISTEERIUM. Kultuuriklubi "Kelm"05.05.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8076419:31 Autor: Maarin EktermannSiim Preiman
OP!: kunst 06.05.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140506144039001000300112290E2BA238B440000002508B00000D0F05281118:24 Re≈æiss√∂√∂r: Antti H√§kli; Autor: Kaido OleJass Kaselaan, Kiwa, K√§rt Ojavee, Johannes S√§re, Taaniel Raudsepp, Karel Koplimets, Sigrid Viir, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum
DELTA. J√ºri Arrak.07.05.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8254325:59:00 J√ºri Arrak
DELTA. Raul Meele √ºlevaaten√§itus.12.05.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8252510:13 Autor: Kaisa J√µhvikRaul Meel, Eha Komissarov, Kumu Kunstimuuseum
KUNSTIMINISTEERIUM. Enesekriitika12.05.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8075847:45:00 Autor: Maarin EktermannKatrin Essenson, Piibe Piirma
KUNSTIMINISTEERIUM. ERKI moes√µu.19.05.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8075931:48:00 Autor: Maarin Ektermann
Typewriter poetry ABC by Raul Meel01.06.2014 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=Rh0AQTDN77U18:06 Autor: Eha Komissarov; Toimetaja: Mati Sch√∂nbergRaul Meel, Eesti Kunstimuuseum
KUNSTIMINISTEERIUM. Solveig Jahnke.02.06.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8831024:37:00 Autor: Maarin EktermannSolveig Jahnke
DELTA. Leo Tolstoi "Mis on kunst".03.06.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9065721:09 Autor: Maria Lee LiivakAndri Ksenofontov
DELTA. Interaktiivne heliatraktsioon "Cyclotron" Vene Teatris.09.06.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8170511:06 Autor: Kaisa J√µhvikEvi P√§rn, Vene Teater
KUNSTIMINISTEERIUM. Enesekriitika09.06.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8191251:46:00 Autor: Indrek GrigorMarkus Toompere, Peeter Krosmann
DELTA. Voronja galerii avamisest Raul Ore≈°kin ja Kiwa.26.06.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8218019:58 Autor: Liina VainumetsaRaul Ore≈°kin, Kiwa, Voronja galerii
DELTA. N√§itus "Merike Estna ja mina kui maal" KUMUs.30.06.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8252811:07 Autor: Kaisa J√µhvikMerike Estna, Kati Ilves, Kumu Kunstimuuseum
DELTA. Jaanika Peerna isikun√§itus Harjutusi joontele/Exercises for Line04.08.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8419508:54 Jaanika Peerna, Vaal Galerii
Maailmapilt: Meenutab Alur Reinans16.08.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/1040534:58:00 Karin Luts
DELTA. Kunstnik Rainer Kaasik-Aaslav.28.08.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8436110:51 Rainer Kaasik-Aaslav, Hop galerii



KUNSTIMINISTEERIUM. "S√µbralik Semiootika"01.09.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8567922:40 Autor: Indrek GrigorPiret Karro, Kristino Rav
OP!: kunst 02.09.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140904222909001000300112290E2BA238B440000004436B00000D0F02128727:31:00 Re≈æiss√∂√∂r: Antti H√§kli; Autor: Kaido OleRaul Meel, Andres L√µo, Kristina Norman, Mikkeli galerii, Kumu Kunstimuuseum, Tallinna Kunstihoone, [01.08.2014‚Äì04.09.2014] V√§ljas√µit rohelisse. Tartu 1860‚Äì2014
KUNSTIMINISTEERIUM. R√§ndn√§ituse formaat.08.09.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8568138:34:00 Autor: Indrek GrigorAnders H√§rm, Enn Tegova, Priidu Beier, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum, Tartu Kunstnike Liit
DELTA. Disainer Marit llison Draakoni galeriis.11.09.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8590810:33 Marit Ilison
DELTA. Taavi Tulevi loodusalbum "Kuku!.12.09.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8591024:34:00 Autor: Johanna M√§ngelTaavi Tulev
KUNSTIMINISTEERIUM. EKA uue hoone arhitektuurikonkursi v√µitjad.15.09.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8566234:04:00 Autor: Maarin EktermannEik Hermann, Koit Ojaliiv, Eesti Kunstiakadeemia
DELTA. Raul Kelleri personaaln√§itus EKKMis.19.09.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8591614:20 Autor: Johanna M√§ngelRaul Keller
EKKMI teooriaklubi: Kehaline ja veider19.09.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8590944:17:00 Marko Raat, Rebeka P√µldsam, Airi Triisberg
KUNSTIMINISTEERIUM. Disainiauhinnad 2014.22.09.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8566429:37:00 Autor: Maarin EktermannUku-Kristjan K√ºttis
OP!: kunst 23.09.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20140923135747601000300112290E2BA238B440000004144B00000D0F01433327:11:00 Re≈æiss√∂√∂r: Antti H√§kli; Autor: Kaido OleKai Lobjakas
EKKMI teooriaklubi: Vorm ja formalism.26.09.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8566648:59:00 Kristina √ïllek, Rebeka P√µldsam
DELTA. Kolm n√§itust Tartu Kunstimajas.30.09.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8632012:33 Laura P√µld, Peeter Talvistu, Kaie Luik, Tartu Kunstimaja
Loenguseeria ‚ÄûMuuseumi akadeemia‚Äú.02.10.2014 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=oGiGT0VF6Ig01:01:33 Tiiu Talvistu, Tartu Kunstimuuseum
EKKMI teooriaklubi: Facebooki-feminism - kas sotsiaalne liikumine?03.10.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8567142:39:00 Airi Triisberg, Brigitta Davidjants
KUNSTIMINISTEERIUM. T√µnis Saadoja n√§itus Narvas.06.10.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8567627:34:00 Autor: Maarin EktermannT√µnis Saadoja, Sten Ojavee
Plekktrumm: Maria Juur alias Maria Minerva06.10.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20141007135002601000300112290E2BA238B440000004144B00000D0F02406542:49:00 Autor: Joonas HellermaMaria Juur
DELTA. Olga ja Priit P√§rna animafilm "Lendurid koduteel".08.10.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/86135116:41 Olga P√§rn, Priit P√§rn
KUNSTIMINISTEERIUM. Euroopa kaasaegse kunsti biennaal Peterburgis.13.10.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8584054:45:00 Autor: Maarin EktermannMaria Arusoo, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus
KUNSTIMINISTEERIUM. Uus Vene Kultuur Eestis.20.10.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8722029:15:00 Autor: Maarin EktermannSandra Kosorotova, Gustav Kalm
EKKMI teooriaklubi: Tingimusteta sissetulek k√µigile!?31.10.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8722248:21:00 Airi Triisberg, Maarja Kangro, Tarmo J√ºristo
KUNSTIMINISTEERIUM. N√§itus "V√µimatu minna, kindlasti minna".03.11.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8722820:57 Autor: Indrek GrigorAnna ≈†kodenko, Mart Vainre, Mihkel Ilus, Tallinna Kunstihoone
Plekktrumm: Tanel Veenre03.11.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20141104103312901000300112290E2BA238B440000004144B00000D0F04434103:42:48 Autor: Joonas Hellerma; Re≈æiss√∂√∂r: Maire RadsinTanel Veenre
Sajand kunsti√ºlikooli03.11.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20141102184857501000300112290E2BA238B440000004144B00000D0F04309652:22:00 Re≈æiss√∂√∂r: Elo SelirandMart Kalm, Eesti Kunstiakadeemia
OP!: kunst 04.11.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20141104134043301000300112290E2BA238B440000004144B00000D0F04438627:33:00 Re≈æiss√∂√∂r: Antti H√§kli; Autor: Kaido OleJaanus Samma, Ingrid Ruudi, Mihkel Ilus, Anna ≈†kodenko, Helen Sildna
KUNSTIMINISTEERIUM. Eesti Kunstiakadeemia 100.10.11.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8723446:13:00 Autor: Indrek GrigorMerilin Talumaa, Elin Kard, Marco Laimre, Eesti Kunstnike Liit, Eesti Kunstiakadeemia
KUNSTIMINISTEERIUM. Noorte skulptorite p√µlvkond kui kunstilooline n√§htus17.11.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8716024:47:00 Autor: Indrek Grigor
KUNSTIMINISTEERIUM. K√ºlas on kunstnik Jaanus Samma.01.12.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8969428:32:00 Autor: Maarin EktermannJaanus Samma
OP!: kunst 02.12.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20141202171856401000300112290E2BA238B440000002740B00000D0F00843227:31:00 Re≈æiss√∂√∂r: Antti H√§kliKristi Kongi
OP!: kunst 02.12.2014 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20141202171856401000300112290E2BA238B440000002740B00000D0F00843227:31:00 Re≈æiss√∂√∂r: Antti H√§kli; Autor: Kaido OleKristi Kongi, Eha Komissarov, Vano Allsalu, Sten Saarits
Vestlus Edgar Tedresaarega 04.12.201404.12.2014 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=8rbbaDIdysU01:06:33 Edgar Tedresaar, Peeter Talvistu
KUNSTIMINISTEERIUM. Maalikunstnikud.08.12.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8947120:43 Autor: Indrek GrigorAndri Ksenofontov
KUNSTIMINISTEERIUM. Kunstiministeerium heidab tagasivaatava pilgu 2014.17.12.2014 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8947452:34:00 Autor: Indrek GrigorTiiu Talvistu, Piret Karro, Andreas Trossek
OP!: kunst 06.01.2015 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150106125238701000300112290E2BA238B440000002056B00000D0F00660727:36:00 Re≈æiss√∂√∂r: Antti H√§kli; Autor: Marko M√§etamm; Toimetaja: Mariina M√§lk; Autor: Anneli PorriPeeter Allik, Marika Agu, Liina Siib, Aili Vint, Toomas Vint
DELTA. N√§itus "Sisemine tuli" Tampere majas Tartus.12.01.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8949205:57 Autor: Liina VainumetsaAleksandr Tishkov, Tampere Maja
KUNSTIMINISTEERIUM. Konkurss ArtProofi Noore Fotokunstniku Stipendumile12.01.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8949323:14 Autor: Indrek GrigorKrista M√∂lder, Anneli Porri, Taavi Rekkaro
DELTA. Art's Birthday! Raul Kelleri installatsioon.16.01.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8950116:01 Autor: Kaisa J√µhvikRaul Keller, Artishok
KUNSTIMINISTEERIUM. Josef Albersi "V√§rvide vastastikm√µju".19.01.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/8949525:33:00 Autor: Indrek GrigorNeeme Lopp, Kristi Kongi
DELTA. EKA magistrantide grupin√§itus "Loading- 100%".27.01.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9072812:36 Katarina Meister, Tartu Kunstimaja, [16.01.2015‚Äì08.02.2015] Loading‚Ä¶ 100%
Kultuur on kallis: Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum - Anders H√§rm28.01.2015 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150126105615401000300112290E2BA238B440000002056B00000D0F02023801:27 Anders H√§rm, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum
KUNSTIMINISTEERIUM. Ajakiri-kunstiprojekt "Uus Materjal".02.02.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9073025:58:00 Autor: Triin TulgisteMerike Estna, Marten Esko, Evelyn Raudsepp
OP!: kunst 03.02.2015 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150203133958401000300112290E2BA238B440000002056B00000D0F02670727:35:00 Malle Leis, Marten Esko, Marco Laimre, Sandra J√µgeva, Maarin Ektermann, Kristina √ïllek, Peeter Allik, Kirke Kangro, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum, Tartu Kunstimuuseum
KUNSTIMINISTEERIUM. "Tartu S√µpruskond ja √úlo Sooster"09.02.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9073649:54:00 Autor: Indrek Grigor√úlo Sooster, Liisa Kaljula, Enn Lillemets, Kunstikool "Pallas", Kumu Kunstimuuseum
KUNSTIMINISTEERIUM. Tallinna Kunstihoone juhataja Taaniel Raudsepp.16.02.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9074131:38:00 Autor: Maarin EktermannTaaniel Raudsepp, Tallinna Kunstihoone
Riik ja arhitektuur24.02.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9104251:53:00 Oliver Orro, Mart Kalm
DELTA. N√§itus "Scripta Manent V" Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis.02.03.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9461807:46 Sirje Kriisa, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
T√º√ºpiliste indiviidide intervjuud05.03.2015 Tartu Kunstimuuseum (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/0HDuUnKfqdo24:29:00 Toimetaja: Marika Agu; Re≈æiss√∂√∂r: Aleksandr HeifetsBach Babach, Barthol Lo Mejor, Reigo Kuivj√µgi, Kadri Lind, MinaJaLydia, Edward von L√µngus, Erkki Luuk
KUNSTIMINISTEERIUM. Purvitis Prize.09.03.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid//9164417:36 Autor: Indrek Grigor
Plekktrumm: Anneli Porri09.03.2015 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150309230741601000300112290E2BA238B440000002056B00000D0F05242542:11:00 Autor: Joonas Hellerma; Re≈æiss√∂√∂r: Maire RadsinAnneli Porri



OP!: kunst 10.03.2015 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150310143306801000300112290E2BA238B440000002056B00000D0F05269527:30:00 Re≈æiss√∂√∂r: Antti H√§kli; Autor: Marko M√§etamm; Toimetaja: Mariina M√§lk; Autor: Anneli Porri√úlo Sooster, Indrek Sirkel, Anu Vahtra, Rebeka P√µldsam, Anu Allas
√ïnnemaastikud. Olev Subbi15.03.2015 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150309134046001000300112290E2BA238B440000002056B00000D0F05182747:55:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kalev LepikOlev Subbi
Kunstiministeerium: KUNSTIMINISTEERIUM. Kumu Kunstimuuseumi n√§itus "Surm ja Ilu"16.03.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9462728:34:00 Autor: Indrek GrigorEha Komissarov, Kati Ilves, Kumu Kunstimuuseum
Kunstiministeerium: KUNSTIMINISTEERIUM. Hea tava juhend galeriidele23.03.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9463626:25:00 Autor: Maarin EktermannKadri Laas-Lepasepp, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus
‚ÄûMuuseumi akadeemia‚Äú. Kaido Ole26.03.2015 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=FtM1XGBm0jU59:27:00 Kaido Ole, Rael Artel
Kirik keset k√ºla03.04.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9269546:29:00 Oliver Orro, Urmas Viilma
Kunstiministeerium: KUNSTIMINISTEERIUM. Stuudios on v√§rske EKA rektor Mart Kalm06.04.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9453529:28:00 Autor: Maarin EktermannMart Kalm, Signe Kivi
OP!: kunst 07.04.2015 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150407134125901000300112290E2BA238B440000002056B00000D0F07324928:27:00 Re≈æiss√∂√∂r: Antti H√§kli; Autor: Marko M√§etammGreta Koppel, Laurentsius, Kati Ilves, Marko Raat, Kai Kaljo, Toomas Volkmann, Hilma af Klint, Kumu Kunstimuuseum
KUNSTIMINISTEERIUM. Kunsti vahendamine tele-ja raadioeetri kaudu.13.04.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9427839:09:00 Autor: Maarin EktermannAnneli Porri, Liisa-Helena Lumberg
Eha Komissarov - Noorus kui elustiil.16.04.2015 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=cAop2F6EIbQ01:02:14 Eha Komissarov, Tartu Kunstimuuseum
Hilma af Klint. Abstraktse kunsti pioneer20.04.2015 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=ylzXxdVFEUU02:44 Iris M√ºller-Westermann, Hilma af Klint, Kumu Kunstimuuseum
Hilma af Klint. Abstraktse kunsti pioneer20.04.2015 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=Fd_fM_8MguA02:57 Toimetaja: Mati Sch√∂nbergLiis P√§hlapuu, Hilma af Klint, Kumu Kunstimuuseum
Hilma af Klint. Abstraktse kunsti pioneer20.04.2015 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=njF5YxtyQm002:46 Liis P√§hlapuu, Hilma af Klint, Kumu Kunstimuuseum
Hilma af Klint. Abstraktse kunsti pioneer20.04.2015 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=fhevEqHaYFc01:16 Hilma af Klint, Iris M√ºller-Westermann, Kumu Kunstimuuseum
KUNSTIMINISTEERIUM. EKKMi r√§ndn√§itus "Kohatu".20.04.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9705924:03:00 Autor: Indrek GrigorTaavi Suisalu, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum
T√∂√∂stushooned ja t√∂√∂stusasulad01.05.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9586141:57:00 Oliver Orro, Henry Kuningas
KUNSTIMINISTEERIUM. Eero Epneri koostatud Olev Subbi elulooraamat.04.05.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9705419:58 Autor: Indrek GrigorOlev Subbi, Eero Epner, Aare Pilv
Kunstiministeerium: KUNSTIMINISTEERIUM. Suvised kunstis√ºndmused11.05.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9684652:37:00 Autor: Indrek GrigorSiim Preiman, Mari Kartau, Raul Ore≈°kin, Voronja galerii
KUNSTIMINISTEERIUM. K√∂ler Prize.18.05.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9677825:38:00 Autor: Indrek GrigorHanno Soans, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum
Indrek Grigor - Tekst ja pilt.21.05.2015 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=5PGJki7erhk01:48:52 Indrek Grigor
KUNSTIMINISTEERIUM. Veneetsia Biennaal ja New Yorgi kunstimess Frieze.01.06.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9672824:00:00 Autor: Maarin EktermannRebeka P√µldsam, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus
OP!: kunst Veneetsias02.06.2015 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150602010334301000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F03739442:37:00 Re≈æiss√∂√∂r: Antti H√§kli; Autor: Marko M√§etammJaanus Samma, Marco Laimre, Siim-Tanel Annus, Kaido Ole, Anders H√§rm, Kristina Norman, Eugenio Viola, Maria Arusoo, Liina Siib, Mark Raidpere
KUNSTIMINISTEERIUM. Hooaja l√µpusaade.08.06.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9673952:34:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek Grigor
Vabaduss√µja monumendid23.06.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9582736:40:00 Oliver Orro, Leho L√µhmus
Eha Komissarov Raymond Pettiboni loomingust25.06.2015 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=1qYz_YBDMiE04:03 Eha Komissarov, Raymond Pettibon, Kumu Kunstimuuseum
Eha Komissarov Raymond Pettiboni loomingust25.06.2015 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=-TOR0LwSwuc04:55 Eha Komissarov, Raymond Pettibon, Kumu Kunstimuuseum
Marko M√§etamm teosest "Riidekapp"25.06.2015 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=1qYz_YBDMiE04:22 Marko M√§etamm, Kumu Kunstimuuseum
Marko M√§etamm teosest "Abielu"30.06.2015 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=od86z5BcW5k02:32 Marko M√§etamm, Kumu Kunstimuuseum
Seto Kuningriik: Kunst22.08.2015 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20150704123420801000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F05537303:00
DELTA. Jaak Kilmi uus film "Moest v√§ljas"22.09.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/10026116:14 Autor: Johanna M√§ngelJaak Kilmi, Reet Aus
DELTA. Tartu Kunstimaja n√§itus "Leegi Vari"28.09.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/10026312:26 Autor: Liina VainumetsaTarvo Hanno Varres, Indrek Grigor, Kirke Kangro, Tartu Kunstimaja, [25.09.2015‚Äì18.10.2015] Leegi vari
Plekktrumm: Tanja Muravskaja05.10.2015 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151005234404401000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F11368642:40:00 Autor: Joonas Hellerma; Re≈æiss√∂√∂r: Maire RadsinTanja Muravskaja
Rabarbar. Meie kultuur: 313.10.2015 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151008135542901000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F11634227:17:00 Re≈æiss√∂√∂r: Sergei LedenjovTanja Muravskaja
Kapist v√§lja: Mood kui kunst20.10.2015 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151012183611201000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F12124428:03:00 Re≈æiss√∂√∂r: Antti H√§kliBritt Samoson, Marit Ilison, Eha Komissarov, Tomas Tammemets, Kumu Kunstimuuseum
Rabarbar. Meie kultuur: 4220.10.2015 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151015183159701000300112290E2BA238B440000009708B00000D0F12463629:34:00 Re≈æiss√∂√∂r: Sergei LedenjovOlga Temnikova
Conference ‚ÄûShared Practices‚Äú: Romy Golan02.11.2015 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=GVx9Y3pJ8_w01:23:04 Romy Golan, Kumu Kunstimuuseum
Conference ‚ÄûShared Practices‚Äú: Nikolas Drosos04.11.2015 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=WshoDWmZEgM31:54:00 Nikolas Drosos, Kumu Kunstimuuseum
Conference ‚ÄûShared Practices‚Äú: Eleonora Farina05.11.2015 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=u8vCCiToEcc24:37:00 Eleonora Farina, Kumu Kunstimuuseum
Conference ‚ÄûShared Practices‚Äú: Maja and Reuben Fowkes05.11.2015 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=di9QJv-oBY827:32:00 Maja Fowkes, Reuben Fowkes, Kumu Kunstimuuseum
Conference ‚ÄûShared Practices‚Äú: Marija Drƒómaitƒó05.11.2015 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=IQhBfj_U6mU28:19:00 Marija Drƒómaitƒó, Kumu Kunstimuuseum
Conference ‚ÄûShared Practices‚Äú: Matteo Bertel√©05.11.2015 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=MK-T7G0-sRU24:29:00 Matteo Bertel√©, Kumu Kunstimuuseum
Conference ‚ÄûShared Practices‚Äú: Stella Pel≈°e05.11.2015 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=UGlBAkcn5yk22:10 Stella Pel≈°e, Kumu Kunstimuuseum
Conference ‚ÄûShared Practices‚Äú: Tomasz Za≈Çuski05.11.2015 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=NFl4xC66mc034:25:00 Tomasz Za≈Çuski, Kumu Kunstimuuseum
Conference ‚ÄûShared Practices‚Äú: Elnara Taidre09.11.2015 SA Eesti Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=t-9azkvIHog32:04:00 Elnara Taidre, Kumu Kunstimuuseum
DELTA. Ove Maidla fotograv√º√ºride n√§itus17.11.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/10178909:04 Ove Maidla, Tartu Kunstimaja
Rabarbar. Meie kultuur: 1424.11.2015 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151120105221401000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F02374527:39:00 Re≈æiss√∂√∂r: Sergei LedenjovJulia Polujanenkova, Rael Artel, Tartu Kunstimuuseum
Teadus kolme minutiga: Manipuleeritud m√§rtsipommitamine10.12.2015 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151127182253201000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F03058100:00 Andres Toode
Plekktrumm: David Vseviov14.12.2015 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151214111436401000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F04604142:31:00 Autor: Joonas Hellerma; Re≈æiss√∂√∂r: Maire RadsinDavid Vseviov



DELTA. Raamat "Unistuste Raadi. Liphartide kunstikogu Eestis"28.12.2015 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/11675115:47 Autor: Liina VainumetsaCarl Eduard von Liphart, Ernst Friedrich von Liphart, Inge Kukk
Rabarbar. Meie kultuur: 1305.01.2016 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151218123412601000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F05094228:29:00 Re≈æiss√∂√∂r: Sergei LedenjovKarl Ferdinand von K√ºgelgen, Gerhard von K√ºgelgen
DELTA. T√µnis Saadoja isikn√§itus "Et√º√ºdid klaverile ja l√µuendile"13.01.2016 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/10406210:02 T√µnis Saadoja, [13.01.2016‚Äì01.02.2016] Et√º√ºdid klaverile ja l√µuendile
Holger Rajavee intervjuu. N√§itus "Lai kaader I. Tartu foto iseseisev algus"15.01.2016 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=_Kso2P3kCIY09:42 Holger Rajavee
Toomas Kalve intervjuu. N√§itus "Lai kaader I. Tartu foto iseseisev algus"15.01.2016 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=Q6-WSfycXrw10:04 Toomas Kalve, Tartu Kunstimuuseum
Malev Toomi intervjuu. N√§itus "Lai kaader I. Tartu foto iseseisev algus"16.01.2016 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=0JLwra1BuSI10:44 Malev Toom
Malev Toomi intervjuu. N√§itus "Lai kaader I. Tartu foto iseseisev algus"16.01.2016 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=0JLwra1BuSI10:44 Malev Toom
Peeter Lauritsa intervjuu. N√§itus "Lai kaader I. Tartu foto iseseisev algus"16.01.2016 Tartu Kunstimuuseum (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/HC-QrSh8Ze007:56 Peeter Laurits
T√µnu Nooritsa intervjuu. N√§itus "Lai kaader I. Tartu foto iseseisev algus"16.01.2016 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=c4zUjA3VeMI07:56 T√µnu Noorits
Plekktrumm: Ene-Liis Semper18.01.2016 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160112020142301000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F06718243:18:00 Autor: Joonas Hellerma; Re≈æiss√∂√∂r: Maire RadsinEne-Liis Semper
Kultuurkapitali aastapreemiad 201524.01.2016 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160128145937801000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F08112301:18:36 Autor: M√§rten VaherNeeme K√ºlm, Anders H√§rm, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum
Laura P√µllu kunstnikuvestlus28.01.2016 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=UvfM2pbxc7g01:33:43 Laura P√µld, Peeter Talvistu, Liisa Kaljula, Tartu Kunstimuuseum
Plekktrumm: Marge Monko01.02.2016 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160202062907601000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F08576344:19:00 Autor: Joonas Hellerma; Re≈æiss√∂√∂r: Maire RadsinMarge Monko, Tallinna Kunstihoone
Kunsti√µpetusest Tartu Kunstikoolis ja Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis 1950‚Äì1970ndatel02.02.2016 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=wHP6Z2_AayQ01:55:09 Tartu Kunstikool
Eesti lood: L√µuendilinn03.02.2016 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20151218095422401000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F05079228:11:00 Re≈æiss√∂√∂r: Aleksandr HeifetsMinaJaLydia, Edward von L√µngus, Kadri Lind, Liina Raus, Tartu Kunstimuuseum
DELTA. Kunstnik K√§rt Summatavet oma n√§itusest23.02.2016 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/11229808:31 Autor: Liina VainumetsaK√§rt Summatavet, Eesti Rahva Muuseum
KUNSTIMINISTEERIUM. Maria-Kristiina Soomre02.03.2016 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/9163923:16 Maria-Kristiina Soomre
Eva Mustoneni kunstnikuvestlus31.03.2016 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=IdqoDOu6ptE38:08:00 Eva Mustonen, Indrek Grigor
DELTA. Andres L√µo raamat "Fantoomplatvorm"13.05.2016 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/10948906:42 Andres L√µo, Kiwa
DELTA. Balti B√∂rsihoone17.05.2016 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/10949220:53 Triin Ojari, Neeme K√ºlm, Ralf L√µoke
Ago Teedema intervjuu07.09.2016 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=ozzglRnFf4I16:21 Ago Teedema, Triin Tulgiste
Enn Tegova ja Andres Keili intervjuu07.09.2016 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=guPz6wy3ucY01:34:23 Enn Tegova, Andres Keil, Triin Tulgiste
Enriko Talvistu intervjuu07.09.2016 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=bVdKzpFvLSc01:43:51 Enriko Talvistu, Triin Tulgiste
Holger Rajavee intervjuu07.09.2016 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=9JtnS0_8Hss45:04:00 Holger Rajavee, Triin Tulgiste
Ilmar Kruusam√§e intervjuu07.09.2016 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=__aXFj3e8sw01:08:23 Ilmar Kruusam√§e, Triin Tulgiste
Ilona Smu≈°kina intervjuu07.09.2016 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=NiqMs0zld4w27:25:00 Ilona Smu≈°kina, Triin Tulgiste
K√ºlli ja Toivo Hanseni intervjuu07.09.2016 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=uOeYUbzbQSM01:57:06 K√ºlli Hansen, Toivo Hansen, Triin Tulgiste
Lembi Randma intervjuu07.09.2016 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=NCDPHlYMlsg01:01:40 Lembi Randma, Triin Tulgiste
Margus Kiisi intervjuu07.09.2016 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=aFc8aQgJkvs01:30:26 Margus Kiis, Triin Tulgiste, Tartu Kunstimuuseum
Matti Miliuse intervjuu07.09.2016 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=Q__K7i2-ZAw38:51:00 Matti Milius, Triin Tulgiste
Navitrolla intervjuu07.09.2016 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=ZmCvJHy19RI35:38:00 Navitrolla, Triin Tulgiste
Rael Arteli intervjuu07.09.2016 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=95HGU-Zpt8M52:42:00 Rael Artel, Triin Tulgiste
Sirje Ginteri ja Ave Tamra intervjuu07.09.2016 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=3Jcqv9R7jDM49:07:00 Sirje Ginter, Ave Tamra, Triin Tulgiste
Tiiu Talvistu ja Ahti Seppeti esimene intervjuu07.09.2016 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=2wfOiKWm7sw01:19:00 Tiiu Talvistu, Ahti Seppet, Triin Tulgiste
Tiiu Talvistu ja Ahti Seppeti teine intervjuu07.09.2016 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=0C2cbkAz2lk01:49:46 Tiiu Talvistu, Ahti Seppet, Triin Tulgiste
Toomas Kalve intervjuu. N√§itus "Lai kaader I. Tartu foto iseseisev algus"07.09.2016 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=OomsZRNTC-Q22:08 Toomas Kalve, Triin Tulgiste
DELTA. Klaasikunstnik Meeli K√µiva12.09.2016 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/11661810:35 Mery Crystal Ra, Eesti Kaevandusmuuseum
DELTA. Uued n√§itused Tartu Kunstimajas26.09.2016 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/11662310:44 Nade≈æda T≈°ernobai, Peeter Krosmann, Billeneeve, Indrek Grigor
DELTA. Ehtekunstnik Kadri M√§lk27.09.2016 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/11673711:37 Kadri M√§lk
KUNSTIMINISTEERIUM06.10.2016 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/11598244:08:00 Autor: Indrek GrigorReet Mark, Eesti Rahva Muuseum, Artishok
DELTA. J√ºri Arrak20.10.2016 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/11662833:03:00 J√ºri Arrak
KUNSTIMINISTEERIUM. √úlo Soosteri teaduslike illustratsioonidega raamat20.10.2016 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/11680850:05:00 Autor: Indrek Grigor√úlo Sooster, Jaak Kikas
Loengusari ‚ÄûMuuseumi akadeemia‚Äú. Karin Paulus20.10.2016 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=tfdJQtTDgDE17:00 Karin Paulus
Totu Kuul: Priit ja Olga P√§rn21.10.2016 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160930004622601000300112290E2BA238B440000004380B00000D0F00996057:30:00 Re≈æiss√∂√∂r: Maire RadsinOlga P√§rn, Priit P√§rn
DELTA. Lea Libliku isikn√§itus "J√µelinlase rajad √ºle j√µe"24.10.2016 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/11658811:27 Lea Liblik, Tartu Kunstimaja
KUNSTIMINISTEERIUM. Arhiivi ja arhitektuuri vahel03.11.2016 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/11679950:09:00 Autor: Indrek GrigorKrista M√∂lder, Taavi Talve, Neeme K√ºlm, Marten Esko, Mihkel Ilus, Kati Ilves, Kumu Kunstimuuseum
Rabarbar. Meie kultuur: 4203.11.2016 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20161027140132401000300112290E2BA238B440000004380B00000D0F03496928:17:00 Re≈æiss√∂√∂r: Sergei LedenjovSalme Kulmar, Alisa Jakobi
Rabarbar. Meie kultuur: 4310.11.2016 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20161103171907601000300112290E2BA238B440000004380B00000D0F04135628:51:00 Re≈æiss√∂√∂r: Sergei LedenjovPriit Raud, Aleksandr Litvinov



KUNSTIMINISTEERIUM. Fotograafid17.11.2016 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/11680149:02:00 Autor: Indrek Grigor
Loenguseeria ‚ÄûMuuseumi akadeemia". Kaja Pae, Kadri Leetmaa, Jarno Laur17.11.2016 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=kcCW4HpMYgA02:29:11 Kaja Pae
Plekktrumm: Margus Punab21.11.2016 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20160202062907601000300112290E2BA238B440000000792B00000D0F08576342:38:00 Autor: Joonas Hellerma; Re≈æiss√∂√∂r: Maire RadsinMargus Punab
Elmar Kits. Raamist v√§lja25.11.2016 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=4MrP-5B_5eA24:18:00 Autor: Peeter TalvistuElmar Kits, Jaak Kangilaski, Lola Liivat, Krista Piirim√§e, Maret Saar, Tiiu Talvistu, Enn Tegova, Evi Tihemets, Ilmar Torn, Tartu Kunstimaja, [17.11.2016‚Äì11.12.2016] Elmar Kits. 1966
KUNSTIMINISTEERIUM. Elmar Kitse 1966. a n√§ituse rekonstruktsioon01.12.2016 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/12037148:30:00 Autor: Indrek GrigorElmar Kits, Mai Levin, Peeter Talvistu, J√ºri Kask, Tartu Kunstimaja
KUNSTIMINISTEERIUM. Aasta kokkuv√µte 201615.12.2016 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/11923750:13:00 Autor: Indrek GrigorAndreas Trossek, Maarin Ektermann
DELTA. Kaido Ole n√§itus "Nogank hoparniis"23.12.2016 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/11924709:47 Autor: Marie PulleritsKaido Ole, Anneli Porri, Tallinna Kunstihoone
Plekktrumm: Kaido Ole16.01.2017 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20170117042913701000300112290E2BA238B440000004380B00000D0F10770042:54:00 Autor: Joonas Hellerma; Re≈æiss√∂√∂r: Maire RadsinKaido Ole, Tallinna Kunstihoone
KUNSTIMINISTEERIUM. Elmar Kitse fenomen19.01.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/12075948:52:00 Autor: Indrek GrigorElmar Kits
Rabarbar. Meie kultuur: 5120.01.2017 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20170112173326601000300112290E2BA238B440000004380B00000D0F10349628:42:00 Re≈æiss√∂√∂r: Sergei LedenjovKrista M√∂lder, Neeme K√ºlm, Taavi Talve, Kumu Kunstimuuseum
Kultuurkapitali aastapreemiad 201622.01.2017 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20170122205453201000300112290E2BA238B440000004380B00000D0F11300001:19:05 Autor: Vahur M√§rtenTiiu Talvistu, Tartu Kunstimuuseum
KUNSTIMINISTEERIUM02.02.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/12076251:16:00 Autor: Indrek GrigorTamara Luuk, Mihkel Ilus, Endel K√µks, Rudolf Paris
Kultuurkapitali aastapreemiad 201704.02.2017 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20180204004536801000300112290E2BA238B440000003964B00000D0F00656901:07:56 Autor: M√§rten VaherKarin Laansoo, Kadri Laas-Lepasepp, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus
KUNSTIMINISTEERIUM. Protsendi seaduse viljad16.02.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/12076049:53:00 Autor: Indrek GrigorKiwa, Ilmar Malin
Angela Soop "Diem perdidi"09.03.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=75kpidEEdQQ05:05 Kaili-Angela Konno, Tartu Kunstimaja, [08.03.2017‚Äì02.04.2017] Diem perdidi
Danel Kahar ja Grisli Soppe-Kahar "Mustad muumid ja planeet Maa. Lilled elavatele"09.03.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=HKz2Rf2Cwgc02:55 Danel Kahar, Grisli Soppe-Kahar, Tartu Kunstimaja, [10.03.2017‚Äì02.04.2017] Mustad muumid ja planeet Maa. Lilled elavatele
Holger Loodus "Vol√º√ºm. Imaginaarne kontsert seitsmele aurikule"10.03.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=kFe8FG3u5Yg04:57 Holger Loodus, Tartu Kunstimaja, [10.03.2017‚Äì02.04.2017] Vol√º√ºm. Imaginaarne kontsert seitsmele aurikule
DELTA. Tartu Kunstimajas avati uued n√§itused. Holger Loodus13.03.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/12314710:24 Holger Loodus, Kaili-Angela Konno, Grisli Soppe-Kahar, Danel Kahar, Tartu Kunstimaja
KUNSTIMINISTEERIUM16.03.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/12856651:20:00 Autor: Indrek GrigorM√§rt Laarman, Julia Polujanenkova, Tiiu Talvistu, J√ºri Hain, Tartu Kunstimuuseum
KUNSTIMINISTEERIUM. Eesti koomiks30.03.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/12857250:36:00 Autor: Indrek GrigorAndreas Trossek, Peeter Krosmann
Avalik √ºlesv√µte: Holger Loodus31.03.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=W_dU6j0poDE56:09:00 Holger Loodus, Indrek Grigor, Tartu Kunstimaja, [10.03.2017‚Äì02.04.2017] Vol√º√ºm. Imaginaarne kontsert seitsmele aurikule
Totu Kuul: Olga Temnikova ja Kaido Ole05.04.2017 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20170405214706901000300112290E2BA238B440000002940B00000D0F01923458:29:00 Re≈æiss√∂√∂r: Maire RadsinOlga Temnikova, Kaido Ole
Aarne Mesik√§pp "Kuradi karm kunstin√§itus"06.04.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=xfietdmsJeY06:04 Aarne Mesik√§pp, Tartu Kunstimaja, [06.04.2017‚Äì30.04.2017] Kuradi karm kunstin√§itus
Konrad M√§gi ateljee06.04.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=IXXRkIFFWfM07:45 Peeter Krosmann, Margus Meinart, Tartu Kunstimaja
KUNSTIMINISTEERIUM. S√ºmmeetrilised maailmad13.04.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/12847849:03:00 Autor: Indrek GrigorEha Komissarov, Alfred Vaga, August Alle
KUNSTIMINISTEERIUM. Kunstnike Ruumid27.04.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/12788449:27:00 Autor: Indrek GrigorMerilin Talumaa, Annika Toots, Kristina √ïllek, Martti Soosaar, Evald Okas, David Vseviov
Rabarbar. Meie kultuur: 5928.04.2017 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20170407084202201000300112290E2BA238B440000002940B00000D0F02075727:21:00 Re≈æiss√∂√∂r: Sergei LedenjovBernt Notke, J√ºri Kuuskemaa, Irina Baleva
Reimo V√µsa-Tangsoo "Vahetu vaevatasu"03.05.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=cq5i-2aC-BM05:42 Reimo V√µsa-Tangsoo, Tartu Kunstimaja, [04.05.2017‚Äì28.05.2017] Vahetu vaevatasu
Saksa pressifoto n√§itus "Ajah√ºpe/Zeitsprung"04.05.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=oZxbJ98ojsg03:53 Michael Biedowicz, Tartu Kunstimaja, [04.05.2017‚Äì28.11.2017] Ajah√ºpe
Stanislav Net≈°volodov "Naiste portree"05.05.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=Q98Bs9ZmYH404:07 Stanislav Net≈°volodov, Tartu Kunstimaja
Avalik √ºlesv√µte: Heldur Viires11.05.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=mT5HS7eAjZ801:23:00 Heldur Viires, Indrek Hirv
DELTA. Villem Jahu11.05.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/12752916:12 Autor: Ivo HeinlooVillem Jahu
KUNSTIMINISTEERIUM. Zolotko, Linnap, M√ºrk11.05.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/12752750:40:00 Autor: Indrek GrigorJevgeni Zolotko, Peeter Linnap, Uwe Schloen
DELTA. ERKI Moeshow 3017.05.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/12751615:28 Autor: Marie PulleritsPiret Puppart
DELTA. K√ºlaline: Karl Saks17.05.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/12454525:11:00 Autor: Marie PulleritsKarl Saks
DELTA. K√ºlaline: Mehis Heinsaa24.05.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/12752026:53:00 Autor: Marie PulleritsMehis Heinsaar
KUNSTIMINISTEERIUM.25.05.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/12750547:11:00 Autor: Indrek GrigorVillem Raam, Kaur Alttoa, Hanno Soans, Maarin Ektermann
Maaliosakonna l√µpetaja 2017 ‚Äì Anastasia Lemberg-Lvova30.05.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=iqm2hPQ57rU02:52 Anastasia Lemberg-Lvova, Tartu Kunstimaja
Maaliosakonna l√µpetaja 2017 ‚Äì Egon Erkmann30.05.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=c9OwI5dMCMA05:37 Egon Erkmann
Maaliosakonna l√µpetaja 2017 ‚Äì Jane R√§hn30.05.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=UStyc7rsaZ004:00 Jane R√§hn, Tartu Kunstimaja
Maaliosakonna l√µpetaja 2017 ‚Äì Martin Urb30.05.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=RDsw7Loy1ds02:51 Martin Urb, Tartu Kunstimaja
Maaliosakonna l√µpetaja 2017 ‚Äì Siiri J√ºris30.05.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=R06dRn-HJDU03:26 Siiri J√ºris, Tartu Kunstimaja
DELTA. Terje Toomistu01.06.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/12669515:11 Autor: Ivo HeinlooTerje Toomistu, Kiwa
Maaliosakonna l√µpetaja 2017 ‚Äì Anna Lumij√µe02.06.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=G7XEZ7PKVyE04:47 Anna Lumij√µe, Tartu Kunstimaja
Maaliosakonna l√µpetaja 2017 ‚Äì Kaire Nurk02.06.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=JCkIwVRqRVA03:38 Kaire Nurk, Tartu Kunstimaja
Maaliosakonna l√µpetaja 2017 ‚Äì Paap N√µmm02.06.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=8NIehc_hvNY03:46 Paap N√µmm, Tartu Kunstimaja
Anna-Maria Saar "Ehte- ja elulood"29.06.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=YhSRKQmYI0c05:10 Anna-Maria Saar, Tartu Kunstimaja, [29.06.2017‚Äì23.07.2017] Ehte- ja elulood
Eesti Kujurite √úhendus - T√§na ma p√§√§stan nii palju k√§rbseid kui saan29.06.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=0DewaC67_WI05:06 Tiiu Kirsipuu, Mari-Liis Tammi-Kelder, Tartu Kunstimaja, [29.06.2017‚Äì23.07.2017] T√§na ma p√§√§stan nii palju k√§rbseid kui saan



Lilli T√∂lp ja Mai S√∂√∂t "Kartul vs riis"01.07.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=MMizVcG8h4804:54 Lilli T√∂lp, Mai S√∂√∂t, Tartu Kunstimaja, [01.07.2017‚Äì23.07.2017] Kartul vs riis
Avalik √ºlesv√µte: Reimo V√µsa-Tangsoo04.07.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=-7crXG8L5xA50:00:00 Reimo V√µsa-Tangsoo, Indrek Grigor, [04.05.2017‚Äì28.05.2017] Vahetu vaevatasu
Eva Mustonen "TEEMANTMAJA"27.07.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=YS8sw5MzxlE04:14 Eva Mustonen, Tartu Kunstimaja, [27.07.2017‚Äì19.08.2017] Teemantmaja
K√ºlli Suitso "Kiiver. Vol. 3"27.07.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=QhJ_tem41uI04:36 K√ºlli Suitso, Tartu Kunstimaja, [27.07.2017‚Äì19.08.2017] Kiiver. Vol. 3
Margus Meinart "Viljapuuaed"27.07.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=DpBmumyopL004:30 Margus Meinart, Enn Lillemets, Tartu Kunstimaja, [27.07.2017‚Äì19.08.2017] Viljapuuaed
Avalik √ºlesv√µte: Anna-Maria Saar16.08.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=5uKUlPBOwt434:15:00 Anna-Maria Saar, Eva Mustonen, Tartu Kunstimaja, [29.06.2017‚Äì23.07.2017] Ehte- ja elulood
Lilli-Kr√µ√µt Repnau22.08.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=HeqFcRfYFn002:49 Lilli-Kr√µ√µt Repnau, Tartu Kunstimaja, [24.08.2017‚Äì17.09.2017] Teispool reaalsust
Leonhard Lapin "Eesti mets VI"23.08.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=9OkY_MleFqM05:50 Leonhard Lapin, Holger Rajavee, Tartu Kunstimaja, [24.08.2017‚Äì16.09.2017] Eesti mets VI
Lilli-Kr√µ√µt Repnau kuraatorn√§itus "Teispool reaalsust"23.08.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=h8f7Q6yAFCU06:14 Lilli-Kr√µ√µt Repnau, Tartu Kunstimaja, [24.08.2017‚Äì17.09.2017] Teispool reaalsust
KUNSTIMINISTEERIUM. Kunstifestival QQ21.09.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/12997812:47 Autor: Indrek GrigorErik Alalooga, Mari Vallikivi, Kondase Keskus
Alexei Gordin "Art Is Not Just Fun Anymore"22.09.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=oFWdwg9cruk05:18 Alexei Gordin, Tartu Kunstimaja, [22.09.2017‚Äì15.10.2017] Art Is Not Just Fun Anymore
Eike Eplik "Ilu salong"22.09.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=7pLRLHmUISs05:57 Eike Eplik, Tartu Kunstimaja, [22.09.2017‚Äì15.10.2017] Ilu salong
J√ºri Kask "Pikalt ja pidevalt"22.09.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=-qfckxG96tQ05:49 J√ºri Kask, Tartu Kunstimaja, [22.09.2017‚Äì15.10.2017] Pikalt ja pidevalt
Avalik √ºlesv√µte: K√ºlli Suitso28.09.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=PcH2PcutZEg29:52:00 K√ºlli Suitso, Albert Gulk, Tartu Kunstimaja
Plekktrumm: Maria Kapajeva02.10.2017 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20170928235625401000300112290E2BA238B440000004680B00000D0F00124642:33:00 Autor: Joonas Hellerma; Re≈æiss√∂√∂r: Maire RadsinMaria Kapajeva
Avalik √ºlesv√µte: Kalli Kalde ja Lilli-Kr√µ√µt Repnau03.10.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=1LkIwFcpv2Y28:45:00 Lilli-Kr√µ√µt Repnau, Kalli Kalde, Tartu Kunstimaja, [24.08.2017‚Äì17.09.2017] Teispool reaalsust
DELTA. Kristi Kongi ja Jan Kaus04.10.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/13200821:08 Autor: K√§rt KelderKristi Kongi, Jan Kaus
KUNSTIMINISTEERIUM. Peeter Alliku album05.10.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/12998313:42 Autor: Indrek GrigorPeeter Allik, Joanna Hoffmann, Tartu Kunstimuuseum
Sirja-Liisa Eelma "Kerge eine igal ajal"18.10.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=JIOxxZUG8QA05:16 Sirja-Liisa Eelma, Tartu Kunstimaja, [19.10.2017‚Äì12.11.2017] Kerge eine igal ajal
Tanja Muravskaja "Kangelane"19.10.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=S8ePZhfveM002:39 Tanja Muravskaja, Tartu Kunstimaja, [19.10.2017‚Äì12.11.2017] Kangelane
T√µnis Paberit "Vanemuine"19.10.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=1_Nf5Yz1UEg04:54 T√µnis Paberit, Tartu Kunstimaja, [19.10.2017‚Äì12.11.2017] Vanemuine
Eesti lugu: 130. Terrakota20.10.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/751437:37:00 Autor: Piret KriivanKaur Alttoa, Eve Alttoa
KUNSTIMINISTEERIUM. Kunstin√§itus Ma Ei Tea Mis20.10.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/13135513:56 Autor: Indrek GrigorReigo Kuivj√µgi
Kajalood: Hilkka Hiiop21.10.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/13286954:22:00 Autor: Kaja K√§rnerHilkka Hiiop, Hermen Rode
DELTA. "Mademoiselle X" Kanuti Gildi SAALis24.10.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/13148518:22 Autor: Marie PulleritsMaria Metsalu, Kanuti Gildi SAAL
Plekktrumm: Annely K√∂ster06.11.2017 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20171107003940001000300112290E2BA238B440000004680B00000D0F03043842:41:00 Autor: Joonas Hellerma; Re≈æiss√∂√∂r: Maire RadsinAnnely K√∂ster
Mƒìtra Saberova "Pimpin' Yo Mama Crib"14.11.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=G0FKyPWfeBM00:00 Mƒìtra Saberova, Tartu Kunstimaja, [17.11.2017‚Äì10.12.2017] Pimpin' Yo Mama Crib
Jana Kukaine kuraatorn√§itus "Jumalanna ex machina"22.11.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=LmRhrH2Xdk401:14 Jana Kukaine, ≈†elda Puƒ∑ƒ´te, Tartu Kunstimaja, [17.11.2017‚Äì10.12.2017] Jumalanna ex machina
Margrieta Griesti≈Üa "Daggy viimne selfie"22.11.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=-KKcixaLFaA01:34 Margrieta Griesti≈Üa, ≈†elda Puƒ∑ƒ´te, Tartu Kunstimaja, [17.11.2017‚Äì10.12.2017] Daggy viimne selfie
DELTA. Hobusepea galeriis avatakse Johannes S√§re isikun√§itus23.11.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/13457615:02 Autor: Miina P√§rnJohannes S√§re, Siim Preiman
Avalik √ºlesv√µte: Sirja-Liisa Eelma ja Anti Saar30.11.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=sSK5k_Y6toc46:01:00 Sirja-Liisa Eelma, Tartu Kunstimaja, [19.10.2017‚Äì12.11.2017] Kerge eine igal ajal
Mƒìtra Saberova : performance30.11.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=PScRkvfZHSk03:35 Mƒìtra Saberova, Tartu Kunstimaja, [17.11.2017‚Äì10.12.2017] Pimpin' Yo Mama Crib
KUNSTIMINISTEERIUM. Professionaliseerumine. Raha kunstis04.12.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/13335012:59 Autor: Indrek Grigor
Plekktrumm: Juhan Maiste11.12.2017 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20171211231628501000300112290E2BA238B440000004248B00000D0F00062943:01:00 Autor: Joonas HellermaJuhan Maiste
Avalik √ºlesv√µte: Tanja Muravskaja13.12.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=5VyDM92bnao53:36:00 Tanja Muravskaja, Indrek Grigor, Tartu Kunstimaja, [19.10.2017‚Äì12.11.2017] Kangelane
Tartu kunsti aastan√§itus 2017 (kujundaja Peeter Krosmann)13.12.2017 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=OJsD3uRMfQA09:34 Peeter Krosmann, Tartu Kunstimaja, [15.12.2017‚Äì14.01.2018] Tartu kunsti aastan√§itus 2017
KUNSTIMINISTEERIUM. Sten Eltermaa ja Tarvo Hanno vaade Br√ºsselile14.12.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/13335914:47 Autor: Indrek GrigorSten Eltermaa, Tarvo Hanno Varres, Tartu Kunstimuuseum
DELTA. Anu Raud24.12.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/13480653:05:00 Autor: Miina P√§rnAnu Raud
KUNSTIMINISTEERIUM. Aasta 2017 kunstielus29.12.2017 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/13336251:08:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorAndreas Trossek
EV100. Eesti kultuur Euroopa lavadel: Eesti arhitektid01.01.2018 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20180219175421001000300112290E2BA238B440000003964B00000D0F01185304:45
EV100. Eesti kultuur Euroopa lavadel: Eesti kunst01.01.2018 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20180219173235101000300112290E2BA238B440000003964B00000D0F01181603:26 Eesti Kunstimuuseum
EV100. Eesti kultuur Euroopa lavadel: Konrad M√§gi01.01.2018 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20180219175327701000300112290E2BA238B440000003964B00000D0F01184903:23 Konrad M√§gi
DELTA. Ruslan Stepanov ja Artjom Astrov lavastusest "–ù–µ–≤–µ—Å–æ–º–æ—Å—Ç—å"15.01.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/13502417:58 Autor: Marie PulleritsRuslan Stepanov, Artjom Astrov
Anssi Hanhela ja Erja K√§rkk√§inen "Uus maastik"18.01.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=9L_XUXbjQGA04:16 Anssi Hanhela, Erja K√§rkk√§inen, Tartu Kunstimaja, [18.01.2018‚Äì12.02.2018] Uus maastik
KUNSTIMINISTEERIUM. Madis Katz oma slaidietendusest "Intimissimus"18.01.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/13560714:52 Autor: Indrek GrigorMadis Katz
T√µnis Vindi plakatid (kuraator Meelis Tammem√§gi)18.01.2018 YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ocMjyLiM6h003:42 Meelis Tammem√§gi, T√µnis Vint, Tartu Kunstimaja, [18.01.2018‚Äì12.02.2018] T√µnis Vindi plakatid
X Balti medalikunsti triennaal "Balti √ºhtsus"18.01.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=BRb544WTN_I00:00 Lina Kalinauskaitƒó, Antanas Olbutas, Tartu Kunstimaja, [18.01.2018‚Äì12.02.2018] X Balti medalikunsti triennaal "Balti √ºhtsus"
KUNSTIMINISTEERIUM. Panoraami vabaduse seadusest01.02.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/13560913:31 Autor: Indrek Grigor



Martin Urb ja Liisi √ñrd "Fragment 5.10"15.02.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=AkVEJJAezgo04:19 Martin Urb, Liisi √ñrd, Tartu Kunstimaja, [15.02.2018‚Äì11.03.2018] Fragment 5.10
Ruudu Rahumaru "Maa embus ja tule laul"15.02.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=DpckyiOzZ5005:25 Ruudu Rahumaru, Tartu Kunstimaja, [15.02.2018‚Äì11.03.2018] Maa embus ja tule laul
DELTA. Ruudu Rahumaru isikun√§itust "Maa embus ja tule laul"20.02.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/13661811:32 Ruudu Rahumaru, Martin Urb, [15.02.2018‚Äì11.03.2018] Maa embus ja tule laul
DELTA. Tekstiilikunstnik Ilme R√§tsep22.02.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/13662218:49 Autor: Ivo HeinlooIlme R√§tsep
KUNSTIMINISTEERIUM. Lawrence Lessigi raamatust "Vaba kultuur"22.02.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/13559819:22 Autor: Indrek Grigor
DELTA. Mihkel Kleis27.02.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/13662709:41 Autor: K√§rt KelderMihkel Kleis
Avalik √ºlesv√µte: Peeter Krosmann02.03.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=hFcrndrqFLM01:06:30 Peeter Krosmann, Peeter Talvistu, Tartu Kunstimaja, [15.12.2017‚Äì14.01.2018] Tartu kunsti aastan√§itus 2017
DELTA. Urmas L√º√ºsi v√§ljapanek "Inimese m√µ√µt"02.03.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/13682404:55 Autor: K√§rt KelderUrmas L√º√ºs
Plekktrumm: Sirje Helme05.03.2018 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20180306040818601000300112290E2BA238B440000005008B00000D0F00479342:27:00 Autor: Joonas Hellerma; Re≈æiss√∂√∂r: Maire RadsinSirje Helme
Kadri Toom "Pealispind"15.03.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=qdUhNnqz84Q05:10 Kadri Toom, Tartu Kunstimaja, [15.03.2018‚Äì08.04.2018] Su armastus teeb haiget
Kaisa Maasik "Su armastus teeb haiget"15.03.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=jJHF2B3E8Uk04:40 Kaisa Maasik, Tartu Kunstimaja, [15.03.2018‚Äì08.04.2018] Su armastus teeb haiget
Peeter Lauritsa kuraatorn√§itus "Surnu suusad ehk kuidas kirjeldada metsa digitaalsetele j√§nestele"15.03.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=DddRfzKonvE06:14 Peeter Laurits, Tartu Kunstimaja, [15.03.2018‚Äì08.04.2018] Surnu suusad ehk kuidas kirjeldada metsa digitaalsetele j√§nestele
Kultuuriaasta t√§hed: Koreograaf Renate Keerd, spordijuht Aavo Aunroos, EKKAK -i juhid19.03.2018 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20180315211939501000300112290E2BA238B440000005008B00000D0F01009128:10:00 Re≈æiss√∂√∂r: Aile EllmanKarin Laansoo, Kadri Laas-Lepasepp, Renate Keerd, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus
Avalik √ºlesv√µte: Ruudu Rahumaru21.03.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=EH5v9cXkUjo42:39:00 Ruudu Rahumaru, Peeter Laurits, [15.02.2018‚Äì11.03.2018] Maa embus ja tule laul
DELTA. Arhitket Vilen K√ºnnapu n√§itus "Maagiline Tallinn"23.03.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/13684120:37 Autor: Kaisa J√µhvikVilen K√ºnnapu, Raoul Kurvitz, Enn Tegova, Disaini ja Arhitektuurigalerii
EV100. Eesti kultuur Euroopa lavadel: Edward von L√µngus23.03.2018 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20180219175421001000300112290E2BA238B440000003964B00000D0F01185304:59 Edward von L√µngus
DELTA. Peeter Laurits09.04.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/13934816:59 Autor: Marie PulleritsPeeter Laurits, Draakoni galerii
Igavuse esteetika13.04.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=VcPtHwCE8Yg03:58 Peeter Talvistu, Tartu Kunstimaja, [13.04.2018‚Äì13.05.2018] Igavuse esteetika
DELTA. ERMis avati Anu Raua √ºlevaaten√§itus "Isamaastikud"17.04.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/13944627:15:00 Autor: Miina P√§rnAnu Raud, Eesti Rahva Muuseum
DELTA. K√ºlaline: Leonhard Lapin25.04.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/13945119:29 Autor: Tarmo TiislerLeonhard Lapin
DELTA. T√§na avatakse KUMUs n√§itus11.05.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/13950213:10 Autor: Kaisa J√µhvikKristi Kongi, Kasper Bosmans, Kati Ilves, Kumu Kunstimuuseum
Eik Hermann. Igavus kui vastupanu11.05.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=092bxz_QWHg36:57:00 Eik Hermann, Tartu Kunstimaja, [13.04.2018‚Äì13.05.2018] Igavuse esteetika
Joosep Susi. 0:011.05.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=wotq9OJBW_035:04:00 Joosep Susi, Tartu Kunstimaja, [13.04.2018‚Äì13.05.2018] Igavuse esteetika
Katre P√§rn. Igavuse trag√∂√∂dia11.05.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=TX7X-NCPaas41:40:00 Katre P√§rn, Tartu Kunstimaja, [13.04.2018‚Äì13.05.2018] Igavuse esteetika
Maarin M√ºrk. Untitled11.05.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=SB35NQwq1As26:14:00 Maarin Ektermann, Tartu Kunstimaja, [13.04.2018‚Äì13.05.2018] Igavuse esteetika
T√µnis Tatar. Igavus kui snobism11.05.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=5aKCktUzzaw28:31:00 T√µnis Tatar, Tartu Kunstimaja, [13.04.2018‚Äì13.05.2018] Igavuse esteetika
Sven Saag "S√ºgavad kihid"16.05.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=IYokcxMQXe803:52 Sven Saag, Tartu Kunstimaja, [17.05.2018‚Äì22.06.2018] S√ºgavad kihid
Mirjam Hinn "Tardunud helid"17.05.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=VFOO9AC6z2k03:04 Mirjam Hinn, Tartu Kunstimaja, [17.05.2018‚Äì22.06.2018] Tardunud helid
T√§na olen merineitsi, homme juba √ºkssarvik17.05.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=BOup1pwcHDI04:06 ≈†elda Puƒ∑ƒ´te, Tartu Kunstimaja
DELTA. Martin R√§sta installatsioon NO99 black box'is25.05.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/13951224:11:00 Autor: Erle LoonurmMartin R√§sta, Eesti Kunstiakadeemia
Maret Olveti graafika03.07.2018 YouTube https://www.youtube.com/watch?v=FIjkSQNUYJU02:51 Maret Olvet, Tartu Kunstimaja
Alar Tuul "Arvutatud vastus: Out of Memory"05.07.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=MgPrqtbeZps03:22 Alar Tuul, Tartu Kunstimaja, [05.07.2018‚Äì29.07.2018] Arvutatud vastus: Out of Memory
Olemise √§√§r05.07.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=Shb3nkpaDpk04:04 Joanna Hoffmann, Tartu Kunstimaja, [05.07.2018‚Äì29.07.2018] Olemise √§√§r
KUNSTIMINISTEERIUM27.08.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/14650154:42:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorRaivo Kelomees, Kati Saarits, Marika Agu, Laura P√µld, Ingrid Allik, Dre Britton, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum
Fred Kotkas "Eesti pidu"31.08.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=F2Cl6ydcwIM02:52 Fred Kotkas, Tartu Kunstimaja, [31.08.2018‚Äì23.09.2018] Eesti pidu
Kristin Reiman "Hiigel√ºmberm√µte"31.08.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=kt6xAOtJBow03:08 Kristin Reiman, Tartu Kunstimaja, [31.08.2018‚Äì23.09.2018] Hiigel√ºmberm√µte
Delta: DELTA. Ars Electronica festival Linzis. Henri H√ºtt13.09.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18103440:19:00 Autor: K√§rt KelderHenri H√ºtt, Taavi Tulev
OP+: 2 20.09.2018 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20180920124739401000300112290E2BA238B440000005888B00000D0F00340858:28:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborLola Liivat, Tartu Kunstimuuseum
Autoportree: Tanel Veenre22.09.2018 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20180914164036601000300112290E2BA238B440000005888B00000D0F00143121:19 Toimetaja: Katrin Viirpalu; Re≈æiss√∂√∂r: √úlle √ïunTanel Veenre
Delta: DELTA. KUMU kunstimuuseumis on avatud maalikunstnik Konrad M√§gi maastikuvaadete n√§itus27.09.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18108625:22:00 Autor: Marie PulleritsKonrad M√§gi, Eha Komissarov, Eero Epner, Kumu Kunstimuuseum
OP+: 3 27.09.2018 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20180927114003601000300112290E2BA238B440000004512B00000D0F00182156:50:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborLaura P√µld, Ingrid Allik, Dre Britton, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum
Anna ≈†kodenko28.09.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=fdv_Tuaybcs02:48 Anna ≈†kodenko, Tartu Kunstimaja
Piret Kullerkupp ja Liis Ring "Joon"28.09.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=OWFJ-jnfa8M04:08 Liis Ring, Piret Kullerkupp, Tartu Kunstimaja, [27.09.2018‚Äì21.10.2018] Joon
Raivo Korstnik ‚ÄûTagasivaates: Tartu t√§navatel‚Äù28.09.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=OGhm4MFawlA05:09 Raivo Korstnik, Tartu Kunstimaja, [27.09.2018‚Äì21.10.2018] Tagasivaates: Tartu t√§navatel
KUNSTIMINISTEERIUM. Kunstiresidentuurid, "100 paplit"29.09.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid//14488254:23:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorKaja Kann, Ann Mirjam Vaikla, Tanel Rander, Narva Kunstiresidentuur
DELTA. Hanna-Liis Kont ja T√µnis Tatar Lola Liivatist, abstraktsionismist02.10.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/14487821:35 Autor: Liina VainumetsaLola Liivat, Hanna-Liis Kont, T√µnis Tatar, Tartu Kunstimuuseum
OP+: 4 04.10.2018 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20181004134829601000300112290E2BA238B440000004512B00000D0F00468357:16:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborHenri H√ºtt
Delta: DELTA. Homme avatakse Kumu kunstimuuseumis n√§itus "Vabad hinged. S√ºmbolism Baltimaade kunstis"10.10.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18110314:40 Autor: Marie PulleritsLiis P√§hlapuu



DELTA. Jar√µna Ilo isikun√§itus "Roosa kapitalismi unelm"10.10.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/14594824:42:00 Autor: Marie PulleritsJar√µna Ilo, Kraam artist-run space
OP+: 5 11.10.2018 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20181011113948401000300112290E2BA238B440000004512B00000D0F00810857:12:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborSirje Runge, Minni Moyle, J√ºri Okas, Tallinna Kunstihoone
DELTA. Andres L√µo r√§√§gib n√§itusest "Coming soon - utoopiline eelm√§ng"17.10.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/14594515:07 Autor: Lisete VeltPeeter Laurits, Andres L√µo, Vaal Galerii
OP+: 6 18.10.2018 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20181018125354301000300112290E2BA238B440000004512B00000D0F01137857:44:00
OP+: 7 25.10.2018 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20181025124155601000300112290E2BA238B440000004512B00000D0F01440757:02:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborMihkel Ilus, Kaarel Kurismaa, Julia Maria K√ºnnap, Kumu Kunstimuuseum
Regina-Mareta Soonsein "M√µtteta m√µte"25.10.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=IjfHHw1Yb-A05:29 Regina-Mareta Soonsein, Tartu Kunstimaja, [24.10.2018‚Äì18.11.2018] M√µtteta m√µte
Vaakum kui m√µtteviis25.10.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=SXv68E4nInE05:29 Kiwa, Tartu Kunstimaja, [24.10.2018‚Äì18.11.2018] Vaakum kui m√µtteviis
OP+: 8 01.11.2018 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20181101125302601000300112290E2BA238B440000004512B00000D0F01784656:43:00 Triin Ojari, Kai Lobjakas, Harry Liivrand, Keiu Virro, Anu Rank-Soans, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Autoportree: Hannes Praks03.11.2018 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20181026060452101000300112290E2BA238B440000004512B00000D0F01484200:00 Re≈æiss√∂√∂r: √úlle √ïun; Toimetaja: Janet √ïunapuuHannes Praks
DELTA. Saatek√ºlaline on kirjanik Mehis Heinsaar08.11.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18141722:23 Autor: Marie PulleritsMehis Heinsaar
Autoportree: Kaido Ole10.11.2018 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20181105151356701000300112290E2BA238B440000004512B00000D0F01957727:32:00 Toimetaja: Katrin Viirpalu; Re≈æiss√∂√∂r: √úlle √ïunKaido Ole
DELTA. KUMUs esietendus f√º√ºsilise teatri lavastus "SAUN"12.11.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18142218:12 Kumu Kunstimuuseum
OP+: 10 15.11.2018 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20181115131632201000300112290E2BA238B440000004512B00000D0F02417956:31:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborRegina-Mareta Soonsein, Mall Nukke
DELTA. Raul Keller m√ºrast22.11.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18156116:54 Raul Keller
OP+: 11 22.11.2018 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20181122152336101000300112290E2BA238B440000004512B00000D0F02748049:32:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborKumu Kunstimuuseum
DELTA. Angela Soop avas Vaal-galeriis n√§ituse "Norra mets. Sinivaal"23.11.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18157824:46:00 Autor: Erle LoonurmKaili-Angela Konno, Vaal Galerii
KUNSTIMINISTEERIUM. Import-eksport ja Riia kunstielu24.11.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/14920652:41:00 Autor: Maarin EktermannMaria Arusoo, Kadri Laas-Lepasepp, Indrek Grigor, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus
Intervjuu Lola Liivatiga / Interview with Lola Liivat28.11.2018 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=aPOb0g1qIRE17:13 Lola Liivat, Hanna-Liis Kont, Tartu Kunstimuuseum
Aleksandr Tishkov "H√ºpoteetiline paradiis"29.11.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=c61Gu4D1Pd802:48 Aleksandr Tishkov, Tartu Kunstimaja, [22.11.2018‚Äì16.12.2018] H√ºpoteetiline paradiis
D√©nes Farkas "Kui ma sulen oma silmad"29.11.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=WGT-0JIyj_w05:13 D√©nes Farkas, Tartu Kunstimaja, [22.11.2018‚Äì16.12.2018] Kui ma sulen oma silmad
Evelyn M√º√ºrsepp-Grzinich "Lugu algab joonest, ka joonte vahel on lugu"29.11.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=fCsqtkycprg03:36 Evelyn M√º√ºrsepp Grzinich, Tartu Kunstimaja, [22.11.2018‚Äì16.12.2018] Lugu algab joonest, ka joonte vahel on lugu
OP+: 12 29.11.2018 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20181129122742901000300112290E2BA238B440000004512B00000D0F03034956:33:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborDavid Vseviov, Lilli-Kr√µ√µt Repnau, Krista M√∂lder, Peeter Kutmann, Eha Komissarov, Leonid Ba≈æanov, Liina Siib, √úlo Sooster, Tretjakovi galerii
DELTA. KUMU kunstimuuseumis avati n√§itus "Salatoimikud [√úheksak√ºmnendate kartoteek]"06.12.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18160126:49:00 Autor: Marie PulleritsEha Komissarov, Anders H√§rm, Kumu Kunstimuuseum
OP+: 14 13.12.2018 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20181213111411001000300112290E2BA238B440000004188B00000D0F00046356:55:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborJ√ºri Mildeberg
DELTA. Stuudios on maalikunstnik Laurentsius17.12.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/14932622:40 Autor: Marie PulleritsLaurentsius
Plekktrumm: Marko M√§etamm17.12.2018 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20181211094128701000300112290E2BA238B440000004512B00000D0F03491542:57:00 Autor: Joonas Hellerma; Re≈æiss√∂√∂r: Maire RadsinMarko M√§etamm
DELTA. Kunstnike Liit taasavas ARSi maja20.12.2018 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18165912:02 Autor: Kaisa J√µhvikMaria Valdma, Indrek K√∂ster, ARSi maja
Tartu kunsti aastan√§itus 2018 (kuraator Margus Meinart)21.12.2018 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=iglUpkjuAdU03:29 Margus Meinart, Tartu Kunstimaja, [21.12.2018‚Äì13.01.2019] Teistmoodi. Tartu kunsti aastan√§itus 2018
Ajavaod. Teaduse mehed: Voldemar Vaga23.12.2018 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20181120162000801000300112290E2BA238B440000004512B00000D0F02634827:56:00 Autor: Indrek Kangur; Autor: Renita TimakJuhan Maiste, Voldemar Vaga, Mari N√µmmela, Alfred Vaga, Helge Kjellin, Jaak Kangilaski, Enn Lillemets
EV100. Eesti kultuur v√§lismaal29.12.2018 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20181210192622801000300112290E2BA238B440000004512B00000D0F03478158:31:00 Autor: Antti H√§kliMichel Sittow, Laura Linsi, Mari-Liis Rebane
KUNSTIMINISTEERIUM. √úlevaade kunstiaastast 201829.12.2018 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/14920251:36:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorLilian Hiob, Siim Preiman
OP+: 15 10.01.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20190110125942801000300112290E2BA238B440000004188B00000D0F00967957:28:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborMarko M√§etamm, Heiki Ernits
DELTA. Netti N√ºganen ja Kadi Estland17.01.2019 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/15063419:07 Autor: Miina P√§rnKadi Estland, Maria Netti N√ºganen, Tartu Kunstimuuseum
LeeduMaal 17.01.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=p4DDeYLbjbU00:00 Peeter Krosmann, Miglƒó Kosinskaitƒó, Tartu Kunstimaja, [17.01.2019‚Äì10.02.2019] LeeduMaal
OP+: 16 17.01.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20190117123527901000300112290E2BA238B440000004188B00000D0F01243256:36:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborSigne Kivi, Kadri Asmer, Tartu Kunstimuuseum
DELTA. Eesti Kunstimuuseumi 100. juubeliaasta fookuses naiskunstnikud21.01.2019 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18170926:15:00 Autor: Erle LoonurmKadi Polli, Eesti Kunstimuuseum
OP: 17 24.01.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2020032310342041720240502090050568500150000002672B00000D0F00066756:54:00 Autor: Margit Kilumets; Toimetaja: Mariina M√§lk; Autor: Margus TaborUrmo Raus, Anne Ruussaar, Priidu N√µmm
KUNSTIMINISTEERIUM26.01.2019 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/15096551:55:00 Autor: Maarin EktermannEik Hermann, Kai Lobjakas, Kaarel Kurismaa, Indrek Grigor, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
DELTA. Tartu Linnamuuseumis avati n√§itus "R√µ√µm purustab mure"28.01.2019 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18262410:44 Enn Lillemets, Kunstikool "Pallas", Tartu Linnamuuseum
DELTA. Ingrid Ruudi r√§√§gib n√§itusest "Oma tuba. Feministi k√ºsimused arhitektuurile"29.01.2019 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18262617:26 Autor: Lisete VeltIngrid Ruudi, Flo Kasearu
OP+: Kulka aastapreemiad07.02.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20190207174220801000300112290E2BA238B440000004188B00000D0F02068057:37:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborLaura P√µld, Kaarel Kurismaa, Priit P√§rn, Ene-Liis Semper
Albert Gulk "Suurte liblikate √∂√∂"14.02.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=I9vaKNKG7b806:13 Albert Gulk, Tartu Kunstimaja, [14.02.2019‚Äì10.03.2019] Suurte liblikate √∂√∂
Mati Karmin "LX"21.02.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=aEZGGpbkEmk03:57 Mati Karmin, Heiti Kulmar, Tartu Kunstimaja
OP+: 20 21.02.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20190221133021101000300112290E2BA238B440000004188B00000D0F02621057:33:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborMart Kalm, Ingrid Ruudi, Flo Kasearu, Lilli Jahilo, Birgit Skolimowski, Eesti Arhitektuurimuuseum
Ulla Juske ja Reet Varblane "Jahimehe t√ºtar"21.02.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=lOfmNPUQFsM03:54 Ulla Juske, Reet Varblane, Tartu Kunstimaja, [14.02.2019‚Äì10.03.2019] Jahimehe t√ºtar
KUNSTIMINISTEERIUM. Arhitektuur ja avalik ruum23.02.2019 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/15098054:40:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorLaura Linsi, Roland Reemaa, Anu Vahtra, EKA Galerii, Kumu Kunstimuuseum
Mida Marko teeb? Osa 105.03.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=wh3p1CUGuso05:56 Marko M√§etamm, Tartu Kunstimaja
Eva J√§nes "100+1 maali"14.03.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=4oW1JcvGpWg04:47 Eva J√§nes, Tartu Kunstimaja, [14.03.2019‚Äì07.04.2019] 100+1 maali



Mihkel Ilus "L√§bir√§√§kimised / Fassaadit√∂√∂d"14.03.2019 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=dbWb4-yjZCs04:51 Mihkel Ilus, Siim Preiman, Tartu Kunstimaja, [14.03.2019‚Äì07.04.2019] L√§bir√§√§kimised / Fassaadit√∂√∂d
OP+: 23 14.03.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20190314122436501000300112290E2BA238B440000005684B00000D0F00045057:20:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborVilen K√ºnnapu, Lembit Sarapuu, Ludmilla Siim, Andres Tolts, Olev Subbi
Zoia Lebedeva "Vaidu Vidil kinkis v√§rvid"14.03.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=1RA0K9hghus04:11 Julia Polujanenkova, Zoia Lebedeva, Tartu Kunstimaja, [14.03.2019‚Äì07.04.2019] 100+1 maali
Mida Marko teeb? Osa 217.03.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=fVgHdr9BRyU05:24 Marko M√§etamm, Tartu Kunstimaja
DELTA. Maalija Piret Rohusaar tutvustab oma n√§itust kannudest ja maalidest20.03.2019 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/15194611:50 Autor: Liina VainumetsaPiret Rohusaar
DELTA. KUMU n√§itus "Sots art ja mood". Liisa Kaljula ja Marit Ilison21.03.2019 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/15194922:28 Autor: Marie PulleritsLiisa Kaljula, Marit Ilison, Kumu Kunstimuuseum
Mida Marko teeb? Osa 322.03.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=sPP6cVnZINY05:18 Marko M√§etamm, Tartu Kunstimaja
DELTA. Merike Kurisoo r√§√§gib Niguliste muuseumi ekskursioonidest25.03.2019 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18416915:45 Bernt Notke, Hermen Rode, Merike Kurisoo
OP+: 25 28.03.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20190328122600001000300112290E2BA238B440000005684B00000D0F00665456:47:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborIrma Dolidze, Niko Pirosmani, J√ºri Arrak
Mida Marko teeb? Osa 429.03.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=Okib8FouKUw05:39 Marko M√§etamm, Tartu Kunstimaja
KUNSTIMINISTEERIUM30.03.2019 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/15253847:49:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorLiina Siib, Mihkel Ilus, Kristi Kongi, Siim Preiman, Tallinna Kunstihoone
OP+: 26 04.04.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20190404114254301000300112290E2BA238B440000005684B00000D0F00973857:26:00 Autor: Margit Kilumets; Toimetaja: Mariina M√§lk; Autor: Margus TaborJ√ºri Siim, Saima Priks, Marit Ilison, Sonja Litichevskaya, Nina Neretina, Donis Pouppis, Kumu Kunstimuuseum
Mida Marko teeb? Osa 507.04.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=NrH78mBNipY05:29 Marko M√§etamm, Tartu Kunstimaja
Meiu M√ºnt "Maailma loomine"11.04.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=Msid2-Lk_7I05:01 Meiu M√ºnt, Tartu Kunstimaja, [11.04.2019‚Äì05.05.2019] Maailma loomine
OP+: 27 11.04.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20190411184404601000300112290E2BA238B440000005684B00000D0F01306257:30:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborTiina Talumees, Louis Kahn, Arne Maasik
Tiina Sarapu "Case Study 2"11.04.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=ZaJLFgtMwNE04:48 Tiina Sarapu, Tartu Kunstimaja, [11.04.2019‚Äì05.05.2019] Case Study 2
Mida Marko teeb? Osa 614.04.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=t_6SNCmZIEU03:10 Marko M√§etamm, Tartu Kunstimaja
DELTA. Anneli Randla r√§√§gib Notre-Dame'i olulisusest ajaloos ja t√§nasel p√§eval18.04.2019 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18233918:58 Autor: Erle LoonurmAnneli Randla
DELTA. Anneli Randla r√§√§gib Notre-Dame'i olulisusest ajaloos ja t√§nasel p√§eval18.04.2019 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18233918:58 Autor: Erle LoonurmAnneli Randla, Eesti Kunstiakadeemia
OP+: 28 18.04.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20190418115458401000300112290E2BA238B440000005684B00000D0F01526257:06:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborArne Maasik, Louis Kahn, Renate Keerd
Mida Marko teeb? Osa 719.04.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=IWi3wdQ_Nck02:59 Marko M√§etamm, Tartu Kunstimaja
DELTA. Eesti Kunstnike Liidu aastan√§itus 201924.04.2019 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/15273612:48 Elin Kard, Mihkel Ilus, Eesti Kunstnike Liit, Tallinna Kunstihoone
OP+: 29 25.04.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20190425121840601000300112290E2BA238B440000005684B00000D0F01821257:30:00 Autor: Margit Kilumets; Toimetaja: Mariina M√§lk; Autor: Margus TaborBianka Soe, Iris Kivisalu, Karin Paulus
Mida Marko teeb? Osa 826.04.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=HQw5t3AMO4I04:08 Marko M√§etamm, Tartu Kunstimaja
KUNSTIMINISTEERIUM27.04.2019 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/15253946:40:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorKatrin Enni, Aksel Haagensen, Kaisa Maasik, Kati Ots, Marika Alver, Ave Taavet, Vent Space
OP+: 30 02.05.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20190502114250701000300112290E2BA238B440000005684B00000D0F02088756:08:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborReet Varblane, Regina-Mareta Soonsein, Erki Kasemets, Tiit P√§√§suke, Kristel Saan, Sten Saarits, Leonhard Lapin, Tallinna Kunstihoone
Mida Marko teeb? Osa 906.05.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=3TKY1M-VnTQ05:03 Marko M√§etamm, Tartu Kunstimaja
Heikki Leis "Ringvaade"09.05.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=-5LtVi1ItZ803:19 Heikki Leis, Tartu Kunstimaja, [09.05.2019‚Äì09.06.2019] Ringvaade
Marko M√§etamm "√úkskord Tartus"09.05.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=krlkYDllTmQ04:28 Marko M√§etamm, Tartu Kunstimaja
Olesja Kat≈°anovskaja "Kultuuritolm"09.05.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=P65rhrAjS7405:32 Olesja Kat≈°anovskaja, Tartu Kunstimaja, [09.05.2019‚Äì09.06.2019] Kultuuritolm
OP: 32 16.05.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20190516143415301000300112290E2BA238B440000005684B00000D0F02664257:00:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborKris Lemsalu, Andrew Berardini
OP: 33 23.05.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201905221951004010010011025001517C41A040000004180B00000D0F00116456:05:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborTerje Ojaver
KUNSTIMINISTEERIUM25.05.2019 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/15356747:54:00 Autor: Maarin EktermannKadri Laas-Lepasepp, Anu Vahtra, Ott Kagovere, Indrek Sirkel, Lugemik, Kai Kunstikeskus
David Vseviov. Mineviku m√µtestaja27.05.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/201905201632429010010011025001517C41A040000004180B00000D0F00013728:30:00 Autor: Antti H√§kliDavid Vseviov
Jaan ja Johannes Luik "Dialoog"03.07.2019 Tartu Kunstimaja (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/_wv9ocDpo9U05:11 Jaan Luik, Johannes Luik, Tartu Kunstimaja, [28.06.2019‚Äì21.07.2019] Dialoog
Jane ja Jaanus Remm "t"03.07.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=WSTJ1rnl1j805:01 Jane Remm, Jaanus Remm, Tartu Kunstimaja
Madara Lazdi≈Üa "Kaja"03.07.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=qqDhX7DPkKI02:33 Madara Bodniece, Tartu Kunstimaja, [28.06.2019‚Äì21.07.2019] Kaja
Heldur Viires "N√§itus kohvris"01.08.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=B2GPs2RGw6E04:28 Margus Meinart, Heldur Viires, Tartu Kunstimaja, [25.07.2019‚Äì18.08.2019] N√§itus kohvris
Taavi Oolberg "Kuni viimne rohulible..."01.08.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=VN2jCooAEbY02:10 Taavi Oolberg, Indrek Grigor, Tartu Kunstimaja, [25.07.2019‚Äì18.08.2019] Kuni viimne rohulible...
Tartu Graafikafestival 2019 "Hullunud loomakari"01.08.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=0_JaLh3f6Ug05:08 Taje Tross, Tartu Kunstimaja, [25.07.2019‚Äì18.08.2019] Tartu Graafikafestival 2019. Hullunud loomakari
‚ÄûPallas 100. Kunstikool ja kultus‚Äú intervjuud osa II12.08.2019 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=BVzOTe_TXzo18:19 Enn Kunila, Kristi Kongi, Eha Komissarov, Gregor Taul, Mari N√µmmela, Enriko Talvistu, Kaspar Tamsalu, Hanna-Liis Kont, Joanna Hoffmann, Mare Joonsalu, Kunsti√ºhing "Pallas", Tartu Kunstimuuseum
‚ÄûPallas 100. Kunstikool ja kultus‚Äú intervjuud osa III12.08.2019 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=v3Y8N0GqVnw13:15 Enn Kunila, Anne Untera, Eha Komissarov, Gregor Taul, Heldur Viires, Enn Lillemets, Enriko Talvistu, Peeter Talvistu, Joanna Hoffmann, Mare Joonsalu, Kunsti√ºhing "Pallas", Tartu Kunstimuuseum
Ehalill Halliste, Helle Videvik "Veest v√µetud, tulest tulnud"22.08.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=tMcMCK-wJfY05:32 Helle Videvik, Ehalill Halliste, Tartu Kunstimaja, [22.08.2019‚Äì15.09.2019] Veest v√µetud, tulest tulnud
Katrin Koskaru "Mine varju! Mine varju!"22.08.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=oYWc5HZp1Kg05:00 Katrin Koskaru, Tartu Kunstimaja, [22.08.2019‚Äì15.09.2019] Mine varju! Mine varju!
Me sobime kokku. M√§ng22.08.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=EWmKSQi7amY03:22 Andra J√µgis, Tartu Kunstimaja, [22.08.2019‚Äì15.09.2019] Me sobime kokku. M√§ng
‚ÄûPallas 100. Kunstikool ja kultus‚Äú intervjuud osa I12.09.2019 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=1aAx9cZEGco27:56:00 Kaido Ole, Enn Kunila, Kristi Kongi, Anne Untera, Eha Komissarov, Gregor Taul, Heldur Viires, Jaan Elken, Enriko Talvistu, Kaspar Tamsalu, Peeter Talvistu, Joanna Hoffmann, Mare Joonsalu, Kunsti√ºhing "Pallas", Tartu Kunstimuuseum
‚ÄûPallas 100. Kunstikool ja kultus‚Äú intervjuud osa IV12.09.2019 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=QWBidXPMD6I20:20 Kaido Ole, Kristi Kongi, Eha Komissarov, Gregor Taul, Mari N√µmmela, Enn Lillemets, Tiia Karelson, Enriko Talvistu, Kaspar Tamsalu, Hanna-Liis Kont, Peeter Talvistu, Joanna Hoffmann, Mare Joonsalu, Kunsti√ºhing "Pallas", Tartu Kunstimuuseum
‚ÄûPallas 100. Kunstikool ja kultus‚Äú intervjuud osa V12.09.2019 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=ekQXJyxUCCk22:39 Kaido Ole, Enn Kunila, Kristi Kongi, Anne Untera, Eha Komissarov, Heldur Viires, Mari N√µmmela, Jaan Elken, Enn Lillemets, Tiia Karelson, Enriko Talvistu, Kaspar Tamsalu, Hanna-Liis Kont, Joanna Hoffmann, Mare Joonsalu, Kunsti√ºhing "Pallas", Tartu Kunstimuuseum



OP: 34 12.09.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20190912131554001000300112290E2BA238B440000005812B00000D0F01506756:35:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborJ√ºri Kask
OP: 35 19.09.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20190919175828201000300112290E2BA238B440000005368B00000D0F00032857:29:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborKarin Paulus, Urmas Viik, Sohvi Viik, Fotografiska Tallinn
Tumeaine 20.09.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=vanNDNUrOg403:43 Lilli-Kr√µ√µt Repnau, Tartu Kunstimaja, [19.09.2019‚Äì13.10.2019] Tumeaine
Andrus Peegel ja T√µnis Kriisa "K√µrvaln√§hud"20.09.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=MNS2_ah8NaY05:07 Andrus Peegel, T√µnis Kriisa, Tartu Kunstimaja, [19.09.2019‚Äì13.10.2019] K√µrvaln√§hud
Pille Johanson "Vaatamata k√µigele"20.09.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=rPB5bpTEjKw04:56 Pille Johanson, Tartu Kunstimaja, [19.09.2019‚Äì13.10.2019] Vaatamata k√µigele
KUNSTIMINISTEERIUM. Foto ja omaalgatus28.09.2019 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/15620154:43:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorLaura Toots, Helen Melesk, Evelyn M√º√ºrsepp Grzinich, Diana Tamane, Galerii Noorus, Kai Kunstikeskus
OP: 37 03.10.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20191003215520901000300112290E2BA238B440000005368B00000D0F00640957:21:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborEve Koha, Ivo Lill, Peeter Linnap, Martin Parr, Kunsti√ºhing "Pallas", K√µrgem Kunstikool Pallas
OP: 38 10.10.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20191010131008301000300112290E2BA238B440000005368B00000D0F00967657:11:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborPiret Puppart, Ludmilla Siim, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
EKM 100: Anu Lamp12.10.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20191106131540001000300112290E2BA238B440000003388B00000D0F01085102:34 Re≈æiss√∂√∂r: Antti H√§kliEduard R√ºga, Eesti Kunstimuuseum
DELTA. T√§na algab festival √úle Heli. Stuudios on festivali korraldaja Aivar T√µnso16.10.2019 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/15936419:55 Autor: Kaisa LingAivar T√µnso
OP: 39 17.10.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20191017124230401000300112290E2BA238B440000003388B00000D0F00214756:24:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborMaarit Murka
KUNSTIMINISTEERIUM26.10.2019 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/15614254:45:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorFlo Kasearu, Bita Razavi, Kadi Polli, Linda Kaljundi, Tiiu Talvistu, Kogo galerii, Kumu Kunstimuuseum, [17.10.2019‚Äì16.11.2019] Balti remondimuuseum
DELTA. Kunstiteadlane Tiiu Talvistu tutvustab maalikunstnik Helle Vahersalu isikn√§itust29.10.2019 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/15961419:08 Autor: Liina VainumetsaTiiu Talvistu, Helle Vahersalu, Galerii Noorus
Helle Vahersalu "Lumi, rooste, v√§rv"29.10.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=rpjtcL3ima408:06 Helle Vahersalu, Tiiu Talvistu, Tartu Kunstimaja, [17.10.2019‚Äì10.11.2019] Lumi, rooste, v√§rv
Jass Kaselaan "Lambad"29.10.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=cfOPxWbGl-005:31 Jass Kaselaan, Tartu Kunstimaja, [17.10.2019‚Äì10.11.2019] Lambad
Mari-Leen Kiipli "no path goes through Asparaag"29.10.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=wjI_o3p7IdQ01:44 Mari-Leen Kiipli, Tartu Kunstimaja, [24.10.2019‚Äì10.11.2019] no path goes through Asparaag
OP: 41 31.10.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20191031124750401000300112290E2BA238B440000003388B00000D0F00859457:22:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborEve Hanson, Eha Komissarov, Aleksandra Murre, Kadrioru loss
EKM 100: Lolita Jablonskiene11.11.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20191106131413401000300112290E2BA238B440000003388B00000D0F01084501:50 Re≈æiss√∂√∂r: Antti H√§kliLolita Jablonskiene, Eesti Kunstimuuseum
EKM 100: Risto Joost11.11.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20191106131656501000300112290E2BA238B440000003388B00000D0F01086402:23 Re≈æiss√∂√∂r: Antti H√§kliEesti Kunstimuuseum
EKM 100: Andrus K√µresaar12.11.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20191106131505101000300112290E2BA238B440000003388B00000D0F01084802:33 Re≈æiss√∂√∂r: Antti H√§kliAndrus K√µresaar, Ando Keskk√ºla
EKM 100: Henrik Holm13.11.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20191106131547001000300112290E2BA238B440000003388B00000D0F01085302:01 Re≈æiss√∂√∂r: Antti H√§kliHenrik Holm, Eesti Kunstimuuseum
OP: 43 14.11.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20191114134247701000300112290E2BA238B440000003388B00000D0F01444656:25:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborAdamson-Eric, Eha Komissarov, Tiina Meeri
EKM 100: Mai Levin17.11.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20191106131546401000300112290E2BA238B440000003388B00000D0F01085202:10 Re≈æiss√∂√∂r: Antti H√§kliMai Levin, Marje √úksine, Eesti Kunstimuuseum
OP: 42 17.11.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20191107130630701000300112290E2BA238B440000003388B00000D0F01122357:17:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborKaido Ole, Eha Komissarov, Margus Punab, Nikolai Korma≈°ov, Mikkeli galerii
EKM 100: Daniele Monticelli18.11.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20191106131846601000300112290E2BA238B440000003388B00000D0F01087002:42 Re≈æiss√∂√∂r: Antti H√§kliDaniele Monticelli, Kadrioru loss, Eesti Kunstimuuseum
EKM 100: J√ºri Kuuskemaa18.11.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20191106131516901000300112290E2BA238B440000003388B00000D0F01084902:19 Re≈æiss√∂√∂r: Antti H√§kliJ√ºri Kuuskemaa, Eesti Kunstimuuseum
Kairo "Suvi linnas"21.11.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=aArdP6ll3BU04:56 Kairo, Tartu Kunstimaja, [14.11.2019‚Äì15.12.2019] Suvi linnas
Marco Laimre "A.S.T.A. 1.0 / Black Flag Shadow"21.11.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=LpWvZEQqOPY06:30 Marco Laimre, Tartu Kunstimaja, [14.11.2019‚Äì15.12.2019] A.S.T.A. 1.0 / Black Flag Shadow
OP: 44 21.11.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20191121122254301000300112290E2BA238B440000003388B00000D0F01752557:24:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborEdith Karlson, Eha Komissarov, Anu Kookla, Eva Mustonen, Kumu Kunstimuuseum
Taavi Suisalu "Oodates valgust"21.11.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=VpgXCIKhZIg04:38 Taavi Suisalu, Tartu Kunstimaja, [14.11.2019‚Äì15.12.2019] Oodates valgust
Plekktrumm: Heie Marie Treier25.11.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20191125230635201000300112290E2BA238B440000003388B00000D0F01953543:37:00 Autor: Joonas Hellerma; Re≈æiss√∂√∂r: Maire RadsinHeie Treier
OP: 45 28.11.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20191128122107801000300112290E2BA238B440000003388B00000D0F02082656:40:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborJulia Maria K√ºnnap, Anu M√§nd, Eha Komissarov, Niguliste kunstimuuseum
KUNSTIMINISTEERIUM30.11.2019 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/15803854:01:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorKaili Kask, Raul Ore≈°kin, Marco Laimre, Jane Remm, Voronja galerii, Tallinna Linnagalerii
OP: 47 12.12.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20191212124219801000300112290E2BA238B440000005716B00000D0F00107856:48:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborMalle Leis, Sandra J√µgeva, Katrin Kivimaa, Helene Schjerfbeck, Karin Luts
DELTA. T√§na avatakse KUMUs n√§itus "Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis"16.12.2019 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/15860126:03:00 Tiina Abel, Anu Allas, Ateneumi Kunstimuuseum, Kumu Kunstimuuseum
OP: 48 19.12.2019 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20191219121822601000300112290E2BA238B440000005716B00000D0F00365456:25:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborPriit P√§rn, Taavi Varm, Riho H√ºtt
Tartu kunsti aastan√§itus 201920.12.2019 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=QfSXqmKzigA04:36 Martti Ruus, Tartu Kunstimaja, [20.12.2019‚Äì19.01.2020] Tartu kunsti aastan√§itus 2019
KUNSTIMINISTEERIUM. Kunstiaasta 2019 kokkuv√µtted29.12.2019 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/15803752:44:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorSiim Preiman, Lilian Hiob
R√§nnud Kersnaga. Andy Warholi n√§itus Tallinnas01.01.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2020041619214821720240502090050568500150000002672B00000D0F00111609:23 Autor: Andres LepasarAndy Warhol
Intervjuu Peeter Allikuga / Interview with Peeter Allik02.01.2020 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=0OEgzBHPjFw21:58 Autor: Joanna Hoffmann; Autor: Peeter TalvistuPeeter Allik
DELTA. L√§heme k√ºlla tARTu kunstipoodi15.01.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/16033111:18 Autor: Liina VainumetsaRaul Ore≈°kin, Voronja galerii
DELTA. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis on avatud n√§itus16.01.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/16033626:42:00 Autor: Ave T√∂lptRebeka P√µldsam, Andreas Kalkun
OP: 50 16.01.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20200116124845301000300112290E2BA238B440000005716B00000D0F01239457:15:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborPeeter Talvistu, Peeter Allik, Reigo Kuivj√µgi, Albert Gulk
DELTA. Homme on Tallinna Kunstihoones suur pidu "Kes kardab kaasaegset kunsti?"21.01.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/16034313:49 Autor: Tarmo TiislerTaaniel Raudsepp, Tallinna Kunstihoone
DELTA. K√ºlaline ajaloolane Linda Kaljundi22.01.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/16064921:20 Linda Kaljundi
OP: 51 23.01.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20200123123021201000300112290E2BA238B440000005716B00000D0F01584557:45:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborKertu Sillaste, Anne Katrine Senstad, Kai Kunstikeskus
DELTA. KUMU kunstimuuseum alustab uue publikuprogrammide sarjaga "Vaiksed hommikud Kumus"24.01.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/16065804:57 Autor: Mari-Liis UiboMari-Liis Uibo, Kumu Kunstimuuseum
Grisli Soppe-Kahar "Tumm karje"24.01.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=JO8OJavk4yg04:40 Grisli Soppe-Kahar, Tartu Kunstimaja, [24.01.2020‚Äì16.02.2020] Tumm karje



Laura P√µld ja Katrin V√§li "Eitus"24.01.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=MqXs3UGn1WA05:33 Laura P√µld, Katrin V√§li, Tartu Kunstimaja, [24.01.2020‚Äì16.02.2020] Eitus
Piibe Arrak 80 24.01.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=DwzQHDcwvzY04:53 Piibe Arrak, Tartu Kunstimaja, [24.01.2020‚Äì16.02.2020] Piibe Arrak 80
KUNSTIMINISTEERIUM. Kaks kunstnikku, √ºks eitus25.01.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/16714127:12:00 Autor: Indrek GrigorLaura P√µld, Katrin V√§li, Peeter Talvistu, Tartu Kunstimaja, [24.01.2020‚Äì16.02.2020] Eitus
DELTA. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatakse t√§na n√§itus30.01.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/16072412:35 Autor: Mari-Liis UiboKai Lobjakas, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
DELTA. Eesti Kunstiakadeemia uus rektor Mart Kalm03.02.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/16075438:14:00 Autor: Tarmo TiislerMart Kalm, Eesti Kunstiakadeemia
DELTA. KUMUs on avatud n√§itus "Sisse, sisse ‚Äì uks on lahti!"05.02.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/16076524:07:00 Autor: Kaisa LingEdith Karlson, Eva Mustonen, Mary Reid Kelley, Kumu Kunstimuuseum
DELTA. Stuudios on kunstnik Siim-Tanel Annus05.02.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/16076620:26 Autor: Kaisa LingEvi Pihlak, Siim-Tanel Annus, Adamson-Ericu Muuseum
OP: 53 06.02.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20200206135800601000300112290E2BA238B440000001136B00000D0F00084156:30:00 Autor: Margit Kilumets; Toimetaja: Mariina M√§lk; Autor: Margus TaborFuensanto Nieto, Enrique Sobejano, Kris Lemsalu, Mare Vint, Arvo P√§rdi Keskus
DELTA. Stuudios on fotograaf Vivian Ainsalu17.02.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17060615:13 Autor: Mari-Liis UiboVivian Ainsalu, P√§rnu Linnagalerii
DELTA. Laura Kuuse isikun√§itus "Armas algoritm"20.02.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/16756525:50:00 Autor: Ave T√∂lptLaura Kuusk, Niekolaas Johannes Lekkerkerk, Tallinna Kunstihoone galerii
OP: 54 20.02.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2020022012354731720240502090050568500150000010520B00000D0F00384357:48:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborTiina Puhkan, Vanda Juhansoo, Rebeka P√µldsam, Andreas Kalkun, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Robert-Rudolf Volk. Kunstit√∂√∂taja26.02.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=Zr1Bp2Ehsls04:27 Robert Volk, Indrek Grigor, Tartu Kunstimaja, [20.02.2020‚Äì12.03.2020] Robert-Rudolf Volk. Kunstit√∂√∂taja
Tartu Kunstioksjon 202026.02.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=0h6AFBOjiNI03:53 Reigo Kuivj√µgi, Tartu Kunstimaja, [20.02.2020‚Äì28.05.2020] Tartu Kunstioksjon 2020
UMBLUU Aeg ja ruum. Vello Vinn feat. Kiwa26.02.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=a65KBgpMEao05:21 Vello Vinn, Kiwa, Tartu Kunstimaja, [20.02.2020‚Äì12.03.2020] UMBLUU Aeg ja ruum. Vello Vinn feat. Kiwa
OP: 55 27.02.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2020022714064851720240502090050568500150000022684B00000D0F00182956:40:00 Autor: Margit Kilumets; Toimetaja: Mariina M√§lk; Autor: Margus TaborEde Raadik, Kaarin Kivir√§hk, Flo Kasearu, Mart Kangro, Tallinna Linnagalerii, Tartu Kunstimuuseum
KUNSTIMINISTEERIUM. 1990ndate Eesti kunst ja ARSi uuenemine29.02.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/16714054:23:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorEha Komissarov, Tiiu Saadoja, Annika R√§im, Indrek K√∂ster, Flo Kasearu, Tartu Kunstimuuseum, ARSi maja
Mida Jaanus teeb? Osa 106.03.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=9b2vSUSfOSg05:09 Jaanus Samma, Tartu Kunstimaja
OP: 57 12.03.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2020031211512061720240502090050568500150000014236B00000D0F00693457:33:00 Autor: Margit Kilumets; Toimetaja: Mariina M√§lk; Autor: Margus TaborLeonhard Lapin, Enn Kunila, Olev Subbi, Tiit P√§√§suke
Vello Vinn feat. Kiwa "Aeg lendab"18.03.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=H340eveNFfc06:45 Vello Vinn, Kiwa, Tartu Kunstimaja, [20.02.2020‚Äì12.03.2020] UMBLUU Aeg ja ruum. Vello Vinn feat. Kiwa
OP: 58 19.03.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2020031912315951720240502090050568500150000002672B00000D0F00325357:42:00 Autor: Margit Kilumets; Toimetaja: Mariina M√§lk; Autor: Margus TaborKaupo Kikkas
OP: 59 02.04.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2020040212263021720240502090050568500150000002672B00000D0F00152257:24:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborLouis Kahn, August-Eduard Komendant
Videotuur n√§itusel Flo Kasearu ‚ÄûOhustatud liigid" /Flo Kasearu solo exhibition ‚ÄúEndangered Species‚Äù07.04.2020 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=1Hbp79dt8Ko13:26 Flo Kasearu, Hanna-Liis Kont, Tartu Kunstimuuseum
OP: 60 09.04.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2020040912441401720240502090050568500150000002672B00000D0F01188155:44:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborAnu Raud, Lilli Jahilo, Adamson-Eric, Sigrid Kuusk
Videotuur n√§itusel ‚ÄûAutoriehte anatoomia. Eesti ehtekunst 1953‚Äì2019‚Äú16.04.2020 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=Z1guOgCA69Q13:21 Ketli Tiitsar, Kristlyn Liier, Tartu Kunstimuuseum
OP: 62 23.04.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2020042313131671720240502090050568500150000002672B00000D0F01153454:55:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborLinda Zupping, Ketli Tiitsar, Tartu Kunstimuuseum
OP: 63 30.04.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2020043013510011720240502090050568500150000002672B00000D0F02425056:42:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborKadri M√§lk, Mart Kalm
OP: 64 07.05.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2020050711392131720240502090050568500150000002672B00000D0F00874830:26:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborJaak Soans, Jaan Kross, Anton Hansen Tammsaare, Voldemar Panso, Kristian Jaak Peterson
OP: 65 14.05.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2020051412305911720240502090050568500150000006300B00000D0F00108757:36:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborAnu Samar√º√ºtel-Long, Liisa Kruusm√§gi, Vano Allsalu, Merike Hallik, Reimo V√µsa-Tangsoo, ARSi maja, Eesti Kunstnike Liit
DELTA. Kunstnik Ede Raadik15.05.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/16959018:59 Autor: Kaisa LingEde Raadik, Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus
DELTA. Kunstnik Eike Eplik ja Kogo galerii juhataja Liina Raus r√§√§givad n√§itusest15.05.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/16958823:57 Autor: Kaisa LingEike Eplik, Liina Raus, Kogo galerii, [14.03.2020‚Äì30.05.2020] Biomass ‚Äì kummitus nurgas
OP: 66 21.05.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2020052113150611720240502090050568500150000006300B00000D0F00801256:52:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborKaur Alttoa, Tiiu Kirsipuu, Sirje Helme, Leonhard Lapin, Ando Keskk√ºla, Anders H√§rm, Eero J√ºrgenson
KUNSTIMINISTEERIUM. Olukord p√§rast eriolukorda30.05.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/16713952:04:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorPeeter Talvistu, Andreas Trossek, Tartu Kunstimaja
On √ºtlemata vinge teid k√µiki n√§ha!05.06.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=zODAIFbj0Jk04:20 Kaire Nurk
Juss Heinsalu "Pinnavaade"05.06.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=q6TAsxP0Rn005:06 Juss Heinsalu, Tartu Kunstimaja, [05.06.2020‚Äì28.06.2020] Pinnavaade
Vilen K√ºnnapu "Atlantise argip√§ev..."05.06.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=Gqwj3fOvORs05:16 Vilen K√ºnnapu, Tartu Kunstimaja, [05.06.2020‚Äì28.06.2020] Atlantise argip√§ev‚Ä¶
Katrina Teivane Korpa. "The Phantom Female Photographers in the History of Latvian Photography"Lecture at the symposium Unretouched History of Photography14.08.2020 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=TnabZPkbo3w27:43:00 Katrƒ´na TeivƒÅne-Korpa, Tartu Kunstimuuseum
OP: 68 17.08.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2020091713151771720240502090050568500150000006812B00000D0F00882657:11:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborTiit P√§√§suke, Jaan Manitski, K√§di Talvoja, Mary-Ann Talvistu, Viinistu Kunstimuuseum
UUDISED. Sillam√§e stalinistlik kesklinn v√µetakse muinsuskaitse alla30.08.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/16879001:48
Ristumine: hetkeks koos02.09.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=yCL81Fd9pxc04:52 Katharina Lewonig, Tobias Stengel, Tartu Kunstimaja, [30.07.2020‚Äì23.08.2020] Ristumine: hetkeks koos
Jaak Kikas "Tootemid"02.09.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=0qEXiIRUnbw03:53 Jaak Kikas, Tartu Kunstimaja, [03.07.2020‚Äì26.07.2020] Tootemid
Johanna Mudist "Floora ja fauna"02.09.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=zUhllMXkcVY04:58 Johanna Mudist, Tartu Kunstimaja, [27.08.2020‚Äì20.09.2020] Floora ja fauna
Kristaps Epners "Meelespea"02.09.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=KgB5AczCuKM05:03 Kristaps Epners, Tartu Kunstimaja, [27.08.2020‚Äì20.09.2020] Meelespea
Liisi Eelmaa "Loon, mida m√µtlen ‚Äì ABRAKADABRA"02.09.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=d0M_XkW5DSc05:05 Liisi Eelmaa, Tartu Kunstimaja
Margus Lokk "Sinist joont √ºletades"02.09.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=Y7MZMEO-hCM03:35 Margus Lokk, Tartu Kunstimaja, [03.07.2020‚Äì26.07.2020] Sinist joont √ºletades
Mari Volens "Lahtiraksatus"02.09.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=lpXEHyLV0J804:42 Mari Volens, Tartu Kunstimaja, [30.07.2020‚Äì23.08.2020] Lahtiraksatus
Ulvi Haagensen "Arhiivist: Kogum kummalisi juhtumeid"02.09.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=PIScIBKLCRA05:15 Ulvi Haagensen, Tartu Kunstimaja, [30.07.2020‚Äì23.08.2020] Arhiivist: Kogum kummalisi juhtumeid
DELTA. Disaini√∂√∂ tuleb taas. Stuudios on XV Tallinna Disaini√∂√∂ peakorraldaja Ilona Gurjanova03.09.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17274142:36:00
DELTA. Eesti Arhitektuurikeskuse m√µttetalgud. Raul J√§rg08.09.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid//17273422:47



DELTA. N√§itus "Ando Keskk√ºla. Tehnodeelia ja tegelikkus". Anders H√§rm ja Eda Tuulberg10.09.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17273121:15 Autor: Mari-Liis UiboAndo Keskk√ºla, Anders H√§rm, Eda Tuulberg
DELTA. "Commissioned Works" on tellimust√∂√∂ etenduskunstnikele24.09.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17204212:41 Autor: Mari-Liis UiboHendrik Kaljuj√§rv
OP: 69 24.09.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2020092412030641720240502090050568500150000006812B00000D0F00688557:29:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborAdo Vabbe, Tiiu Talvistu, Indrek Hirv, Sille Pihlak, Kunsti√ºhing "Pallas"
Arne Maasik "Omaruumid"25.09.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=rz00aYjBuic03:41 Arne Maasik, Tartu Kunstimaja, [25.09.2020‚Äì18.10.2020] Omaruumid
Maris Paal "Iiveldus"25.09.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=VV4sXmS40yE02:54 Maris Paal, Tartu Kunstimaja, [25.09.2020‚Äì18.10.2020] Iiveldus
Mihkel Maripuu ja Laivi "Tuleviku ootamatu ilmumine"25.09.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=hM0NrS-0Lkg05:25 Mihkel Maripuu, Tartu Kunstimaja, [25.09.2020‚Äì18.10.2020] Tuleviku ootamatu ilmumine
KUNSTIMINISTEERIUM26.09.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17047852:37:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorPiret Viirpalu, Roland Reemaa, Laura Linsi, Artishok, Riga International Biennial of Contemporary Art (RIBOCA)
DELTA. Kai kunstikeskuses on 8. novembrini avatud n√§itus "Leviaatan: Paljassaare peat√ºkk"08.10.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17195922:27 Autor: Kaisa LingK√§rt Ojavee, Triin Metsla, Kai Kunstikeskus, [19.09.2020‚Äì08.11.2020] Leviaatan: Paljassaare peat√ºkk
OP: 70 08.10.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2020100813583631720240502090050568500150000006812B00000D0F02934556:59:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborErik Johansson, Aet Kuuskemaa, Kai Lobjakas, Annika Kiidron, Piret Puppart
DELTA. Maalin√§itus "Naine.Asenduskeha" galeriis Noorus12.10.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17195122:05 Autor: Liina VainumetsaTiiu Rebane, Leila L√ºkko, K√µrgem Kunstikool Pallas
DELTA. Uus film √úlo Soosterist. Marianna Kaat22.10.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17501720:27 √úlo Sooster
OP: 72 22.10.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2020102213211531720240502090050568500150000006812B00000D0F00071456:50:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborLiisu Arro
DELTA. Tiit P√§√§sukese "Nostalgiata" Tartu Kunstimuuseumis26.10.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17500714:30 Autor: Liina VainumetsaTiit P√§√§suke, Joanna Hoffmann, Tartu Kunstimuuseum, [17.01.2018‚Äì13.04.2018] Nostalgiata
Karel Koplimets "Juhtum nr 16. Hirmu elemendid"27.10.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=Z9jNLJxVbmc03:54 Karel Koplimets, Tartu Kunstimaja, [22.10.2020‚Äì15.11.2020] Juhtum nr 16. Hirmu elemendid (5 v√µimalikku maailmal√µppu)
LAURi "Lauri on poisinimi"27.10.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=27Va5I6KCDk05:33 LAURi, Tartu Kunstimaja, [22.10.2020‚Äì15.11.2020] Lauri on poisinimi
Ove Maidla "M√µtete s√ºnni viimse jonni kevadel"27.10.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=A84BHanXnBU03:38 Ove Maidla, Tartu Kunstimaja, [22.10.2020‚Äì15.11.2020] M√µtete s√ºnni viimse jonni kevadel
DELTA. Niguliste muuseum t√§histab taas P√ºhakutep√§eva29.10.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17500120:57 Hermen Rode
OP: 73 29.10.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2020102912360481720240502090050568500150000018940B00000D0F00047357:37:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus Tabor√úlo Sooster, Epp Lankots, Eesti Arhitektuurimuuseum
DELTA. EKA 160 konverents "Kunstnik ja v√µim". Andres L√µo30.10.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17499612:01 Autor: Ivo HeinlooAndres L√µo, Eesti Kunstiakadeemia
KUNSTIMINISTEERIUM31.10.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17167054:37:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorIngrid Allik, Oliver Orro, Bruno Goosse, Sara B√©dard-Goulet, Kogo galerii
Plekktrumm: Karin Laansoo02.11.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2020110222285631720240502090050568500150000018940B00000D0F00000343:13:00 Autor: Joonas Hellerma; Re≈æiss√∂√∂r: Maire RadsinKarin Laansoo
DELTA. Arhitekt ja filmitegija Margit Mutso k√µneleb eelmisel n√§dalal esilinastunud portreefilmist04.11.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17470839:02:00 Autor: Lisete VeltLeonhard Lapin, Margit Mutso
DELTA. K√ºlaline on SA Virumaa Muuseumid juht Viljar Vissel05.11.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17470129:50:00 Autor: Tarmo Tiisler
OP: 75 12.11.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2020111213084921720240502090050568500150000011776B00000D0F00340857:01:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborKadri Asmer, Juhan Maiste, Oliver Orro, Ene-Liis Semper, Kumu Kunstimuuseum
UUDISED. V√µru- ja P√µlvamaal on mitu vana m√µisahoonet restaureeritud ja uuesti kasutusele v√µetud19.11.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17229102:32
DELTA. A-galeriis avatakse t√§na ehtekunstnik Ene Valteri isikn√§itus. Stuudios on kunstnik Ene Valter26.11.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17461013:29 Autor: Mari-Liis UiboEne Valter
Erika Tammpere "Pimedalegi selge"27.11.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=FfAPE7_CRlA05:32 Erika Tammpere, Tartu Kunstimaja, [20.11.2020‚Äì13.12.2020] Pimedalegi selge
Sara B√©dard-Goulet "Tagasi"27.11.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=cGNPmIOIqAE05:20 Sara B√©dard-Goulet, D√©nes Farkas, Tartu Kunstimaja, [19.11.2020‚Äì13.12.2020] Tagasi
KUNSTIMINISTEERIUM. Temnikova ja Kasela galerii 10, Tiiu Talvistu postuumselt ilmunud monograafia28.11.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17313144:26:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorAdo Vabbe, Joanna Hoffmann, Mary-Ann Talvistu, Reet Varblane
Taavi Talve "Dokumenteeritud vaatepunktid"28.11.2020 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=m7ZFfp2E1-E05:06 Taavi Talve, Tartu Kunstimaja, [20.11.2020‚Äì13.12.2020] Dokumenteeritud vaatepunktid
OP: 77 03.12.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2020120314534931720240502090050568500150000011296B00000D0F00971457:09:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborKaljo P√µllu, Siiri Valner, Indrek Peil, Kadri Viires, Adamson-Ericu Muuseum
DELTA. Stuudios on Eesti Kunstimuuseumi Niguliste kiriku kuraator-koguhoidja Kerttu Palgin√µmm09.12.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17434628:51:00 Autor: Kaisa LingKerttu Palgin√µmm
OP: 78 10.12.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2020121012184141720240502090050568500150000011296B00000D0F00516057:26:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborEve Kask, Linda Zupping, Kai Lobjakas
Eesti Kunstimuuseum 10012.12.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/20200210151106001000300112290E2BA238B440000001136B00000D0F00228657:31:00 Autor: Antti H√§kliEha Komissarov, Eesti Kunstimuuseum, Kadrioru loss
OP: 79 17.12.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2020121713384101720240502090050568500150000011296B00000D0F01985657:44:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborTiit P√§√§suke, Emil Urbel, Tartu Kunstimuuseum, [17.01.2018‚Äì13.04.2018] Nostalgiata
KUNSTIMINISTEERIUM. Aasta kokkuv√µte 202026.12.2020 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17422347:55:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorLilian Hiob, Siim Preiman
Vseviov 26.12.2020 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2020110409085561720240502090050568500150000018940B00000D0F00263051:48:00 Autor: Elen LotmanDavid Vseviov
Tartu kunsti aastan√§itus "K√∂ielk√µndija"06.01.2021 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=R_Odjh3P7fo04:03 Eveli Varik, Tartu Kunstimaja, [18.12.2020‚Äì17.01.2021] K√∂ielk√µndija. Tartu kunsti aastan√§itus 2020
Leonhard Lapin. Protsess07.01.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2020042415095511720240502090050568500150000002672B00000D0F01384701:15:06 Autor: Margit MutsoLeonhard Lapin
Terje Toomistu loeng Alan Proosa n√§itusel18.01.2021 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=e6_7BoEMEy801:09:37 Terje Toomistu, Alan Proosa, Tartu Kunstimuuseum
DELTA. Stuudiok√ºlaline on fotograaf Kaupo Kikkas19.01.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17729118:31 Autor: Ivo HeinlooKaupo Kikkas
Alan Proosa. Armastuse, √µitsengu, hurma ja kaduviku lood20.01.2021 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=n7xjBNeftsE01:02:41 Alan Proosa, Tartu Kunstimuuseum
DELTA. Eduard Vilde muuseumis avati n√§itus "Linda Vilde muuseum"20.01.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17729332:54:00 Autor: Tarmo TiislerLinda Vilde, Liina Siib, Eduard Vilde Muuseum
DELTA. Tallinna Kunstihoones avati eile Flo Kasearu n√§itus "Elust v√§lja l√µigatud"21.01.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17729523:19 Flo Kasearu, Tallinna Kunstihoone
DELTA. T√§na avatakse Kai kunstikeskuses Austraalia kunstniku Patricia Piccinini isikun√§itus22.01.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17729810:35 Triin Metsla, Patricia Piccinini, Kai Kunstikeskus
LOOKING FOR STARS. Evita Goze interviews ≈†elda Puƒ∑ƒ´te and Indrek Grigor about the "Silver Girls"22.01.2021 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=V04rJyP3T1441:00:00 ≈†elda Puƒ∑ƒ´te, Indrek Grigor, Evita Goze
DELTA. Stuudios on fotograaf Peeter Langovits28.01.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17754818:38 Autor: Ivo HeinlooPeeter Langovits
KUNSTIMINISTEERIUM. Juhtide minek30.01.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17548553:56:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorMarten Esko, Markus Toompere, Tartu Kunstnike Liit, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum



Suud puhtaks: Monumentide vaenamine02.02.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021020221185621720240502090050568500150000007180B00000D0F00468557:19:00 Autor: Urmas VainoMart Kalm, Kirke Kangro, Piia Ausman, Peeter Linnap, Trivimi Velliste
OP: Kultuurkapitali preemiad04.02.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021020413134591720240502090050568500150000007180B00000D0F00083457:54:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborJevgeni Zolotko, Vello Vinn
Plekktrumm: Kaupo Kikkas08.02.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021020822342801720240502090050568500150000007180B00000D0F00159742:57:00 Autor: Joonas Hellerma; Re≈æiss√∂√∂r: Maire RadsinKaupo Kikkas
DELTA. Millest me ikkagi r√§√§gime, kui mainime s√µnapaari "avalik ruum"?11.02.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17756754:11:00 Kirke Kangro, Mati Karmin, Katrin Koov, Eesti Kunstiakadeemia
OP: 84 11.02.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021021115485371720240502090050568500150000007180B00000D0F00158257:42:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborMart Anderson, Annika Haas, Sirli Raitma, Kaarin Kivir√§hk, Flo Kasearu, Tallinna Kunstihoone, Fotomuuseum
DELTA. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatakse n√§itus "Klassikud. Ivo Lill"17.02.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17757923:53 Ivo Lill, Merike Alber, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
P√§rand. Anu Raud21.02.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021020517535061720240502090050568500150000007180B00000D0F00436801:14:33 Autor: Erle VeberAnu Raud
DELTA. Kortern√§itus Tartus vabariigi aastap√§eval22.02.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17761913:03 Autor: Liina VainumetsaNele Tiidelepp, Maria Izabella Lehtsaar, Gregor Kulla, Janne Lias, Riin Maide, Mattias Veller
Plekktrumm: Linda Kaljundi22.02.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021022222271111720240502090050568500150000007180B00000D0F00513342:48:00 Autor: Joonas Hellerma; Re≈æiss√∂√∂r: Maire RadsinLinda Kaljundi
KUNSTIMINISTEERIUM. KUMU, Vilde muuseum ja Kogo galerii27.02.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17816854:25:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorLinda Kaljundi, Kadi Polli, Holger Loodus, Linda Vilde, Liina Siib, Kogo galerii, Kumu Kunstimuuseum, Eduard Vilde Muuseum
Lilli-Kr√µ√µt Repnau oma ateljees Uues Maailmas01.03.2021 KKEKi ajakiri (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=PMOyYktirp001:30 Lilli-Kr√µ√µt Repnau, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus
Agnƒó Naru≈°ytƒó "The Photo-Fiction of Veronika ≈†leivytƒó: A Rediscovered Archive"02.03.2021 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=s2KkOXEr_8Q01:07:05 Agnƒó Naru≈°ytƒó, Veronika ≈†leivytƒó, Tartu Kunstimuuseum
PINK PAGES. Agnƒó Naru≈°ytƒó talks with ≈†elda Puƒ∑ƒ´te and Indrek Grigor about the "Silver Girls"02.03.2021 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=ZHblVA1ipKA00:00 Agnƒó Naru≈°ytƒó, ≈†elda Puƒ∑ƒ´te, Indrek Grigor, Tartu Kunstimuuseum
OP: 86 04.03.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021030414185471720240502090050568500150000007180B00000D0F00300657:16:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborToomas Kuusing
DELTA. Kultuurivaldkonna esindajad esitasid valitsusele ettepanekud kriisist v√§ljumiseks05.03.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17792124:38:00 Autor: Ivo HeinlooHelen Sildna
DELTA. Saatek√ºlaline on Eesti Kunstimuuseumi juht Sirje Helme09.03.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17792625:40:00 Autor: Tarmo TiislerSirje Helme
Public art project by Flo Kasearu on the walls of Explorer building in Tallinn15.03.2021 KKEKi ajakiri (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=zG0azJ-tnKM04:13 Flo Kasearu, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus
Tiit P√§√§sukese videotuur n√§itusel ‚ÄûNostalgiata‚Äú16.03.2021 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=mRuEAMIuClY01:02:03 Tiit P√§√§suke, Joanna Hoffmann, Tartu Kunstimuuseum, [17.01.2018‚Äì13.04.2018] Nostalgiata
Edulood: Darja Popolitova21.03.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021031511434791720240502090050568500150000007180B00000D0F04516343:06:00 Re≈æiss√∂√∂r: Aljona Sur≈æikovaDarja Popolitova, Aleksandr Popolitova, Ketli Tiitsar, Keiu Krikmann, Kadri M√§lk, Eesti Kunstiakadeemia
Eve Kiiler r√§√§gib kunstniku rollist t√§nap√§eval23.03.2021 KKEKi ajakiri (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=lompErmB6uI01:00 Eve Kiiler, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus
HISTORY OF PHOTOGRAPHY IS A FORGOTTEN FIELD. Alise Tifentales thoughts on the "Silver Girls"25.03.2021 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=dYBqMWa3-To32:59:00 Alise Tifentales, ≈†elda Puƒ∑ƒ´te, Indrek Grigor, Tartu Kunstimuuseum
OP: 88 25.03.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021032513334821720240502090050568500150000005068B00000D0F00281957:06:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborKai Koppel, Ivo Lill, Maret Kukkur, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
KUNSTIMINISTEERIUM. Kadi-Ell T√§histe, Kirke Kangro ja Madis Katz27.03.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17816949:31:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorKadi-Ell T√§histe, Kirke Kangro, Madis Katz
Kunstnik Mare Mikof r√§√§gib oma reisidest29.03.2021 KKEKi ajakiri (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=4EsJgAsR-_w01:08 Mare Mikoff
OP: 89 01.04.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021040114334431720240502090050568500150000017744B00000D0F00338157:49:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborAve Nahkur, Kondase Keskus
Siiri J√ºrise n√§ituse "keha(stuv) mateeria" tutvustus01.04.2021 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=nbkVtTYXpfE11:48 Kristlyn Liier, Peeter Talvistu, Siiri J√ºris
Mari Vallikivi. Four Women and a Man: Half a Century of Photography in Viljandi06.04.2021 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=brvQWUglHWo32:46:00 Mari Vallikivi, Kondase Keskus
Kolmpromiss 08.04.2021 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=BldexBrwzPo05:34 Evi Gailit, Maris Tuuling, T√µnis Kriisa, Tartu Kunstimaja, [22.01.2021‚Äì21.02.2021] Kolmpromiss
Sama viin iga√ºhe suus08.04.2021 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=PcPYsxB9GmE04:37 Siim Lill, Tartu Kunstimaja, [22.01.2021‚Äì21.02.2021] Sama viin iga√ºhe suus
OP: 90 08.04.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021040814284781720240502090050568500150000017744B00000D0F01050757:40:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborMaike Lond Malmborg, Andrus Aaslaid, Ignacio Zuloaga, Carlos Alonso Perez-Fajardo, Mikkeli galerii
Jonas Gasi≈´nas ja Kaido Ole "Jonas ja Kaido II"09.04.2021 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=ebWHgRJ9IUQ14:33 Kaido Ole, Jonas Gasi≈´nas, Tartu Kunstimaja, [26.02.2021‚Äì02.03.2021] Jonas & Kaido II
Kirikuelu: Varakristlik kirikuarhitektuur11.04.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17948240:53:00 Autor: Krista TaimAnneli Randla
Kajalood: Riin Alatalu17.04.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17890854:06:00 Autor: Kaja K√§rnerRiin Alatalu, Eesti Kunstiakadeemia
Jagatud territoorium. Eike Eplik ja Mari Moora. Vestlus Tartu Kunstimuuseumis.21.04.2021 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=q1z6TuF30H001:17:27 Eike Eplik, Mari Moora, Tartu Kunstimuuseum
OP: 92 22.04.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021042213234731720240502090050568500150000007264B00000D0F02963356:59:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborStella Soomlais, J√ºri Kuuskemaa
KUNSTIMINISTEERIUM24.04.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17967353:46:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorAndreas Trossek, Eike Eplik
OP: 94 06.05.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021050612384981720240502090050568500150000006084B00000D0F00294857:44:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborLeonhard Lapin, Sirje Helme, Resa Tiitsma, Triinu Pungits, Riina Varol, Olga Terri, Eerik Haamer
OP: 95 13.05.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021051313084431720240502090050568500150000011808B00000D0F00264557:38:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborResa Tiitsma
OP: 96 20.05.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021052014135221720240502090050568500150000006988B00000D0F00218957:31:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborAili Vint, Merike Kurisoo, Niguliste kunstimuuseum
OP: 97 27.05.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021052713584111720240502090050568500150000006248B00000D0F00184657:14:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborTiina Jurjeva, Orest Korma≈°ov
KUNSTIMINISTEERIUM29.05.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/17967253:33:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorUrmas L√º√ºs, Eda Tuulberg, Karin Vicente, Kristi Kongi, Hobusepea galerii, Kogo galerii, [19.05.2021‚Äì07.06.2021] Teatavate piiride poorsusest
Urmo Teekivi "100st 1". Animeeritud illustratsioon noore kunstniku valikute ja v√µimaluste teemal07.06.2021 KKEKi ajakiri (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=Srm5OlKq_HA03:12 Urmo Teekivi, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus
Johannes Luik ‚ÄúMa tean, mis oli eÃµiÃµlÃµeÃµ homme‚Äù16.06.2021 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=LfOPtL13v-g04:58 Johannes Luik, Tartu Kunstimaja, [12.11.2021‚Äì12.12.2021] Ma tean, mis oli eÃµiÃµlÃµeÃµ homme
Kristen R√§stas "Kuskil teisel pool vikerkaart II"16.06.2021 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=uGPBnFH0sM403:06 Kristen R√§stas, Tartu Kunstimaja, [12.11.2021‚Äì12.12.2021] Kuskil teisel pool vikerkaart II
Jaanus Samma "Muster"02.07.2021 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=ybtj0CDL56M05:28 Jaanus Samma, Tartu Kunstimaja, [03.05.2021‚Äì23.05.2021] Muster
Krista M√∂lder "Sinilind. Teisele minale"02.07.2021 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=D2qpqgGzbLU07:12 Krista M√∂lder, Tartu Kunstimaja, [03.05.2021‚Äì23.05.2021] Sinilind. Teisele minale
Mirjam Hinn ja Alar Tuul "Tuhandesilmne saar"02.07.2021 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=J0yrnEB24xs05:31 Mirjam Hinn, Alar Tuul, Tartu Kunstimaja, [29.05.2021‚Äì20.06.2021] Tuhandesilmne saar
OSA kunstikollektiiv "Kultuurikoodid"02.07.2021 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=Rl3wX2pUTS405:51 Anastassia ≈†ar√µmova, Olga Makaronskaja, Sonya Isupova, Tartu Kunstimaja, [29.05.2021‚Äì20.06.2021] OSA kunstikollektiiv. Kultuurikoodid



Siim Elmers "Seniit"02.07.2021 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=8dnX-ofbqhM04:38 Siim Elmers, Tartu Kunstimaja, [03.05.2021‚Äì23.05.2021] Seniit
Eva Elise Oll "N√§otagune naer"03.09.2021 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=n26bmg9Jzak04:54 Eva Elise Oll, Tartu Kunstimaja, [03.09.2021‚Äì04.10.2021] N√§otagune naer
Gennadi Kurlenkov "Subjektiivne reaalsus"03.09.2021 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=9ChNspOfHwk05:11 Gennadi Kurlenkov, Tartu Kunstimaja, [25.06.2021‚Äì25.07.2021] Subjektiivne reaalsus
Killu Sukmit "Kunstnik ja tema t√∂√∂"03.09.2021 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=MKxPI2uZ4cg05:02 Killu Sukmit, Tartu Kunstimaja, [03.09.2021‚Äì03.10.2021] Kunstnik ja tema t√∂√∂
Mari M√§nna "Varemed"03.09.2021 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=hNTRGwON89004:24 Mari M√§nna, Tartu Kunstimaja, [30.07.2021‚Äì29.08.2021] Varemed
Peeter Krosmann "√úks silmapilk ilusast elust"03.09.2021 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=yKqpD7RVQFY03:56 Peeter Krosmann, Tartu Kunstimaja
Silver Vahtre "Tartu kollaa≈æid"03.09.2021 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=j8I82Sdnibc04:08 Silver Vahtre, Tartu Kunstimaja, [22.06.2021‚Äì25.07.2021] Tartu kollaa≈æid
Triin Kerge ja Aksel Haagensen "Kuhu me l√§hme?"03.09.2021 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=WFXyxXLBk3Q05:39 Triin Kerge, Aksel Haagensen, Tartu Kunstimaja, [30.07.2021‚Äì29.08.2021] Kuhu me l√§hme?
OP: 99 09.09.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021090912585031720240502090050568500150000006180B00000D0F00845257:23:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborLembit Sarapuu, Andra Orn, P√§rnu Linnagalerii
OP: 101 23.09.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021092313384651720240502090050568500150000006844B00000D0F00234556:37:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborAleksandra Murre, Karin Paulus
DELTA. T√§na j√µuab kinodesse Joosep Matjuse ja Katri Rannastu dokfilm "Pingev√§ljade aednik"24.09.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18867212:52 Mehis Heinsaar, Juka K√§√§rmann
KUNSTIMINISTEERIUM. Marge Monko "Suur teeskleja", tee sillutamisest uuele maailmale25.09.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18381950:43:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorMarge Monko, Gabriele Beveridge, Voronja galerii
OP: 102 30.09.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021093013535061720240502090050568500150000006844B00000D0F01277957:16:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus Tabor
OP: 103 07.10.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021100713384221720240502090050568500150000006844B00000D0F00875757:49:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborUrmas L√º√ºs, Greta Koppel, √úlle K√µuts, Julia Maria K√ºnnap
DELTA. Kinos S√µprus linastub Tallinna Fotokuu kunstnikufilmide programm "Diploopia"08.10.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18793412:46 Autor: Ivo HeinlooMarje Murusalu
Mia Melanie Saar "V√µlu ja valu"08.10.2021 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=LyzgI9yljV003:10 Mia Melanie Saar, Tartu Kunstimaja, [08.10.2021‚Äì07.11.2021] V√µlu ja valu
N√§itus kui vestlus08.10.2021 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=cCZfgkJVbuQ05:56 Hanna-Liis Kont, Tartu Kunstimaja, [09.10.2021‚Äì07.11.2021] N√§itus kui vestlus
OP: 104 14.10.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021101416184621720240502090050568500150000006844B00000D0F02325253:17:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborKadri Lind, Pintsel, Liisa Kruusm√§gi, Anatol Donkan
DELTA. Vano Allsalu maalide n√§itus "Maailm peas" Tartu Kunstimuuseumis: Indrek Grigor18.10.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18760009:11 Autor: Liina VainumetsaJaan Toomik, J√ºri Ojaver, Paul Rodgers, Vano Allsalu, Indrek Grigor
OP: 105 21.10.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021102112385091720240502090050568500150000006844B00000D0F00133056:43:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborT√µnis Saadoja, Eva Grosse, Christophe De Jaeger, Paul Kuimet, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Wiels
J√ºri Arrak. Tagasivaatav mees24.10.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021102214434731720240502090050568500150000006844B00000D0F00624242:41:00 Autor: Maire RadsinJ√ºri Arrak
DELTA. Juhan Kuusi Dokfoto Keskus esitleb Ungari viie fotomeistri n√§itust "Inimest peegeldades"26.10.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18758215:25 Robert Capa
OP: 106 28.10.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021102813535491720240502090050568500150000006844B00000D0F02732757:25:00 Autor: Margus TaborIngel Vaikla, Wiels
KUNSTIMINISTEERIUM. Tallinna Kunstihoone, Kumu ja vanalinna galeriid30.10.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18676950:31:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorSiim Preiman, Olimar Kallas, Mall Nukke, Jeremy Shaw, Mari-Leen Kiipli, Kristen R√§stas, Tallinna Linnagalerii, Draakoni galerii, Hobusepea galerii, Kumu Kunstimuuseum, [14.10.2021‚Äì01.11.2021] Hoolekandja, [16.10.2021‚Äì30.10.2021] Niina kalastab lodudel, v√µrendikel, p√µikmadalikel
OP: 107 04.11.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021110413135831720240502090050568500150000006844B00000D0F00164057:21:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborAnne Vetik, Liisi Eesmaa, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Rietveld Pavilion Handover Ceremony17.11.2021 KKEKi ajakiri (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=ueExMhvxOGo01:22:20 Maria Arusoo, Eelco van der Linden, Hendrik Folkerts, Kati Ilves, Nadia Beard
OP: 109 18.11.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021111813084691720240502090050568500150000006844B00000D0F00135157:46:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborElina Masing, Ane Raunam
OP: 110 25.11.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021112514335891720240502090050568500150000006844B00000D0F03290556:40:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborKaisa Eiche, Merle J√§√§ger, Jaan Toomik, J√ºri Ojaver, Jaan Paavle, Paul Rodgers, Tartu Kunstimuuseum, [16.10.2021‚Äì30.01.2022] Eesti Energiad. Harjumuse j√µud
DELTA. Madalmaade kunsti n√§itustest Niguliste muuseumis r√§√§gib Aleksandra Murre26.11.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18729023:57 Kadrioru loss
UUDISED. Eesti Kunstiakadeemia avab UNESCO p√§randiuuringute √µppetooli26.11.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18546202:33 Autor: Margitta OtsmaaRiin Alatalu, Eesti Kunstiakadeemia
KUNSTIMINISTEERIUM. Vabakutselised loovisikud ja nullindad27.11.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18676751:51:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorEha Komissarov, Triin Tulgiste, Anne Vetik, Airi Triisberg, Rael Artel
OP: 111 02.12.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021120215390491720240502090050568500150000006844B00000D0F00902856:45:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborSirje Helme, Edvard Munch
DELTA. Biotoopia teema√µhtute sarja tutvustavad Peeter Laurits ja Aurora Ruus08.12.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18702522:50 Peeter Laurits
DELTA. Ekspeditsiooni lavastust "Eikellegi k√µrb" tutvustavad Jaanika Arum ja Helen V√§strik08.12.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18702708:51 Jaanika Arum, Helen V√§strik
OP: 112 09.12.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021120913584331720240502090050568500150000007212B00000D0F00190956:28:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborTriin Tulgiste, Edith Karlson, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum, [29.10.2021‚Äì12.12.2021] S√º√ºtuse tagasitulek
DELTA. Saatek√ºlaline on nahakunstnik, √µppej√µud ja n√§ituste korraldaja Pille Kivihall10.12.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18701526:47:00 Pille Kivihall
OP: 113 16.12.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021121612385761720240502090050568500150000007212B00000D0F00291057:26:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborTiit P√§√§suke, Valve Janov, Anne T√ºrn, √úlle Kruus, Adamson-Ericu Muuseum
Plekktrumm: Anu Raud20.12.2021 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2021121716434541720240502090050568500150000007212B00000D0F01022144:08:00 Autor: Joonas Hellerma; Re≈æiss√∂√∂r: Maire RadsinAnu Raud
KUNSTIMINISTEERIUM. Kunstiaasta kokkuv√µte 202125.12.2021 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18676549:30:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek Grigor; Autor: Lilian Hiob; Autor: Siim Preiman
Vilen K√ºnnapu. Majad ja maailm01.01.2022 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2022062615292231720240502090050568500150000028212B00000D0F03482626:53:00 Re≈æiss√∂√∂r: Kaili LehtemaaVilen K√ºnnapu
DELTA. Alina Birjuki veebin√§itus "V√§rskelt armunud"13.01.2022 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/19061715:42 Autor: Lisete VeltAlina Birjuk
DELTA. K√ºlaline on re≈æiss√∂√∂r Aljona Sur≈æikova13.01.2022 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/19061824:26:00 Edith Karlson, Aljona Sur≈æikova
OP: 114 13.01.2022 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2022011315035111720240502090050568500150000015376B00000D0F00708457:26:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborPilvi Kalhama, Ingrid Orman, Konrad M√§gi, EMMA - Espoo Moodsa Kunsti Muuseum
DELTA. Vilve Undi moekollektsioon "√Ñ√ÑREMAA‚Ä¶ / PERIPHERY‚Ä¶" v√µitis Los Angeleses pronksauhinna14.01.2022 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/19061121:28 Vilve Unt
DELTA. Arhitektuurimuuseumis avatakse Taavi Tulevi ja Ekke V√§striku autorin√§itus "Heli. M√ºra. Ruum"20.01.2022 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18870313:13 Autor: Ivo HeinlooTaavi Tulev, Ekke V√§strik
Eesti lood: Uue ajastu kunstnik Edith Karlson25.01.2022 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2022011015285291720240502090050568500150000015376B00000D0F00125928:30:00 Re≈æiss√∂√∂r: Aljona Sur≈æikovaEdith Karlson, Raul Saaremets, Jevgeni Zolotko, Eesti Kaevandusmuuseum, Temnikova ja Kasela galerii
DELTA. Saatek√ºlaline on re≈æiss√∂√∂r Terje Toomistu27.01.2022 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/19060629:18:00 Autor: Tarmo TiislerTerje Toomistu, Laura P√µld
Jaan Elken vestleb Vano Allsaluga n√§itusel ‚ÄûMaailm peas‚Äú27.01.2022 Tartu Kunstimuuseum (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=bE7FlfFLICY01:43:10 Jaan Elken, Vano Allsalu, Tartu Kunstimuuseum



OP: 115 27.01.2022 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2022012015235101720240502090050568500150000015376B00000D0F00304556:58:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborMiljard Kilk, Reet Mark, Markus Kasemaa, Kiwa, Andres Keil, Eesti Rahva Muuseum
KUNSTIMINISTEERIUM. Uue aasta esimene Kunstiministeerium29.01.2022 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18829453:39:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorMarten Esko, Tamara Luuk, Neeme K√ºlm, Alice Kask, Siim Preiman, Kristi Kongi, Krista M√∂lder, Reet Mark, Miljard Kilk, Tallinna Kunstihoone, Eesti Rahva Muuseum, Tallinna Linnagalerii, Kai Kunstikeskus, SA Tallinna Graafikatriennaal
DELTA. Tartu Kunstimaja uued n√§itused31.01.2022 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18868917:00 Peeter Talvistu, Britta Benno, Kelli Gedvil, Sven Parker, Roman-Sten T√µnissoo, Tartu Kunstimaja
DELTA. Kunstivaldkonna √µiglaste tasum√§√§rade juhend. Airi Triisberg ja Maarin Ektermann08.02.2022 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/19036742:56:00 Autor: Kaisa LingAiri Triisberg, Maarin Ektermann
OP: 117 10.02.2022 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2022021014234941720240502090050568500150000005140B00000D0F00744157:09:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborLaurentsius, Tiit P√§√§suke, Kadri Toom, Katri-Evelin Kalaus, Vaal Galerii
Kultuurkapitali aastapreemiad 202113.02.2022 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2022020914135301720240502090050568500150000005140B00000D0F00539801:13:06 Laura P√µld, Leo Rohlin, Edith Karlson, Henri H√ºtt
OP: 118 17.02.2022 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2022021715334721720240502090050568500150000005140B00000D0F00951257:15:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborKertu Saks, Eesti Rahva Muuseum
Teaser for the Estonian Pavilion 2022. Curator Corina L. Apostol is introducing the concept18.02.2022 KKEKi ajakiri (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=hM0maqGDpZQ02:44 Re≈æiss√∂√∂r: Joosep Kivim√§e; Toimetaja: Kaarin Kivir√§hkCorina Lucia Apostol, Emilie Rosalie Saal
KUNSTIMINISTEERIUM. Tanja, Muravskaja, FotoFest ja n√§itused26.02.2022 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18926248:12:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Gregor TaulTanja Muravskaja, Marian Kivila, Valve Janov, Gregor Taul, √úlle Kruus, Enn Lillemets, Tallinna Vene Muuseum
DELTA. Tallinna XVIII Graafikatriennaali noorten√§itus "Aeglased man√∂√∂vrid"01.03.2022 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/19016810:21 Autor: Miina P√§rnRiin Maide, Brit Kikas, SA Tallinna Graafikatriennaal
OP: 119 03.03.2022 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2022030315135061720240502090050568500150000005140B00000D0F01935757:11:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborAnne Ruussaar, Kalle Kimsto, Johannes Lorup, Maria Valdma
DELTA. Uued video√µhtud Von Krahli kinos09.03.2022 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18961717:22 Autor: Lisete VeltMarika Agu, Kai Kaljo, Ene-Liis Semper, Neeme K√ºlm, Hanno Soans, Jaan Toomik, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus
OP: 120 10.03.2022 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2022031014190131720240502090050568500150000005140B00000D0F00098557:35:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborRobin N√µgisto, Mark Soosaar, Pusa, P√§rnu Uue Kunsti Muuseum
DELTA. Kolme naiskunstniku n√§itused Tartu Kunstimuuseumis14.03.2022 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/18956121:05 Autor: Liina VainumetsaNele Tiidelepp, Nele Ambos, Lilly Walther, Ludmilla Siim, Kristlyn Liier, Tartu Kunstimuuseum
OP: 121 17.03.2022 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2022031714341661720240502090050568500150000005140B00000D0F00082557:24:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborRaul Ore≈°kin, Kairo, Alexandra Milyakina, Masha Kanatova, Silver Liiberg, √úlo-Tarmo St√∂√∂r, Mari-Liis S√ºld
OP: 122 24.03.2022 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2022032415135771720240502090050568500150000007308B00000D0F00135857:01:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborLauri-Dag T√º√ºr, Zuga √úhendatud Tantsijad
OP: 123 31.03.2022 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2022033114285611720240502090050568500150000007308B00000D0F00197258:20:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborKai Lobjakas, Signe Kivi, Eva Luigas, Mari Adamson, Anna Gerretz, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
DELTA. "S√µlm" Pallase galeriis11.04.2022 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/19117311:03 Bibiana Aarma, Maria Kilk, K√µrgem Kunstikool Pallas
OP: 125 14.04.2022 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2022041413284881720240502090050568500150000028212B00000D0F00243957:11:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborReet Talima, Tiina Puhkan, Orest Korma≈°ov, Urmas Puhkan, Kondase Keskus
Teaser for the Estonian Pavilion 2022. Artist Kristina Norman is introducing her works19.04.2022 KKEKi ajakiri (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=xVD6aABx1Ro05:11 Re≈æiss√∂√∂r: Joosep Kivim√§e; Toimetaja: Kaarin Kivir√§hkKristina Norman, Emilie Rosalie Saal
OP: 127 28.04.2022 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2022042814234871720240502090050568500150000028212B00000D0F00403357:07:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborPeeter Pere, Katrin Pere, Johannes P√§√§suke, Siim Raie
KUNSTIMINISTEERIUM. Diana Tamane kahe n√§itusega ja veel kaks n√§itust30.04.2022 Eesti Raadio (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/19100749:18:00 Autor: Maarin Ektermann; Autor: Indrek GrigorDiana Tamane, Maria Helen K√§nd, Tamara Luuk, Tallinna Kunstihoone, Kai Kunstikeskus, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum, Kogo galerii, [27.08.2015‚Äì20.09.2015] Puudutuse t√ºpoloogia
A Shade Colder Magazine presents: ANU P√ïDER02.05.2022 A Shade Colder (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=387vYi1BvEc11:20 Anu P√µder, Rebeka P√µldsam, Dina Akhmadeeva
OP: 128 05.05.2022 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2022050514285641720240502090050568500150000028212B00000D0F00953257:16:00 Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus TaborMari Kanasaar, Anu Stranberg, Lilian Bristol, Vabaduse galerii, Esna galerii
OP: 129 12.05.2022 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2022051214140311720240502090050568500150000028212B00000D0F01780057:03:00 Annika Teder, Peep J√§nes, Mattias Agabus
OP: 130 19.05.2022 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2022051913240021720240502090050568500150000028212B00000D0F00391757:11:00 Estookin
EXHIBITION TOUR. The Estonian Pavilion at La Biennale di Venezia 202224.05.2022 KKEKi ajakiri (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=ueEsXt0vn44Àá58:52:00 Toimetaja: Kaarin Kivir√§hk; Re≈æiss√∂√∂r: Kent M√§rjamaaBita Razavi, Kristina Norman, Corina Lucia Apostol
OP: 131 26.05.2022 Eesti Televisioon (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/2022052614340081720240502090050568500150000028212B00000D0F00908556:37:00 Arvi Anderson, Aet Ader
Britta Benno "Saamisest maa(stiku)ks"16.06.2022 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=GxTHfN2i6GI05:45 Britta Benno, Tartu Kunstimaja, [21.01.2022‚Äì20.02.2022] Saamisest maa(stiku)ks
Edgar Tedresaar "Antropotseen"16.06.2022 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=QVbf1jlcCcI05:43 Edgar Tedresaar, Tartu Kunstimaja, [06.05.2022‚Äì05.06.2022] Antropotseen
Eero Ijavoinen "Vaikne tund"16.06.2022 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=aZBJwpXrIbA05:24 Eero Ijavoinen, Tartu Kunstimaja, [10.06.2022‚Äì10.07.2022] Vaikne tund
Eva Elise Oll ja Ingmar Roomets "Vari"16.06.2022 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=-TzK8xksq3U02:20 Eva Elise Oll, Ingmar Roomets, Tartu Kunstimaja, [01.04.2022‚Äì01.05.2022] Vari
Helikunsti n√§itus "M√∂√∂dar√§√§kimised"16.06.2022 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=ywGGSV3U_Ww06:13 Martin R√§sta, Tartu Kunstimaja, [25.02.2022‚Äì27.03.2022] M√∂√∂dar√§√§kimised
Henri H√ºtt "P√µhjuseta tagaj√§rjed"16.06.2022 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=98XQNbaI7wU03:02 Henri H√ºtt, Tartu Kunstimaja, [12.11.2021‚Äì12.12.2021] P√µhjuseta tagaj√§rjed
Kelli Gedvil "Nahahooldus"16.06.2022 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=MJGqJArxsDA04:25 Kelli Gedvil, Tartu Kunstimaja, [21.01.2022‚Äì20.02.2022] Nahahooldus
Marge Nelk "Trompe-l'oeil ehk silmapete"16.06.2022 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=SA509BYsb2803:23 Marge Nelk, Tartu Kunstimaja, [06.05.2022‚Äì05.06.2022] Trompe-l'oeil ehk silmapete
Peeter Alliku nimeline Tartu Graafikafestival 2022 (kuraator Carlos Barberena)16.06.2022 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=0LcSA2ydsro04:03 Peeter Allik, Tartu Kunstimaja, [10.06.2022‚Äì10.07.2022] Tartu graafika festival 2022
Solveig Lill "Mikroobi kalleim m√§lestus"16.06.2022 Tartu Kunstimaja (ERR arhiiv)https://arhiiv.err.ee/guid/A7WL_HQ9MTU05:59 Solveig Lill, Tartu Kunstimaja, [25.02.2022‚Äì27.03.2022] Mikroobi kalleim m√§lestus
Sven Parker ja Roman-Sten T√µnissoo "Kujutlusi mittevabaduses"16.06.2022 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=uPG8c8x7C0c05:17 Sven Parker, Roman-Sten T√µnissoo, Madli Ehasalu, Tartu Kunstimaja, [21.01.2022‚Äì20.02.2022] Kujutlusi mittevabaduses
Tartu kunsti aastan√§itus 2021 (kujundaja Margus Lokk)16.06.2022 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=vStzQejyf4004:02 Margus Lokk, Tartu Kunstimaja, [17.12.2021‚Äì16.01.2022] Tartu kunsti aastan√§itus 2021. Elukeskmed
T√µnis Saadoja "September, oktoober, m√§rts, aprill"16.06.2022 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=m9KHUVEZpG005:37 T√µnis Saadoja, Tartu Kunstimaja, [01.04.2022‚Äì01.05.2022] September, oktoober, m√§rts, aprill
Uwe Schloen "Eesti + mina"16.06.2022 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=m4ygQ7pF5dM03:50 Uwe Schloen, Tartu Kunstimaja, [06.05.2022‚Äì05.06.2022] Mina + Eesti
Veiko Klemmer "Siirdeala"16.06.2022 Tartu Kunstimaja (YouTube)https://www.youtube.com/watch?v=OQsqJ7g8Zs001:30 Veiko Klemmer, Tartu Kunstimaja, [10.06.2022‚Äì10.07.2022] Siirdeala



description
Professor, maalikunstnik ja graafik Ado (Adolf) Vabbe r√§√§gib oma √µpingutest erinevate √µppej√µudude juures, √ºhise ateljee (Anton Starkopf, Otsmann jt) loomisest M√ºnchenis. Kohtumistest erinevate kunstiinimestega. 1913. a p√∂√∂rdub koju Narva tagasi. Pikem meenutus Itaalia reisist, kus viibis terve aasta. Materjal lindistatud 24. oktoober 1955. a Friedebert Tuglase kodus. Salvestas Elo Tuglas. Originaal Tuglase muuseumis. NB! Raadiosaateks k√µlbmatu materjal - kasutatav ainult l√ºhil√µikudena - n√§itena. Esineb katkestusi. Korrigeeritud Heino Pedusaare poolt m√§rts 1982. a.
L√µik Amandus Adamsoni 100. s√ºnniaastap√§evale p√ºhendatud saatest. Reporter Lembit Lauri vestleb kunstnik August Janseniga. NB! Tugevad sahinad! Eetris 12.11.1955.
Saade maalikunstnikust August Jansenist. Intervjuu kunstniku ateljees, vestlevad kunstniku lesk Helmi Jansen ja Adele Reindorff, reporter Lembit Lauri. Saate sissejuhatus Elfriede Ilves. Saates August Janseni meenutused (1955. a). Eetris 06.02.1958.
Tallinna vanalinna kindlustusv√∂√∂nd, saatejuhid Helju Korv ja Valdo Pant. Saates r√§√§givad kunstiajaloolane Villem Raam ja Teadusliku Restaureerimise t√∂√∂koja arhitekt Rein Zobel. Ekskursioon Tallinna linnam√º√ºril asetsevatele tornidele. Villem Raam r√§√§gib linnam√º√ºrist, selle ehitusest. Rein Zobel jutustab linna tornidest, nende ehitusviisist, plaanidest tulevikus. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 13.07.1958.
Tallinna Kunstihoones Roman Timotheuse (1898-1983) personaaln√§itus
KUMU avan√§ituse skulptuuriv√§ljapaneku &quot;Kajakas&quot; h√§√§letaust. Kunstnik Arseni M√∂lder.
M√§lestusi Jaan Koorti viimasest t√∂√∂paigast G≈æeli keraamikatehases. Reporter Lembit Lauri. Vahetekste loevad Elfriede Ilves ja Rein Lepik. Saates r√§√§givad Tui Koort (J. Koorti t√ºtar), Mari Koort (J. Koorti abikaasa), Klavdija Suhhova, peainsener Semjon Eikelman. NB! Kopeerkaja! Eetris 19.05.1959.
Raadioolukirjeldus &quot;Nikolai Triik&quot;. Saade maalikunstnikust - Nikolai Triik (1884-1940). Kadrioru Kunstimuuseumis on Nikolai Triigi m√§lestusn√§itus. Saate sissejuhatus ja vahetekstid diktorilt. Nikolai Triigist ja tema loomingust k√µnelevad kunstiajaloolane ja n√§ituse koostaja Evi Pihlak, restauraator Eerik P√µld, Nikolai Triigi √µpilane Lepo Mikko ja tema abikaasa Agnes Lamp-Mikko, Nikolai Triigi √µde Liidia Triik. Reporter on Lembit Lauri. Eetris 08.08.1959. VAS-58
N√§ituse- ja ateljeepinnana tegutsev Tartu Kunstnike Maja ehitati valmis 1959. aastaks. K√ºmnendi mitmed m√µjukad n√§itused toimusid just seal. Kujur Endel Taniloo (√µieti Endel Eduard Taniloo)
Saated v√§liseestlastele. Kunstnik G√ºnther Reindorff k√µneleb oma k√§silolevatest t√∂√∂dest. Veerandkiirusega lindile √ºmberv√µte.
Adamson-Eric (ristinimi Erich Karl Hugo Adamson, 1902-1968) on √ºks mitmek√ºlgsemaid loovisiksusi 20. sajandi Eesti kunstis. Eelk√µige virtuoosliku maalijana tuntud kunstnik t√∂√∂tas ka peaaegu k√µigil tarbekunstialadel. 1962. a korraldati Adamson-Ericu 60. s√ºnnip√§eva puhul Tallinna Kunstihoones tema personaaln√§itus. Eriti h√§mmastas k√ºlastajaid kunstniku mitmek√ºlgsus (eksponeeritud oli √ºle 900 teose). See oli kunstniku teine isikun√§itus - esimene toimus sealsamas Kunstihoones 1938. a.
Saatejuht Lembit Lauri k√ºlastab kolme kunstnikku: G√ºnther Reindorffi, Hendrik Vitsurit ja Alo Hoidret, kelle k√µigil on s√ºnnip√§ev 26. jaanuaril. 00:00 Lembit Lauri k√ºlastab graafik G√ºnther Reindorffi, r√§√§gitakse tema maastikupiltidest, tulevikuplaanidest 05:11 Lembit Lauri k√ºlas raamatute kunstilisel kujundajal Hendrik Vitsuril, juttu tuleb tema t√∂√∂dest 11:53 L. Lauri k√ºlas kunstnik Alo Hoidrel, r√§√§gitakse √µpingutest ja rindejoonistustest. K√µigilt kolmelt kunstnikult l√µpus√µnad. Eetris 28.01.1962
√úlevaade kunstin√§dalast
K√ºlas Karl Burmanil, arhitekt ja kunstnik, (80-aastane). Esinevad Villem Raam, Karl Burman, reporter Lembit Lauri. Toimetaja Lydia M√∂lder. 1. R√§√§gib saatejuht Villem Raam, tutvustab Karl Burmani. 2. Karl Burman r√§√§gib oma kunsti√µpingute algusest. Reporter Lembit Lauri. 3. Villem Raam r√§√§gib Karl Burmani kunsti√µpingutest. 4. Karl Burman r√§√§gib 1905. a revolutsioonist, k√ºsitleb Lembit Lauri. 5. Villem Raam: Karl Burmani esimestest t√∂√∂dest ja loomingust √ºldse. 6. Lembit Lauri k√ºsitleb Karl Burmani, juttu tuleb tema reisidest ja erinevatest paikadest, kus maalida. 7. Villem Raam r√§√§gib arhitekti ja kunstniku Karl Burmani uutest kavatsustest.
Toimetaja Lydia M√∂lder. Helioperaator Kalli Pihlak. Muljeid noorte kunstnike n√§ituselt, r√§√§gib Evi Pihlak. Salvestatud 18.06.1962.
Adamson-Ericu (Erich Carl Hugo Adamson; s√ºnd 18. august 1902) juubeliks. Leo Soonp√§√§ r√§√§gib kunstnik Adamson-Ericu √µpingutest ja loomet√∂√∂st. Eraldi tuleb juttu tema portreedest ja maastikest. Saates 18.08.1962. a. Toimetaja Vilma J√ºrisalu.
Eesti kunstin√§dal Moldaavias. Saates r√§√§givad Moldaavia-muljetest, moldaavia kunsti erip√§rast ja seal k√ºlastatud pulmapeost kunstnikud: 00:00:29 ja 00:10:32 Jaan Jensen ja 00:04:54 Jutta Matvei. Toimetaja Lydia M√∂lder, helioperaator Aino Helk. Eetris 11.10.1962.
Eesti kunstin√§dal Moldaavias, jutuks on etendused n√§dala jooksul, kohtumised moldaavlastega. Muljetega on stuudios Draamateatri pean√§itejuht Ilmar Tammur ning Teatri√ºhingu aseesimees Ants P√§iel.
Saates r√§√§givad skulptuurist kunstiteadlane Villem Raam ja skulptor Olav M√§nni.
70 aastat (1968) kunstnik Eduard Viiralti s√ºnnist. Kasutatud 1963. aastal saates olnud helil√µike. 00:02:21. Kunstnik Evald Okase meenutused. Eduard Viiralt on suurt m√µju avaldanud graafikaliste tehnikate v√§ljaarendamisele. Esimesed kohtumised 1939. aastal, oli tagasihoidlik inimene. 00:04:36. Anton Starkopfi meenutused. Kohtus Eduard Viiraltiga Pallase ateljees Tartus. Skulptuuri√µpingud Saksamaal. 00:08:11. Ferdi Sannamees r√§√§gib, et Eduard Viiralt oli kinnise iseloomuga. 00:10:45. Aleksander Vardi meenutused. Oli Pariisis Eduard Viiralti toakaaslane. K√§isid koos palju joonistamas. Eduard Viiralti t√∂√∂d olid filigraansed. 00:16:27. Kollektsin√§√§r Alfred R√µude (majanaaber Tallinnas) meenutused saksa okupatsiooni aastatest. 00:18:34. Evald Okase meenutused. 1961. a k√ºlastas Eduard Viiralti viimast puhkepaika Parisis. Teksti loeb Aino Ripus. Saate autor Lembit Lauri.
Saates r√§√§givad Valdo Pant ja Hilja L√§ti kunstniku Kaarel Liimandi loomingust ja elust. Saade salvestatud Kadrioru lossis, Kaarel Liimandi teoste n√§itusel. Saates 19.07.1963.
Olev Soans ja Hugo Mitt jutustavad oma reisist ja kunstimuljetest Jugoslaaviast. Saade on muusikaliselt kujundatud. Saatejuht Lembit Lauri, toimetaja Tiia Rinne, helioperaator Mall J√§rve.
Kunstnik Jaan Jensen (pseudon√º√ºm Sen-Sen, 1904-1967) oli eesti karikaturist ja raamatugraafik. Eesti Kunstnike Liidu esimees aastail 1962-1967. Jaan Jensen on kujundanud, illustreerinud ja koostanud mitmed raamatud: J. Jensen Eesti ajaloo atlas. Eesti Kirjanduse Selts 1933. J. Jensen jt. S√µbralikud ≈°ar≈æid. Kunst 1966. J. Jensen Vastukarva. Valik poliitilist satiiri. Eesti NSV Kunst 1960. Jaan Jensenit √µnnitlesid tema 60. juubelil: Tallinna T√§itevkomitee aseesimees Rein Ristlaan (1933-2007), arhitekt Mart Port (1922-2012) abikaasaga, EKP KK sekret√§r Leonid Lentsman (1912-1996), EKP Tallinna Linnakomitee sekret√§r Nikolai Johanson (snd 1927), ooperilaulja Georg Ots (1920-1975) abikaasaga, koorijuht Gustav Ernesaks (1908-1993) jt.
Toimetaja Vilma J√ºrisalu. Kongressieelseid m√µtteavaldusi, peagi on ees kunstnike kongress. Helil√µigud: 00:00:02 50. juubeli intervjuu, k√µneleb Karl Burman jun, reporter on Valdo Pant. 00:04:51 stuudios on Lepo Mikko ning reporter Tiia Rinne. Kunstist, loomingust, kunstnikest jpm.
ENSV rahvakunstnik Anton Starkopfi 75. s√ºnnip√§evale p√ºhendatud saade (22.04.1889 - 20.12.1966). Saates helisalvestised juubelin√§ituse avamiselt. S√µna saab n√§ituse avamisel Eesti NSV kultuuriminister Albert Laus. Saates esinevad juubilar Anton Starkopf, kunstiteadlane Voldemar Erm, Anton Starkopfi √µpilased kujurid Herman Halliste, Alfred Leius-Zolk, Enn Roos, Olav M√§nni ja Ernst Kirs. Reporter Lembit Lauri. Saade on muusikaliselt kujundatud.
Saade T√µravere observatooriumist ja seal olevast mosaiigist &quot;T√§hekaart&quot;. Saates esinevad Lembit Lauri, dotsent Paul Pr√ºller (kes r√§√§gib t√§heteaduse ajaloost - mida vanasti usuti ja kuidas t√§htkujusid nimetati), kunstiteadlane Niina Raid ja kunstnik Lagle Israel, kelle k√§tet√∂√∂na mosaiik valmis, r√§√§gib mosaiigi valmimisest ja sellest, kuidas korjas selleks rannakive. Teksti loeb Elfriede Ilves. Teksti autor Lembit Lauri.
Saates &quot;Ajastu, stiil ja mood&quot; esinevad kunstiteadlane Ella Vende ja Ivar Trikkel. Moeajaloost, r√µivaste kujunemine vastavalt moele ja kliimale, ilunormid. Toimetaja Vilma J√ºrisalu, helioperaator Urve Marka.
Ene Hioni vestlus eesti karikaturisti ja raamatugraafiku Jaan Jenseniga tema 60. s√ºnnip√§eval. Juttu huumorist ja satiirist, kuidas temast sai karikaturist, karikatuuride omap√§rast, tuntumatest karikaturistidest (Gori jt). Vestlus on salvestatud Kunstihoones. Toimetaja Ene Hion.
Pirita klooster - loeng-reportaa≈æ kunstiteadlase Villem Raami saatel Pirita kloostris, saatejuht Valdo Pant. Saates tuleb juttu kunstim√§lestistest ja nende s√§ilitamise vajalikkusest, m√µnede m√µistete seletusi enne eksukursiooni. Villem Raam r√§√§gib Pirita kloostrist, nunnade ja munkade kooseksisteerimisest, elust kloostris keskajal, tehakse ringk√§ik kloostris. Saates on kasutatud katkendeid 1955. aasta kuuldem√§ngust &quot;V√ºrst Gabriel&quot;.
Portreefilm kunstnik Evald Okasest. Re≈æiss√∂√∂r Virve Aruoja.
Reporter Lembit Lauri k√ºlastab N√µukogude Eesti preemia kandidaate: 00.01:42 Lepo Mikko, 00:11:38 Vive Tolli ja 00:22:09 Evald Okas. Eetris: 06.07.1965. Toimetaja Vilma J√ºrisalu.
Kunstnikke Paul Rauda ja Kristjan Rauda meenutavad Juhan Raudsepp (tr 1), Elgi Reemets (tr 2), Paul Luhtein (tr 3). Eetris 24.10.1965
Film jutustab eesti suure kunstniku loomingust, mis on kantud armastusest oma kodumaa looduse, oma rahva t√∂√∂ ja saatuse vastu. Kunstniku looming on inimlikult k√µnelev ja soe. Aastaid p√ºhendas ta oma j√µu talutares loodud vanavara kogumisele. Eesti Rahva Muuseumi imelistes varaaitades leidis kunstnik tee meie muistendite ja 
Kunstnik Ants Laikmaa 100, avalik m√§lestus√µhtu 5. mail 1966. a. 00:00:00 Avas√µna - Arnold Green, 00:05:30 kunstilisest loomingust r√§√§gib Vaike Tiik, veel esinevad 00:23:34, 00:56:06, 01:04:07 Aksel Orav, 00:31:57 Priidu Aavik, 00:44:05 Enn Roos, Johannes V√µerahansu, 00:52:25 Viiu H√§rm esitab Marie Underi luuletused &quot;Sa tuled s√ºgisel&quot; ja &quot;Uneretk&quot; ja 00:58:53 Tiit Kuusik. Kohati lint kr√µbiseb! Toimetaja Lydia M√∂lder, helire≈æiss√∂√∂r Anne Jaama, salvestatud 05.05.1966.
Saates r√§√§givad kohtumistest kunstnik Ants Laikmaaga Priidu Aavik, Juhan Raudsepp, Herman Halliste. Reporter Lembit Lauri. Helioperaator Aino Lauri. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 08.05.1966.
Etnograafiline film Eesti esemelisest kultuurist. K√§iakse Eesti Vaba√µhumuuseumis, vaadeldakse metallehist√∂√∂ ja keraamiliste esemete valmistamist. Autor Ivar Trikkel, operaator Vello Aruoja, re≈æiss√∂√∂r Endel N√µmberg.
Toimetaja Lydia M√∂lder. Saade skulptor Anton Starkopfi (22.04.1889 - 30.12.1966) m√§lestuseks. Saates esinevad reporter Lembit Lauri, lavastaja ja n√§itleja Karl Ader, skulptor Herman Halliste ning graafik Jaan Jensen. 00:21:22 ja 00:27:10 arhiivilindilt, 1964. aasta saatest: k√µneleb Anton Starkopf. Saade on muusikaliselt kujundatud. Kavas 14.01.1967.
Saade Tallinnast, Tallinna tornidest, Tallinna arhitektuurist, saate autor Milvi Juske. Saates r√§√§givad kunstiteadlased Villem Raam ja Elmo Raadik, kodu-uurijad Aleksander Kivi, Kaljula Teder, Karl Laane, sm Aaloe. Teemad: Pikk Hermann, Oleviste kirik, Kiek in de K√∂k, Paks Margareeta, Vana Toomas, Tallinna linnam√º√ºr ja m√º√ºritornid, 17. sajandi √µnnetu armulugu. Intervjueerija Milvi Juske. Toimetaja Vello Mikk. Muusikaline kujundus Arne Oit. Helioperaator Lilian Veldermann. Saates muusika. Eetris: 16.09.1967.
Adamson-Ericut ja Richard Sagritsat m√§lestades. Kunstnikud Adamson-Eric ja Richard Sagrits - saates jagavad m√§lestusi ja r√§√§givad nende loomingust saatejuht Helgi P√µldroos ning kunstnikud - s√µbrad - kolleegid Enn P√µldroos, Helene Kuma, Lepo Mikko, M√§rt Bormeister ja Priidu Aavik. 00:18:08 Richard Sagritsa m√§lestused raamatust: Leo Soonp√§√§ &quot;Richard Sagrits&quot;. NB! 00:30:40 vaikusehetk meenutuseks. Saade on muusikaliselt kujundatud. Kavas 21.12.1968.
Toimetaja Vilma J√ºrisalu. Saate autor ja salvestaja Hubert Veldermann. Helioperaatorid Lilian Veldermann ja Mai Sepling. Portreed Leninist. Reporter Hubert Veldermann r√§√§gib kunstnikuga - Evald Okas. Evald Okas k√µneleb oma t√∂√∂st Lenini portreede loomisel jm. Salvestatud 12.05.1969. Kavas 15.05.1969.
Tekstiilikunstnik Leesi Ermi kodus ja 60. s√ºnnip√§eva eel tema n√§itusel. Saatejuht Lembit Lauri. Leesi Ermist r√§√§gib ka Tallinna Kadrioru Kunstimuuseumi direktor Inge Teder. Toimetaja Vilma J√ºrisalu. Saates muusika. Eetris 18.01.1970.
Georg Lurichi ausamba avamine Tallinnas 2. Keskkooli juures Estonia puiesteel, reporter Juhan Virkus. Intervjuud Johannes Kotkasega ja Vabariikliku Kehakultuuri ja Spordikomitee esimehe Heino Sisaskiga. Saatel√µik muusikaga.
RAMETO avaliku √µhtu salvestus. Saatesarjas &quot;Kodukandi lood&quot; tuleb juttu Kadriorust, saatejuht Hubert Veldermann. Saates esinevad: kunstiteadlane Mai Lumiste r√§√§gib Kadrioru ajaloost; Linnamuuseumi t√∂√∂taja Hillar Saha; Kunstimuuseumi direktor Inge Teder; geoloog Karl M√º√ºrisepp; bioloog Tiit Randla; kodu-uurija Heino Gustavson; TA Tehnikaraamatukogu osakonnajuhataja Voldemar Miller. H. Veldermann vestleb solistide Els Himma, Heidy Tamme, T√µnis M√§gi ja Uno Loobiga, tutvustatakse ka saateansamblit. Laulavad: Uno Loop, Els Himma, T√µnis M√§gi, Heidy Tamme. Eetris 24.09.1971. PAS-2574 (1)
Juubelisaade kunstnikust ja √µppej√µust Lepo Mikkost. Saate autorid Lepo Mikko ja Lembit Lauri. Saates tuleb juttu kunstniku kodukohast, kooliajast ja √µppej√µududest, √µpingud Tartus, √µpingute katkemine, vahepealsed muud t√∂√∂d ning eneseleidmine. Eetris 07.12.1971.
Skulptor Juhan Raudsepp - 75. s√ºnnip√§ev. Saate autorid Oskar Kuningas ja Juhan Raudsepp. Saates tuleb juttu skulptor Juhan Raudsepa tehtud t√∂√∂dest (kirjanikest ja heliloojatest tehtud skulptuurid), kooliajast. Eetris 18.12.1971.

Eduard Wiiralt
P√µltsamaa lossist vestlevad kunstiajaloolane Villem Raam ja arhitekt Henno Potti. Villem Raam r√§√§gib ka P√µltsamaa lossi konvendihoonest (Liivimaa), saate autor Martin Viirand. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 29.04.1973.



Armeenia kunstnikud Tallinna k√ºlalisteks.
√úlevaade 1974. a. graafikatriennaalil esinenud graafikute loomingust.
Juhan Muksi meenutusi kunstnik Eduard Viiraltist. Helil√µik saatest &quot;Saade v√§liseestlastele&quot;. Kunstnik Juhan Muksi meenutusi perioodidest 1925-1926 ja 1933-1939, kui ta elas Prantsusmaal ja kohtus Eduard Viiraltiga. P√µhiliselt kohtusid nad Pariisis, kunstnike kohvikus. Juhan Muks r√§√§gib Eduard Viiralti ateljeest ja tema elust. K√ºsitleb Lembit Lauri. Saates olnud 17. mail 1974. Toimetaja Toivo Karis.
Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on tekstiilikunstnik Leesi Erm, saatejuht Martti Soosaar. Saate alguses Age Raa jutt Leesi Ermist. Martti Soosaar vestleb Leesi Ermiga k√§silolevatest t√∂√∂dest ja tehtud vaipadest, materjalidest ja v√§rvidest, mida kasutab, gobel√§√§nvaipadest ja nende valmistamisest, motiivide kasutamisest t√∂√∂s, kunstnikutee algusest, eriala valikust ning √µppej√µu ametist. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 17.10.1974.
Vaatefilm Tallinna Kunstihoones vabariiklikul √µpilast√∂√∂de n√§itusel eksponeeritud t√∂√∂dest. Filmis on kasutatud Veljo Tormise ja Edgar Arro rahvamuusika seadeid. Autor Rein Maran.
Kesk√∂√∂programm. Maalikunstnik Priidu Aavik ja skulptor Enn Roos meenutavad oma √µpetaja Ants Laikmaa ateljee-kooli, saate autor ja saatejuht Martti Soosaar. Priidu Aavik r√§√§gib Ants Laikmaa ateljeest ja t√∂√∂metoodikast, kooli tegemistest, Laikmaa √µpetusest. Enn Roos r√§√§gib √µpingutest, Laikmaa otsekohesusest, suhetest √µpilastega, vaimsusest. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 07.08.1975.
Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on tarbekunstnik Elgi Reemets, saate autor ja saatejuht Martti Soosaar. Elgi Reemets r√§√§gib rahvariiete kogumisest Setu k√ºlades, rahvakunsti kogumisest √ºli√µpilasena Saaremaal, loomingu erinevad harud, vaipade kudumine (Moskva n√§ituse tarbeks), √µpetaja Kristjan Raud, seosed √µpetaja Kristjan Rauaga, rahvakunstiesemete osast oma ja Kristjan Raua t√∂√∂des. Saate algus- ja l√µpus√µnad toimetaja Age Raa. Muusikaline kujundaja Silja Vahuri. Eetris 04.09.1975. PAS-3086
Kesk√∂√∂programmi valikkava. Eesti NSV teeneline kunstnik Vive Tolli ja reporter Martti Soosaar vestlevad raamatugraafikast, autasudest, osav√µtust rahvusvahelisest v√µistlusest Moskvas &quot;Raamat-75&quot;. Vive Tolli kujundatud raamatud (Anna Haava, Friedebert Tuglas), rannaainelised t√∂√∂d, n√§itused, erinevad graafikatehnikad. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 02.10.1975.
Martii Soosaare intervjuu portselanikunstnik Friedrich Reigoga tema n√§ituse avamisel. Juttu Leningradi portselanivabrikust.
Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on kunstnik Edgar Valter, saatejuht Martti Soosaar. Vestlus Edgar Valteriga ilusatest paikadest, mida on k√§inud avastamas ja lasteraamatute illustratsioonidest, illustratsioonidest Jaan Krossi raamatule &quot;Mardi leib&quot; ja Oskar Lutsu raamatule &quot;Nukitsamees&quot;, maalimisest, karikatuuridest, meenutatakse Kurgj√§rvel olemist ja juttu tuleb praegustest tegemistest. Saate algus- ja l√µpus√µnad toimetaja Age Raa. Muusikaline kujundaja Silja Vahuri. Eetris 13.11.1975.
Vestlus NSL Liidu rahvakunstnik, professor Evald Okasega tema 60. s√ºnnip√§eva puhul (s√ºndinud 28.11.1915), saate autor ja reporter Hubert Veldermann. Viimase aja t√∂√∂d - s√ºgismaastikud, vanemad, √µpingud, s√µjaaeg (rindebrigaadid), Kunstiinstituudis √µppej√µuks olemine ja √µpilased, r√§nnuteed ja sellest valminud teosed, viljelemine erinevate kunstialadega, erinevad tiitlid (auliige, rahvakunstnik), n√§itused, suunad N√µukogude Eesti kunstis. Saade on kujundatud Evald Okase lemmikmeloodiatega. Toimetaja Inge Trikkel. Eetris 25.11.1975.
Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on kirjakunstnik Villu Toots, saate autor ja saatejuht Martti Soosaar. Vestlus Villu Tootsiga hanesulgedest, kirjasulgede ja kalligraafia arengu teemadel, kirjakunsti areng ja koolitus. Villu Toots r√§√§gib, kuidas ta j√µudis kirja juurde ja tehtud t√∂√∂dest. Saate algus- ja l√µpus√µnad toimetaj aAge Raa. Muusikaline kujundaja Silja Vahuri. Eetris 04.12.1975.
M√§lestusi skulptor August Vommist r√§√§givad professor Jaan Vares, skulptor Matti Varik, Vommi elukaaslane Mare Saks, reporter Ivar Trikkel. Saates on kasutatud Martti Soosaare kesk√∂√∂saadet 1974. aastast, kus August Vomm on viimane kord mikrofoni ees. Saate autor Ivar Trikkel. Toimetaja Merike R√µtova. Eetris 06.06.1976.
Kirjakunstnik Villu Toots k√µneleb oma t√∂√∂st ja kirjakunsti arengust Eestis, saate autor Ivar Trikkel.
Saade kunstniku Andrus Johani 70. s√ºnniaastap√§evaks. M√§lestusi kunstniku elust ja loomingust vestavad Helene Johani (abikaasa), Aira Kaal ja Villem Raam. Reporter ja autor Ene Hion, toimetaja Vilma J√ºrisalu. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 31.08.1976.
Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on maalikunstnik M√§rt Bormeister, saade kunstniku 60. s√ºnnip√§eva t√§histamiseks, saate autor ja k√ºsitleja Martti Soosaar. M√§rt Bormeister r√§√§gib ajaloost, oma piltidest, Adamson-Ericust, s√µjast, √µpingutest, elust s√µja ajal ja p√§rast seda, √µpetajakarj√§√§rist, loomingust, linnavaadetest, v√§rvidest, maalimisest, vanadest majadest, vaba√µhumuuseumist, majade joonistamisest, eesti saartest. Saate sissejuhatus ja l√µputeadustus toimetaja Helgi Erilaid. Muusikalised kujundajad Silja Vahuri ja √úlle Kilvet. Eetris 30.09.1976.
Johannes V√µerahansu t√∂√∂de n√§itus ENSV Riiklikus Kunstimuuseum 1976. aastal. K√µnelevad Toivo Makk, n√§ituse koostaja Hilja L√§ti, graafik Ilmar Torn, Johannes V√µerahansu √µpilane Ants Viidalepp ja maalikunstnik Johannes V√µerahansu.
Kunstiteadlane Leo Soonp√§√§ r√§√§gib jutustuse osat√§htsusest maalikunstis.
Saates meenutatakse kunstnik Richard Uutmaad ja tema elu Altjas, meenutavad kunstnikud Priidu Aavik, Lepo Mikko, Evald Okas ja kunstiajaloolane Villem Raam, r√§√§gitakse Richard Uutmaa koolielust ja meremaalidest, temast kui inimesest, kunstilisest olemusest. N√§itleja J√ºri Krjukov loeb Richard Uutmaa laaste ja luuletusi, mis avaldatakse esmakordselt. Saate autor Lembit Lauri. Toimetaja Mari Tarand. Helioperaator Aino Lauri. Eetris 31.05.1977. PAS-3234

Gensin Igitjan
Reportaa≈æ 1978.aasta kunstin√§dalast, mille kesksed √ºritused toimusid P√§rnu linnas. R√§√§givad Ilmar Torn ja Matti Varik, linna kunstn√µukogus esitlevad oma eskiisei p√§rnulased Laine Volmer ja Heikki J√ºrisoo.
Kahe kunstniku - Aino Bachi ja Kaarel Liimandi, loomingu- ja elukaaslase lugu. Film sai alguse &quot;Maiste ihade&quot; jaoks j√§√§dvustatud materjalist. Hetki √ºhe meie tuntuima graafiku Aino Bachi elust filmis Mark Soosaar aastail 1975 - 1978.
Kunstnik Valdur Ohaka v√§rvikast isikust ja loomingust innustust saanud s√µpruskond koostas kunstnik Ilmar Kruusam√§e eestvedamisel raamatu Valdur Ohaka seni avalikustamata joonistustest, millega t√§histati tema 90. s√ºnniaastap√§eva. Film, mis on tehtud kunstniku loomingu hiilgeajal, laseb meil osa saada tema elust legendaarses K√ºtiorus, kuhu sageli kogunesid aega veetma ja m√µtteid vahetama vabameelsed vaimuinimesed. Re≈æiss√∂√∂r Tiina Park.
Tallinna vanalinna sepistatud v√§ravad, ukselingid, rippsildid, tuulelipud, etikukivid ja nikerdused.
Saade metallikunstnik Ede Kurrelist, kelle juveelikunst on v√§ga emotsionaalne ja kelle ehted on loodud alati selle kandjat arvestades. Saates demonstreerivad kunstniku ehteid Tallinna Moemaja mannekeenid. Saatejuht on Ira Einama.
Film kunstnik Enn P√µldroosist, tema m√µtted ja maalid. Filmi autorid Jaak Kangilaski ja Tiina Pork.
Kunstiajaloolane Villem Raam r√§√§gib restaureerimistegevusest s√µjaj√§rgseil aastak√ºmneil, k√ºsitleb Uno Vettner.
Rahvakunstnik Elgi Reemets jutustab oma vanematest, lapsep√µlvekodust, oma √µest (arhitekt Valve Pormeister), kooliajast, oma kunsti√µpetajast kooliajal (Kristjan Raud), keraamikust Vally Ellerist, kunsti√µpingutest. Samuti tuleb juttu laiaulatuslikust rahvakunsti kogumisest √ºle vabariigi ning praegustest t√∂√∂dest. NB! 23. minutil lindi kiiruse erinevustest tekkivad h√§ired. Saate autor ja k√ºsitleja Lembit Lauri. Eetris 06.07.1980.
Vaatame Tallinna Kunstihoones Leesi Ermi vaipu ja kangaid. Kuulame Alo P√µldm√§e muusikat ja J√ºri Krjukovi esituses katkeid Jaan Kaplinski &quot;Kahe s√ºgise lauludest&quot;.
Kesk√∂√∂programm. Kunstnik Evald Okas ja reporter Martti Soosaar vestlevad kunstniku personaaln√§itusest Kadrioru Kunstimuuseumis (10 aasta t√∂√∂dest), perest, portreede maalimisest, inspiratsiooni kogumisest reisidel, pooleliolevatest t√∂√∂dest. Toimetaja Reet Kudu. Muusikaline kujundaja Silja Vahuri. Eetris 25.12.1980.
Kunstniku argip√§ev, mil √ºhe kuu ja selle filmi jooksul valmib j√§rjekordne serigraafia - &quot;V√µrumaa IX&quot;. Stsenarist Martti Soosaar, re≈æiss√∂√∂r Peeter Urbla.
Film Tallinna Lastekunstikoolist Kevade t√§naval. Re≈æiss√∂√∂r Tatjana Elmanovit≈°.
Helitaust Kunda Tsemendimuuseumi k√§ej√§ljendite kollektsioonile (v√§ljav√µtted ER saadetest) 17. Valli Lember-Bogatkina - 1981.
Eesti Televisiooni saate heli. Saatejuht Andres Vihalem oli √ºhe p√§eva v√§ljas Kadrioru pargis ja uuris, mida t√§hendavad linnainimesele √ºldse pargid, kust oleks eeskuju v√µtta ja kuidas on lood teistes N√µukogude Liidu linnades. Mida t√§hendab park teadlasele ja mida kirjanikule? Missugune on praegu Kadrioru pargi seisukord ja millised on inimeste mured, kes Kadrioru eest hoolitsevad. Teises saates k√µnelevad Botaanikaaiast Heiki Tamm, kunstiteadlane Mai Lumiste, pargivaht Juhan Koidu ja Haljasalade Trustist Eliina B√§rg, p√µline Kadrioru elanik kirjandusteadlane Elem Treier. Saade on muusikaliselt kujundatud.
Saates vestleb lugupeetud maestro ja paljude tuntud teoste autoriga kunstiteadlane Ira Einama. Re≈æiss√∂√∂r Aime Kala, toimetaja Katrin Hiir.
Intervjuu kunstniku Valli Lember-Bogatkinaga, saate autor ja k√ºsitleja Elme V√§ljaste. Lapsep√µlv ja vanemad, loodus loomingus, kooliaeg, √µppej√µud, hetke looming (mosaiikpannood), akvarellin√§itused, reisid ja nende m√µju, reis Buhhaarasse, pojad, loomingu mitmekesisus. Saate alguses sissejuhatus, loeb Tanel L√§√§n. Elme V√§ljaste l√ºhike intervjuu J√ºri Bogatkiniga. Eetris 29.10.1981.
Meie maa-arhitektuuri suurkuju, kes ise p√§rit Loksa kandist, tundis ja teadis eestlast, tema soove ja vajadusi. Mees, kes kandis rahvusliku mustriga vesti, silmitses maailma muhedalt l√§bi paksude prilliklaaside ning √ºtles vajalikus kohas vajaliku s√µna. August Volbergi k√µrval v√µtavad saatest osa arhitektid Peeter Tarvas ja Toomas Rein. Saatejuht on Ike Volkov. Saade valmis August Volbergi 85. s√ºnnip√§eva puhul.
Film √ºhest meie tuntumast tekstiilikunstnikust ja tema loomingust. P√º√ºd vahendada tarbekunsti, n√§ha selle koosk√µlasid loodusega, otsida kunstnikum√µtte v√µimalikke allikaid ja algt√µukeid.
M√µned kunstnikud saavad inspiratsiooni kodust ja l√§himast √ºmbrusest, m√µned vajavad kirevamaid muljeid igast maailma kandist. Valli Lember-Bogatkina loomingus on m√µlemat. Saates tutvume just lugematute reiside m√µjul loodud maalidega. Saatejuht Katrin Hiir.
Tekstiilikunstnik Anu Raud on kirjutanud, kuidas isa √µpetas teda: &quot; √Ñra selle vastu enam huvi tunne, mis k√§es. P√º√ºa alati uut!&quot; Uue otsinguis on kunstnikul s√ºndinud palju kauneid vaipu. Saatejuht Ira Einama.
Vaid pisut √ºle k√ºmne aasta sai Marju Mutsu astuda iseseisvat loominguteed. Selle ajaga j√µudis ta oforditehnikas leida isikup√§rase v√§ljenduslaadi ning kirjutada oman√§olise lehek√ºlje eesti n√º√ºdisgraafikasse. Tema graafiliste lehtede pihtimuslikkus, neis avanev inimlik m√µ√µde ja avatus t√µstavad tema t√∂√∂d meie kunstis erilisele kohale.
90 aastat Ado Vabbe s√ºnnist. 00:00:53, 00:05:11 Kunstiteadlane Evi Pihlak r√§√§gib Ado Vabbe t√§hendusest meile ja Eesti kunstile, vahele loeb J√ºri Karindi Ado Vabbe m√µtteid. 00:04:29 oktoobris 1955 k√§is Ado Vabbe k√ºlas Friedebert Tuglasel ja seda lindistas Elo Tuglas (l√µik sellest lindistusest). 00:18:14 Aleksander Vardi r√§√§gib Ado Vabbest. Toimetaja Helju J√ºssi, saate autor Martin Viirand, eetris 21.03.1982.
Saade pole s√§ilinud terviklikult. Saate algmaterjal. Intervjueerija Martin Viirand on k√ºlas Tartus Kunstnike majas Aleksander Vardi'l. Aleksander Vardi (04.09.1901 - 18.06.1983) k√µneleb oma t√∂√∂st, kunstist, Konrad M√§gist, Ado Vabbest, jpm. Kavas ilmselt 1982. aastal.

Vanade raamatute ja graafiliste lehede restaureerimine, restaureerija Aime Espenberg Tartu √ºlikooli Teaduslikust Raamatukogust ja tema √µpilane Sirje Alter Riiklikust Kunstimuuseumist. Filmi autor Vallo Kepp.
Film kaamerale nii t√§nulikust tarbekunstist, nagu seda on klaas. Klaasikunsti eksponeerimise k√µrval anname ruumi ka selle loomise protsessile ja loojatele. Meie klaasikunstnikest on ekraanil Eino M√§elt, Peeter Ruda≈°, Maie Mikof, Silvia Raudvee ja Leida J√ºrgen. Filmi alguses teeb Volli M√§eumbaed l√ºhiekskursi ajalukku Hiiumaal H√ºti k√ºla juures, kus asus eesti esimene klaasit√∂√∂stus. Stsenaristid Ira Einamaa ja Tiina Pork, operaator Toomas Massov, re≈æiss√∂√∂r Tiina Pork.
Saatega t√§histati Leo Soonp√§√§ 80. s√ºnniaastap√§eva ja meenutati teda kui andekat kunsti propageerijat. Re≈æiss√∂√∂r Tiina Park, toimetaja Mariina M√§lk.
R√§√§gime Aleksander Tassast, mehest, kes oli nii kunstnik, kirjanik, kunstiteadlane kui ka muuseumitegelane. P√ºhendudes √ºhele v√µi teisele kunstialale k√ºll l√ºhikeseks ajaks, on Tassa renessansliku vaimuinimesena j√§√§nud kindlalt meie kultuurilukku. Aleksander Tassa kirevat elu ja loomingut tutvustavad kirjandusteadlane August Eelm√§e ning kunstiteadlased J√ºri Hain ja Villem Raam. Katkendi legendist &quot;√Ñikese ilm&quot; loeb Sulev Teppart.



Saates tutvume kunstniku maalide ja modellidega tema enda vahendusel. Saatejuht on Ando Keskk√ºla. Re≈æiss√∂√∂r Tiina Park.
Film kunstikombinaadi ARS kunstnike ideede teostajatest - meistritest.
Sarnaselt teiste oma aja kultuuriinimestega oli Jaan Koort mitmek√ºlgne mees. Skulptuuriloomingu k√µrval on k√µrgelt hinnatavad ka tema maalid ja keraamika. Jaan Koort on luuletanud, viiulim√§ngu harrastanud, m√∂√∂da ilma r√§nnanud, k√µige selle k√µrval perekonnaisa olnud. Saates r√§√§givad professor Enn Roos ning kunstniku t√ºtar Tui Koort ja poeg Lennert Koort. Autor ja saatejuht J√ºri Hain.
Graafik Vive Tolli r√§√§gib rootsi raadioajakirjanik Maarja Talgrele raamatute illustreerimisest (just lasteraamatud), teostest, mis k√§sil ja nende tehnilisest poolest. Juttu ka Kaljo P√µllu graafikast. Intervjuu tegi Maarja Talgre m√§rtsis 1984. a Meriv√§ljal.
Oleme maalikunstniku ateljees, samuti Tartu Kunstikooli maaliklassis. R√§√§givad Ilmar Malin ja Alfred Kongo endine √µpilane Paul Allik. Saate autor ja re≈æiss√∂√∂r Tiina Park.
Saate k√ºlaline on professor, kunstnik ja kunstipedagoog Valerian Loik, saatejuht Lembit Lauri. Valerian Loik r√§√§gib esimestest kokkupuudetest kunstiga, √µpingutest ja √µpetajatest, oma perekonnast ja p√§ritolust, kunstikooli aegadest, reisidest Prantsusmaale ja P√µhja-Aafrikasse ning s√µjast, teistest kunstnikest ja kunstipedagoogi t√∂√∂st. Eetris 13.05.1984.
Kunstiteaduste doktor, professor Voldemar Vaga on kirjutanud mahukaid raamatuid √ºldisest kunstiajaloost, eesti kunstist ja arhitektuurist ning tema √µpilasteks on olnud suur osa meie kunstiteadlastest. Saates saavad s√µna Inge Teder, Mai Levin, Jaak Kangilaski, J√ºri Kuuskemaa ja Mart Kalm. Saatejuht on Mart Eller.
Portreefilm kunstnikust skulptor Jaak Soansist. Missugune on tema looming, tema arusaamad elust ja kunstist. K√ºsitleb Peeter Urbla.
Ando Keskk√ºla oli tuntud kui mitmek√ºlgse andega maali- ja videokunstnik. Saates, mis valmis luuletaja Joel Sanga, kirjanik Mati Undi, arhitekt Vilen K√ºnnapu ning kunstnik Andres Toltsi osav√µtul, tutvustab Ando Keskk√ºla oma loomingup√µhim√µtteid.
Eesti kunst on rikas oman√§oliste naisgraafikute poolest. Saates tutvustatakse Marje √úksise loomingut. Kunstnikuga vestleb J√ºri Hain.
Epp-Maria Kokam√§gi √§ratas oma t√∂√∂dega kunstiavalikkuses huvi juba √ºli√µpilasena. Kuuleme kunstniku m√µtteid kodust ja lapsep√µlvest, ilust ja kunstist, t√∂√∂st,armastusest, lastest ja tulevikust.
Harv on juhus, mil saame olla kunstiteose valmimise juures. Maalikunstnik Sirje Runge pakub televisiooni vahendusel sellise v√µimaluse ja omapoolse improvisatsiooniga t√§iendavad seda muusikud Lembit Saarsalu ja T√µnu Naissoo.
Olete oodatud k√ºlalised Edgar Valteri ateljees. Peeter Tooma on seostanud kunstniku loomingu erinevad v√§ljendusviisid Nikolai Baturini v√§rssidega ja Hando Runneli ning Mats Traadi s√µnadele tehtud lauludega. Esinevad Katrin Kohv, Peeter Tooma ja T√µnu Raadik.
Saates, millest v√µtavad osa kunstnikud Heinz Valk ja Olev Subbi ning kirjanik Jaak J√µer√º√ºt, tutvustab Andres Tolts ennast eelk√µige linnakunstnikuna, kelle t√∂√∂des v√§ljendub huvi esemelise maailma vastu
Tema loomingut on palju tunnustatud, aga samas on selle √ºle ka palju vaieldud. Ise on √ºks meie tunnustatumaid nahakunstnikke √∂elnud: &quot;Valmis, √µnnestunud t√∂√∂ peaks olema nagu elus organism oma hingamisega...&quot;
Saate k√ºlaline on Rootsis elav vabakutseline kunstnik Enno Hallek, saate autor ja k√ºsitleja Lea Sinissaar. Enno Hallek on s√ºndinud Eestis 1931. aastal. Enno Hallek r√§√§gib elust Rootsis, meenutab kodu Eestimaal, √µpingud Rootsis ja t√∂√∂ Rootsi Kunstiakadeemia √µppej√µuna, vabakutselise kunstniku staatus Rootsis ja Kunstiakadeemia struktuur, lapsep√µlve m√µjud kunstnikuks kujunemisele ja loomingule, hetke tegemised, n√§itused, tellimist√∂√∂d. K√ºlastatakse Stockholmi galeriid, intervjuu galerii omaniku Ann Westiniga (inglise keeles, t√µlge Lea Sinissaar). Toimetaja Lembit Siimaste. Saade muusikaliselt kujundatud.
Saade annab v√µimaluse tutvuda kunstniku 70. s√ºnnip√§eva puhul toimunud personaaln√§itusega, kus k√§isime koos Evald Okase enda ja kunstiteadlase J√ºri Hainiga. Kuuleme ka kunstniku m√µtteid oma mitmekesise loomingu kohta.
Saade annab v√µimaluse tutvuda kunstniku 70. s√ºnnip√§eva puhul toimunud personaaln√§itusega, kus k√§isime koos Evald Okase enda ja kunstiteadlase J√ºri Hainiga. Kuuleme ka kunstniku m√µtteid oma mitmekesise loomingu kohta.
Mare Mikofi loomingu kohta on √∂eldud, et tema t√∂√∂des on alati suur osa vaimukalt edasiantud ideel. Skulptoriga vestleb kunstiteadlane Jaak Kangilaski. Re≈æiss√∂√∂r Tiina Park, toimetaja Mariina M√§lk.
Valerian Loigu mitmek√ºlgne looming sai aluseks kompositsioonile Henrik Visnapuu luulest Mart Visnapuu esituses ja J. S. Bachi muusikast Anne T√º√ºri ja Aago R√§√§tsa esituses.
1985. aastal t√§histas maailma kultuuriavalikkus Soome rahvuseepose &quot;Kalevala&quot; ilmumise 150. aastap√§eva. Sel puhul ilmus ka Eestis teose uustr√ºkk, millele tegi illustratioonid graafik Herald Eelma. Saates selgitavad kunstiteadlane J√ºri Hain ja kunstnik Herald Eelma eepose illustreerimise huvitavamaid √ºksikasju ja selle t√∂√∂ seost kunstniku senise loominguga.
Kunstnik Rene Kari ateljees musitseerivad Igor Gar≈°nek ja Jaanus N√µgisto. Artur Alliksaare luuletusi loeb n√§itleja Andres Ots.
Intervjuu filmilavastaja ja kunstniku Priit P√§rnaga, saate autor ja k√ºsitleja Liina Kirt. Priit P√§rn r√§√§gib filmifestivalidest, joonisfilmi tulevikust, igap√§eva tegemistest, reisidest, raamatutest. Muusikat Priit P√§rna filmidest, heliloojateks T√µnu Aare ja Olav Ehala. NB! Suur lindisahin! Eetris 11.04.1986.
Saade on salvestatud kunstnik Valdur Ohaka ateljees, kus musitseerivad Eda Rajasalu ja Raivo Pe√§ske. Betti Alveri luulet esitab n√§itleja Anu Lamp.
Kunstnik Rein Tammiku ateljees laulab T√µnu Tepandi ja oma luulet loeb Joel Sang.
Saade tutvustab tekstiilikunstnik Maasike Maasiku loomingut. Oma m√µtteid kunstniku loomingu kohta avaldavad filosoofiakandidaat Ene Grauberg ja luuletaja ning maalikunstnik Aleksander Suuman.
Saade on salvestatud Olev Subbi ateljees. 30-ndate aastate d≈æassmuusikat esitavad Arvo Pilliroog, Jossif ≈†agal, Tiit Paulus ja Toivo Unt. N√§itleja ja luuletaja Juhan Viiding loeb valikut arbujate luulest.
Saates vaadeldakse meie rahvusliku kunsti rajaja loomingut ja tegevust sajandi eelmise sajandi algusaastail. Sellesse ajaj√§rku mahuvad mitmed p√∂√∂rdelised p√§evad meie kultuuriloos. Saate autor on kunstiteadlane Eha Komissarov.
Tartu maalikunstnik Ilmar Malin on l√§bi teinud k√µik meie maalikunsti olulisemad s√µjaj√§rgsed arenguetapid. Oma m√µtteid Ilmar Malini isiksusest ja tema kunstist jagavad Ain Kaalep, Hando Runnel ja Linnar Priim√§gi. Saate autor on kunstiteadlane Ants Juske.
Enn P√µldroosi ateljee, koos kunstnikuga valib Rein Rannap maale n√§itusele Kadrioru lossis, kus maalikunstnikku ja muusikut √ºhendab improvisatsioon.
Oleme k√ºlas gruusia skulptoril Zurab Tseretelil. Saade on p√µgusaks tutvuseks gruusia kunsti ja rahvamuusikaga.
Saate autor Mark Soosaar seab oma sihiks anda mitmek√ºlgne pilt kunstnik Lembit Sarapuust kui inimesest, kui kunstnikust, kui m√µtlejast. P√º√ºda m√µista Lembit Sarapuu loomingu asendit eesti n√º√ºdiskunsti taustas√ºsteemis.
Arhitektuuriprobleemide √ºle arutavad nii teenekad kui ka noored arhitektid Raine Karp, Henno Sepmann, Toivo Kallas, Mart Port, Irina Raud, Tiit Kaljundi, Veljo Kaasik, Leonhard Lapin ja Avo-Himm Looveer. K√µne all unikaalobjekti t√§hendus ja t√§htsus, konkreetsemalt Pirita Purjespordikeskus, hotell Ol√ºmpia ja Linnahall.
Kunstnik J√ºri Arrak r√§√§gib oma esimesest n√§itusest, kooliajast, t√∂√∂meetoditest, loomingu m√µjutustest ja s√µnumist ning kunstiharidusest. NB! Saates k√µlav muusika halva kvaliteediga. Saate autor ja k√ºsitleja Liina Kirt. Eetris 24.10.1986.
Tartu maalikunstniku J√ºri Marrani ateljees on k√ºlaliseks Silvi Vrait. Saateks m√§ngib Jaak J√ºrisson.
Saate teemaks on V√µru linna arhitektuuri ja v√§√§rtusliku keskkonna s√§ilitamine. Saatejuht Trivimi Velliste stuudiok√ºlalisteks on Vabariikliku Ahitektuurim√§lestiste Kaitseinspektsiooni juhataja Fredi Tomps, V√µru rajooni arhitekt M√§rt Ploomipuu, ETLVL arhitekt Ilmar Jalas, V√µru Muinsuskaitse inspektor Vaike Kupp ja videointervjuus r√§√§gib V√µru TK esimehe Elmar Tiit. Illustratsiooniks on fotod, mustvalged kroonikakaadrid s√µjaeelsest V√µrust ja videomaterjal t√§nap√§evasest linnast.
Kunstimuuseumis tehtud saates tutvustavad Olga Terri ja kunstiteadlane Villem Raam √ºht osa kunstniku enam kui 40 aasta jooksul valminud loomingust. Re≈æiss√∂√∂r Tiina Park, toimetaja Mariina M√§lk.
Leedu maalikunstniku Sofija Veiveryte ateljees esinevad muusikud Raimonda Kavaliauskaite, Darius Gedvilas ja Saulius Bartulis. Kunstnikku k√ºsitleb Tiina Pork. Saade valmis Leedu ja Eesti Televsiooni √ºhist√∂√∂na.
Kunstnik r√§√§gib oma loomingust ja selle allikatest, tegevusest kunstikabinetis, kus looming on ateljee uste tagant j√µudnud lausa t√§navale. Sellest, kuidas seletada ja p√µhjendada Andrus Kasemaa loomingulist ampluaad, r√§√§gib mitu Tartu kunstnikku ja ja kunstiteadlast. Autor-saatejuht Ants Juske.
Ivo Linna ja Olav Ehala on k√ºlalisteks skulptor T√µnu Maarandi ja nahakunstnik Ruuda Maarandi ateljees.
P√µgus √ºlevaade kunstniku 150. s√ºnniaastap√§eva puhul toimunud suurest √ºlevaaten√§itusest. Pidulikkust lisavad August Weizenbergi loodud laulud Tiiu Reinau esituses. Autor-saatejuht on J√ºri Hain.
Saade r√§√§gib sisekujundajast Mait Summatavetist ja tema t√∂√∂dest, k√ºsib Tiina Pork
Saade r√§√§gib sisekujundajatest Helle ja Toivo Gansist, k√ºsib Tiina Pork
Saates r√§√§gib kunstiteadlane Juhan Maiste oma esmakordsest √µppereisist Itaaliasse, sellest, milliseid m√µtteid √§ratasid ja elamusi pakkusid talle Rooma, Firenze, Assisi, Veneetsia ja teised Itaalia linnad. Vestlust juhib Katrin Hiir.
1987. aasta alguses toimus Moskva Kunstnike Keskmajas Krimmi kaldapealsel eesti kunsti k√µigi aegade suurim n√§itus, mis h√µlmas viimase k√ºmnendi loomingu paremikku. V√§lja oli pandud 1500 t√∂√∂d ligemale kolmesajalt kunstnikult maali, skulptuuri, graafika, disaini ja tarbekunsti vallast. N√§itusele annavad hinnangu NSV Liidu Kunstnike Liidu juhatuse esimees Nikolai Ponomarjov, sekret√§r Igor Abrossov, kunstnik A. Sitnikov, kunstiteadlane W. Mailand, Eesti Kunstnike Liidu juhatuse esimees Enn P√µldroos ja teised.
R√§√§gime Indrek Hirvest kui kunstnikust ja luuletajast. Peale tema esinevad saates veel kunstiteadlane Mirjam Peil ja kunstnik Lembit Saarts. Indrek Hirve luulet loeb Sulev Luik ja Skrjabini muusikat esitab Rein Mets.
Vestlus, mis algas skulptuuridest meie √ºmber, kunstniku elu- ja loojateest, j√µudis peagi kunstielu √ºldisemate probleemideni, selleni, mida kunstnik teinud v√§ljaspool ateljeed ja ka ateljeetundide arvelt. Saatejuht Katrin Saks. Saade valmis Jaan Varese 60. s√ºnnip√§evaks.
Milline on eseme s√ºnd? Milliseid puutepunkte v√µib tekkida eri kunstiliikide ja eri maade kunsti vahel? Selle √ºle arutlemiseks pakub ainet Mait Summataveti loodud raamaturiiul, mille inspireeris soome kunstniku Jorma Hautala serigraafia. See riiul esindas eesti disaini Helsingis toimunud rahvusvahelisel sisustusmessil Habitare-87.



Jaak Olep ja Ants Juske r√§√§givad Rait Pr√§√§tsa loomingust. N√§ete Poliitharidusmaja vitaa≈æi, peeglite ja vitraa≈æide n√§itust Draakoni galeriis ja &quot;Viru&quot; varieteed, millele kunstnik tegi sisekujundust.
√úlevaade Marc Chagalli 100. s√ºnniaastap√§eva puhul Moskvas toimunud n√§itusest. Re≈æiss√∂√∂r ja toimetaja Tiina Park, operaator Kaljo Johanson.
Eesti kunstis pole teist keraamikut ega metallikunstnikku, kes oleks nii s√º√ºvinud oma isamaa looduse k√µige lihtsamatesse motiividesse ja nii ergu tunnetusega oma muljeid teostesse kandnud. M√§lestusi kunstnikust jagasid Lagle Iisrael, Tuui Koort, Niina Raid jt. Autor ja saatejuht Indrek Hirv.
Erika Haggi on skulptor, kelle modellideks on tihti olnud teatriinimesed. Seekord on tema mere√§√§rses ateljees meie balleti eredamaid t√§hti Kaie K√µrb. Ajal, mil ateljees k√§ib t√∂√∂, n√§ete katkendeid Adami balletist &quot;Giselle&quot; ja Lazarevi balletist &quot;Antonius ja Kleopatra&quot;.
Eesti kunsti hetkeseis aastal 1988. Oleme j√§√§dvustanud 11 meie kunstnikku nende ateljeedes v√µi n√§itustel.
Saates r√§√§gib kunstiajaloolane Mirjam Peil Rein Kelpmani maaliloomingust ja n√§idatakse Tammsaare muuseumis eksponeeritud t√∂id. M√§ngib trio koosseisus Jaan √ïun - fl√∂√∂t, Tatjana Lepnurm - harf ning Svjatoslav Zavjalov - viiul.
Kunstnik Raul Meel ja reporter Lea Veelma vestlevad hetke ajaj√§rgust, vabadusest loomingus, loomingu hindamisest, autasust 1987. aastal (graafika aastapreemia), √µpingutest, tema esimestest t√∂√∂dest, v√µrdlus maailmatasemega. Eetris 21.01.1988.
See on pilguheit eesti infograafika tuntuma meistri Olev Soansi t√∂√∂dele. Tema loodud kultuuriajalooline kaardistik on p√µlistanud paljusid valdkondi: kirjanduslugu, teatrilugu, meres√µitude ajalugu, linnustik, loomastik, revolutsioonis√ºndmused, sakraalehitused jt. Eestimaa piltatlas on kujunemas omamoodi visuaalseks Eesti ents√ºklopeediaks. Re≈æiss√∂√∂r Ly Pulk.
Malle Leis on aastaid r√µ√µmustanud meie silma n√ºansirikaste piltidega. Kunstniku ateljees olid k√ºlalisteks Evi Pihlak, Mari Saat, Raul Meel, Boris Bern≈°tein ja Peeter Urbla. Doris Kareva luulet luges Kersti Kreismann. Musitseerisid Lembit Saarsalu ja Tiit Paulus.
Paul Burmani loomingu paremik on talle toonud tundliku koloriidi, meeleolukate maastike ja linnavaadete maalija maine. Saates arutlevad kunstniku isiku ja loomingu √ºle kunstiteadlane Ebe N√µmberg ja ps√ºhhiaater Vaino Vahing. Saade valmis kunstniku 100. s√ºnniaastap√§evaks.

Niguliste kunstimuuseum
Mari Adamsoni on peetud eesti gobel√§√§nvaiba suurimaks meistriks. Kunstnikuga vestlevad tema pikast elu- ja loometeest kunstiteadlased J√ºri Hain ja Mai Levin.
Keerulise saatuse t√µttu j√§i Henn Roode (1924 - 1974) maalijatee l√ºhikeseks, kuid sellele vaatamata j√µudis ta luua √ºllatavalt palju. Ta esindas meie maalikunsti novaatorlikku suunda, mis siiski p√µhines pallaslikel traditsioonidel. Saate autor J√ºri Hain.
M√§lestussaade arhitekt Edgar Johan Kuusikust tema 100. s√ºnniaastap√§eva puhul. Temast r√§√§givad kunstiteadlane Mart Kalm, arhitektid Ike Volkov, Vilen K√ºnnapu, Vello Asi ja Raivo Puusepp.
Elmar Kitse valikn√§ituse kujundaja Olev Subbi avaldab oma t√§helepanekuid kunstniku arenguteest ja tema maalijanatuuri iseloomulikest joontest. Oma m√§lestusi jagavad kunstniku abikaasa Linda Kits-M√§e, t√ºtar Saskia Kasemaa, v√§imees Andrus Kasemaa ning kunstniku s√µbrad ja kolleegid. Saate autor on Mai Levin, re≈æiss√∂√∂r Liina Kulles.
Kaisa Puustaku tee kunsti ja kujunemine tippgraafikuks on olnud k√ºllaltki sirgjooneline. Saates n√§ete, kuidas kunstnik koos meister Voldemar Kanniga teostab litotehnikas uut lehte. Kunstnikuga vestleb J√ºri Hain, re≈æiss√∂√∂r Tiina Park.
Arutelu uue kunstimuuseumi (KUMU) teemadel. Stuudios on tollane Kunstimuuseumi direktor Inge Teder, kunstiajaloolane Juhan Maiste, arhitektid Irina Raud ja J√ºri Jaama. Saatejuht on Katrin Hiir.
Professor Voldemar Vaga meenutusi Pariisi p√§evilt. Esineb kunstiajaloolane Voldemar Vaga, teda usutlevad Lauri Leesi ja Anne Erm. Saade on muusikaliselt kujundatud. Autorid Lauri Leesi ja Voldemar Vaga, toimetaja Anne Erm, helioperaator K√§tlin Maasik. Eetris 22.05.1988.
Portreesaade skulptor Mati Karminist, kes t√∂√∂tab ateljees ja valutsehhis ning r√§√§gib oma kunstnikuteest ja loomingust.
Tutvustame kunstnikku eelk√µige kui portretisti skulptuuris. Sellena on ta eesti kunsti ajalukku j√§tnud kaalukaid t√∂id. Talle on iseloomulik kerge stilisatsiooniga modelli romantiseerida ning karakteri avamise k√µrval r√µhutada plastika dekoratiivseid omadusi. Kujuriga vestleb kunstikriitik Harry Liivrand.
M√§lestussaade kunstiteadlasest Helmi √úprusest ja maalikunstnik Hilda √úprusest. Neid meenutavad Tui Koort, Helju Sirel, Voldemar Vaga, Ants Viires, Juhan Maiste, Voldemar V√§li ja Irina Solom√µkova, saatejuht ja autor Airi Kasera. Saates on kasutatud katkendit filmist &quot;Exegi monumentum&quot;.
Saate re≈æiss√∂√∂r Jaan Pihlak, toimetaja Urmas Ott.
Portreesaade kunstnik Jaak Arro'st. Jaak Arro koos abikaasa Epp-Maria Kokam√§giga ja kunstiteadlase Evi Pihlakuga suvekodus Kastnas T√§stamaa l√§histel. Seinamaali avamine P√§rnu kinos &quot;Mai&quot; ning skulptuuri &quot;Raudaed&quot; ehitamine P√§rnus.
Saate autor ja saatejuht Martin Viirand. Saade Alar Kotli nimelise preemia saanud arhitektist Vilen K√ºnnapust. 00:00:39 ja 00:12:15 Ike Volkov k√µneleb Vilen K√ºnnapust ja tema loomingust. 00:11:33 Helil√µik temaatiliselt √µhtult &quot;Ruumi poeesia&quot; Kirjanike Majas, k√µneleb Vilen K√ºnnapu. 00:17:33 Vilen K√ºnnapu k√µneleb West Coast Gateway (L√§√§neranniku V√§rav) arhitektuurikonkursist (Los Angeles, 1988). Kavas 02.09.1988. Saate l√µpp on puudu.

Lembit Soots. Kunstnik Kanadast. V√§liseesti Muinsuskaitse Seltsi abiesimees. M√µtteid V√§liseesti Muinsuskaitse Seltsi tegevusest kodu-Eesti heaks. T√§helepanekuid Eestimaa hetkeseisust. Reporter Tiina Sillam.
Arhitekti ja disaineri √ºlesanne on korrastada kaost, mis s√ºnnib inimesest s√µltumatult. Film k√µneleb eesti √ºhest tuntumast disanerist Mait Summatavetist ja tema loomingust. Stsenarist Ebe N√µmberg, re≈æiss√∂√∂r-operaator Illis Vets.
Palmse m√µisaansambel on esinduslikumaid Virumaa m√µisas√ºdamikke ja 19. sajandi arhitektuurim√§lestisi. Filmis k√µlavad katkendid Vivaldi helit√∂√∂dest. Stsenarist ja re≈æiss√∂√∂r Kristjan Svirgsden.
Pikem intervjuu esimese eesti professionaalse kunstiteadlase Voldemar Vagaga ta 90-nda s√ºnnip√§eva puhul. Saatejuht Harry Liivrand.
Saade Ameerikas arhitektuurikonkursil osalemas k√§inud ning ka II kohaga tagasi tulnud Eesti arhitektidest. Stuudios vestlevad arhitektuurist, kunstist ning √ºldisemalt Ameerikast Vilen K√ºnnapu, Andres Siim ja Ain Padrik. Vestlust juhib Ando Keskk√ºla.
Kunstniku loomingust r√§√§gib Lilian Sch√∂nberg. Pakume ka Anu Ivaski enda m√µtteid t√∂√∂st ja elust.
Kord aastas, k√µige k√ºlmemal talvekuul muutub Savonlinna lumeskulptuuride maailmameistriv√µistluste paigaks. 1989. aastal osalesid meie skulptorid seal kolmandat korda. V√µistlust kommenteerib saatejuht Tiina Park. Lisaks kuulete m√µtteid osav√µtjatelt.
Saade koosneb segipaisatud s√ºndmustest, mis moodustavad Ruth Huimerinna √ºhe t√∂√∂p√§eva ning nende loogiline j√§rgnevus pole kuigi oluline. Osalevad ka fotograaf Tiit Veerm√§e, kunstikriitik Mart Kalm, supermannekeenid jne.
Eesti kunstiloo suuremaid nimesid skulptor Anton Starkopf on s√ºndinud Kohila vallas, √µppinud M√ºnchenis ja Pariisis, t√∂√∂tanud Rathenis, Dresdenis, Berliinis ja Moskvas, osalenud &quot;Pallase&quot; asutamises. Tema loomingusse kuulub hulgaliselt monumente ja ausambaid, portreesid ja b√ºste, reljeefe ja dekoratiivseid figuure. Saade p√º√ºabki aidata looja elu ja ideid m√µista.
1989. aasta kevadel Helsingis toimunud eesti kunstnike n√§itus. Esindatud olid T√µnis Vint, Leonhard Lapin, Vilen K√ºnnapu, J√ºri Okas, Raul Rajangu, Raoul Kurvitz, Siim-Tanel Annus jt. - kokku 18 kunstnikku. N√§ete katkeid Raoul Kurvitza ja Siim-Tanel Annuse performance'idest, mis toimusid avamise aegu Taidehallis. Saate autor ja re≈æiss√∂√∂r on Tiina Park.
Saade tuntud maalikunstnikust paneb meid ehk m√µtlema maailma ja elu √ºle veidi teisiti kui tavaliselt. Olav Marani pildid toovad meie hingele vajalikku rahu.
Stockholmi √§√§relinnas elab eestlanna, kelle nime v√µib leida mitmest lasteraamatust. Ilon Wiklandil k√§is k√ºlas NSVL Rootsi saatkonna ata≈°ee Eimar Rahumaa. Saade valmis Rootsi TV kaasabil.
Ando Keskk√ºla, Matti √ïunapuu ja J√ºri Kermik m√µtestavad lahti m√µiste &quot;disain&quot;, selgitavad selle t√§hendust ja s√ºsteemi maailmas. R√§√§gime l√§hemalt kodumaiste toodete konkurentsiv√µimest. Oma arvamuse meie disainerite t√∂√∂ ja v√µimaluste kohta ettev√µtetes √ºtlevad ka t√∂√∂stusjuhid. Re≈æiss√∂√∂r Katrin Reimann, toimetaja Katrin Saks.
N√§ete Mare Vinti tema teostel kujutatud objektide juures, kus ta oma t√∂√∂dest r√§√§gib. M√µtteid Mare Vindi loomingust kirjanik Viivi Luigelt ja filmire≈æiss√∂√∂r Peeter Urblalt. Saatejuht on J√ºri Hain.
Kunstiajaloolane Tiina Abel k√µneleb 19-nda sajandi esimesel poolel tegutsenud baltisaksa kunstnike elust ja loomingust.
Kiek in de K√∂kis toimunud Pilvi Blankini gobel√§√§nide n√§itus. Saates n√§ete kahe kunstniku koost√∂√∂d - Pilvi Blankini piltvaipadesse j√§√§dvustatud sisemaailma ja pantomiimikunstnik Maret Kristali dramaatilist tantsu.
Saatest, mis valmis n√§ituse avamise p√§eval, v√µtavad osa kunstnikud Heinz Valk ja Enn P√µldroos, kunstiteadlane Evi Pihlak, Kunstifondi direktor Andres Kompus, professor Rein Taagepera jt.
Eesti rahvuslik professionaalne kunst algab Johann K√∂leriga (1826 - 1899), kelle loomingut k√§sitleb kunstiteadlane Anu Liivak.
Saates saame √ºlevaate Eesti esimeste skulptorite August Weitzenbergi ja Amandus Adamsoni eluk√§igust ning loomingust, tutvustab Tiina Pikam√§e.



Eesti luuletaja, kes elas Rootsis ja oli suuteline luuletama mitmes keeles. S√ºrrealist, kelle luulestiil on avardanud eesti l√º√ºrika v√µimalusi. Ta on loonud mitmesuguseid helisid, k√µnet ja muusikat √ºhendavat niinimetatud k√µlalist luulet ehk h√§√§lutusi. Ilmar Laabaniga vestles Andres Ehin.
Kunstimuuseumi minevikust ja tulevikust r√§√§givad Inge Teder, Lehti Viiroja, Evi Pihlak, Mai Levin, Eerik P√µld ja Villem Raam. Saate autor on kunstiteadlane Ebe N√µmberg.
Saade silmapaistvast kompositsioonimaalijast Eerik Haamerist, kes kujutas merd ja randlaste elu. Inimene on olnud alati tema huvikeskmes, seda ka s√µjaj√§rgsetel aastatel Rootsis loodud teostes. Saatest v√µtab osa kunstiteadlane Mai Levin.
Kunstiajaloolane Tiina Abel k√µneleb 19-nda sajandi teisel poolel tegutsenud D√ºsseldorfi koolkonna kunstnike loomingust.
Tootedisain Eestis 80-ndate l√µpus. Tallinna Kunsti√ºlikooli disainikateeder, disainerite t√∂id-tegemisi t√∂√∂stuses ning v√§ikefirmas MaDis.
Saates kuuleme kunstnik Peeter Mudisti m√µtteid ilmaasjadest ja inimestest. Re≈æiss√∂√∂r on Mark Soosaar, toimetaja Mariina M√§lk. Saates k√µlab Arvo P√§rdi muusika.
Surmatantsu juures m√µtisklesid Nele Laanej√§rv, Anne Pe√§ske. Muusika Peeter V√§hilt.
Toimetaja Lea Veelma. Esineja Herkki Haldre. Saatel√µik. V√§liskunstioksjonite tulemused ja v√§liskunstiuudised. Salvestuskuup√§evana on m√§rgitud 1990-ndate I pool. ASDAT-664.7
Intervjueerija Lea Veelma. Saatel√µik. Kunstnik J√ºri Arrak r√§√§gib kunstniku isiksusest ja oma kunstist. Salvestuskuup√§evana m√§rgitus ca 1990. ASDAT-665.4
Toimetaja Lea Veelma. Saatel√µik. R√§√§kija on meesterahvas. Teemaks on: KUKU klubi, mis asutatud 1935. aastal, s√µjaj√§rgsel k√ºmnendil pidas pausi ja tegutseb t√§nini klubina. R√§√§gitakse 1990-ndate I poole loomerahva kinnise klubi elust. Nimepidi on juttu 50-aastase ametistaa≈æiga ≈°veitserist Leost, ettekandjatest Piretist ja Tiinast, baarmenidest Vellost ja Antsust. Salvestuskuup√§evana on m√§rgitud 1990-ndate I pool. ASDAT-664.6
Intervjueerija Lea Veelma. Saatel√µik. Leonhard Lapin r√§√§gib ARCO n√§itusest Madriidis, millel ta osales. Jutuks tuleb ka galerii Vaal. Salvestuskuup√§ev m√§rgitud 1990-ndate I pool. ASDAT-664.1
Saates saame √ºlevaate Eesti pastellmaali parimast esindajast Ants Laikmaast. Teda tutvustab kunstiajaloolane Eha Komissarov.
Oleme Prantsusmaal ning professor Jaak Kangilaski juhatusel alustame tutvust Chartres'i katedraalist ja l√µpetame Loire'i j√µe oru kuningalossides. Re≈æiss√∂√∂r Margot Sepp.
Antakse √ºlevaade kujunduskunsti n√§itusel eksponeeritud t√∂√∂dest ning arutletakse p√µgusalt kujunduskunsti seisu √ºle. Vestlus Grand Prix' v√µitja Toivo Raidmetsaga. Saate autorid on kunstiteadlased Ebe N√µmberg ja Krista Kodres.
Kui eelmistes saadetes r√§√§kisime sisekujundajate igap√§evasest t√∂√∂st, siis k√§esolev saade on kunstnike ideedest, originaalloomingust - n√§itusest &quot;Ruum ja vorm&quot;. Saatejuhid Ivi-Els Schneider ja Eero J√ºrgenson.
Klaas on kui kristalliseerunud vesi, tardunud √µhk ning tema algelement on maa. Eesti unikaalklaas on v√§ga mitmek√ºlgne. Saates n√§ete 33 autori loomingut Lillepaviljonis toimunud n√§ituselt.
Kunstiajaloolane Juta Kivim√§e tutvustab meile Kristjan Raua loomingut ja eluteed. N√§eme tema tuntumaid joonistusi ning maale. Saade on salvestatud Kristjan Raua majamuuseumis N√µmmel ja Kunstimuuseumis Kadrioru Lossis.
√úlevaade n√§itusest &quot;Soup 69 - 90&quot;. R√§√§gitakse, mida kujutas endast &quot;Soupi&quot; r√ºhmitus, 60-ndate aastate maailma- ja popkultuurist ning nende m√µjust r√ºhmitusele. Kunstnikud meenutavad ka tollaseid s√ºndmusi. Saatejuht Ants Juske.
Mida arvavad sisustuskunsti esindusn√§itusest &quot;Ruum ja vorm V&quot; sisustusarhitektid ise. Saates Mait Summataveti ja J√ºri Kermiku arutelu.
Uhke erakuna kohalikus arhitektuuris on see mees j√§tnud endast m√µndagi huvitavat: ilusat funktsionalismi, pehmelt lopsakaid villasid N√µmmel ning √ºllatavalt Hamburgi-p√§raseid klinkermaju Tallinna s√ºdalinnas. Ja kuigi Robert Natus on rahvuselt sakslane, muudab tema p√§rand siinmail ta eesti arhitektiks. Saade valmis arhitekti 100. s√ºnniaastap√§evaks.
Kunstiajaloolane Evi Pihlak k√µneleb kunstnik Nikolai Triigi elust ja loomingust. Saate re≈æiss√∂√∂r Eno Leies.
Meie √ºhe tuntuma tekstiilikunstniku vaibad ja kangad annavad meeleoluka n√ºansi paljudele interj√∂√∂ridele. Saates tutvustatakse Peeter Kuutma loomingut - vaiba s√ºndi ideekavandist valmis t√∂√∂ni ruumis. Saate autor on kunstiteadlane Ebe N√µmberg.
Soome kunstniku Eeva Kohose n√§itus Tallinnas Hansaaidas 1989. aastal.
Kunstiajaloolane Tiina Pikam√§e k√µneleb skulptor Jaan Koorti elust ja loomingust
lmar Laabaniga ajavad Stockholmi Hiina restoranis juttu Maia Lilje ja Virve Normet. Saate algmaterjal, intervjueerijad on salvestisel madala nivooga. Vestlus muusikast, k√§imasolevast n√º√ºdismuusika festivalist, loomingust, Ilmar Laabanist, jm. Kavas nn Rootsi muusika p√§eval. Salvestatud mai 1990.
Sarja neljanda ts√ºkli viimane loeng on √ºldistus teemal inimene ja kunst. Professor Juri Lotman r√§√§gib t√§nap√§eva kunstist ja sealhulgas filmikunstist, nende m√µjust isiksusele, kunsti omap√§rast ning suhetest pseudokultuuri eri vormidega. Kunst annab alati valikuv√µimaluse, mida elu sageli ei anna. Ta eksisteerib mitte ainult v√§ljaspool meid, vaid ka meis enestes. Kui ka tahaksime, ei suudaks me elada kunstita. Re≈æiss√∂√∂r Kadri Mardna, operaator Andres Kull, toimetaja Jevgenia Haponen.
Eestimaa pinnalt v√µrsunud Enno Hallek on v√§ga omap√§rase kunstnikuandega. Originaalselt on ta s√ºnteesinud pop-kunsti l√§√§ne-eestiliku v√§rvipaleti ja l√µbusa absurdiga varjutatud t√∂√∂des, mis kujutavad aere, saage ja kalu ning milles ei puudu irooniline alltekst.
Ando Keskk√ºla tutvustab maailmakuulsate Corneille, Adami, Arman'i graafiakan√§itust Tallinna Kunstihoones. T√∂√∂de eksponeerimisest r√§√§gib n√§ituse kujundaja Aleksander Jakovlev.
Saade hiljuti meie hulgast lahkunud Eesti √ºhe suurima erakunstikogu omanikust Matti Miliusest. Alates 1962. aastast on ta isiklike loobumiste hinnaga omandanud kunstnike maale ja joonistusi. Saate autor ja re≈æiss√∂√∂r Peeter Urbla.
Saates antakse √º
30. augustil 1990 avati Soomes aasta suurima kultuuris√ºndmuse raames vaba√µhun√§itus &quot;Eesti maastikud Helsingi Esplanaadil&quot;. N√§itust kommenteerivad kunstikriitik Krista Kodres, Soome Arhitektuurimuuseumi direktriss Marja-Riitta Norri ja sisustusarhitekt Perttu Mentula.
√úks kunstnikest, kelle loomingus s√ºrrealistlikul filosoofial oluline koht, on Rene Kari. Hedonistliku v√§rvi- ja vorminautlejana saavutab ta oma t√∂√∂des pingestatud √§reva ning kummalise atmosf√§√§ri. Kari loomingut kommenteerib kunstiteadlane Harry Liivrand.
Kunstiteadlane Harry Liivrand k√ºlastab Ado Lille ateljeed ja anal√º√ºsib l√§hemalt tema t√∂√∂d &quot;Aaped&quot; II. √úlevaade 80ndate loomingust. Re≈æiss√∂√∂r Jaanus N√µgisto.
Saates avab Mari Kurismaa oma suhtumise traditsioonidesse. Tema loomingut kommenteerib kunstiteadlane J√ºri Hain.
Maalikunstnik Jaak Adamson elab Slovakkias, n√º√ºd on ta oma t√∂√∂dega √ºle hulga aja Eesti kunstis√µprade ees, temaga vestleb s√µber J√ºri Arrak. Maalikunstnik Jaak Adamson elab Slovakkias, n√º√ºd on ta oma t√∂√∂dega √ºle hulga aja Eesti kunstis√µprade ees. Mitmek√ºlgse kunstnikuga vestleb J√ºri Arrak.
Nii Raoul Kurvitsa maalid kui ka perfomance'id on v√§ga subjektiivsed, l√§htudes alateadvuse impulssidest, arhet√º√ºpsetest kujunditest ja kunstniku keerulistest m√µttek√§ikudest. Saates pakub kunstiteadlane Sirje Helme m√µningaid l√§htekohti nii kunstniku kui ka tema loomingu m√µistmiseks.
T√§na on mitmesugused objektid ja installatsioonid eesti n√º√ºdiskunsti lahutamatu osa. See pole aga mitte alati nii olnud. √úks teerajaja selles vallas on olnud Kaarel Kurismaa. Kunstniku loomingut kommenteerib kunstiteadlane J√ºri Hain.
Intervjueerija Lea Veelma. Saatel√µik. Ando Keskk√ºla r√§√§gib oma Stockholmis k√§igust. Peamiseks jututeemaks on Rootsi Kunstiakadeemia akadeemik Enno Hallek, eesti kunstnik Stockholmis, kellel on seal ka oma kunstikool. Ta on palju aidanud eesti kunstitudengeid. Salvestuskuup√§evana on kirjutatud 1990-ndate aastate I pool. ASDAT-664.3
Intervjueerija Lea Veelma. Saatel√µik. J√ºri Arrak r√§√§gib hirmudest, iseseivusest, √ºksindusest, oma t√∂√∂st. Halliste kirik. J√ºri Arraku maal P√ºha Anna Maarjaga, mille avamine seisab ees (juuni 1991). Kristlusest. Salvestuskuup√§ev on 1990-ndate l√µpp v√µi 1991 I pool. ASDAT-664.4
Saate autor Mark Soosaar seab oma sihiks anda mitmek√ºlgne pilt kunstnik Lembit Sarapuust kui inimesest, kui kunstnikust, kui m√µtlejast. P√º√ºda m√µista Lembit Sarapuu loomingu asendit eesti n√º√ºdiskunsti taustas√ºsteemis.
Saade tutvustab kunstiajaloolast Inge Tederit, tema elu ja t√∂√∂d.
Televaataja tunneb J√ºri Haini eesti kunsti ja kunstnikke tutvustavate saadete kaudu. K√§esolevas saates tutvustab kunstiteadlane J√ºri Hain iseenda t√∂id ja tegemisi.
Maalikunstnik ja graafik J√ºri Arrak kujutab oma loomingus sageli grotesksete olendite kummalist maailma, kuid nende kujutluspiltide m√§ng on √ºhendatud moraali ning inimeseksolemise probleemidega. Kunstniku loomingut kommenteerib kunstiteadlane Boris Bern≈°tein.
Rootsis elav eesti kirjanik Helga N√µu on ikka ise oma raamatud illustreerinud ning nende √ºmbrispaberid kujundanud. Joonistamine ja maalimine on tema lemmikharrastus. J√§rgnevad 10 minutit veedame Helga N√µu ja tema piltidega.
Raul Meel tuli kunsti 60ndate aastate l√µpul ning liitus kohe eesti noore kunsti avangardse osaga. Sealt edasi on ta liikunud iseseisva kunstnikuna, t√∂√∂tades nii graafikas kui maalis v√§lja oma stiili. P√µgusa √ºlevaate Raul Meele loomingust teeb kunstiteadlane Sirje Helme.
Eesti Telefilmi materjal &quot;Kunstnik Peeter Mudist&quot;. Ilmselt filmi &quot;Iga√ºks nagu saab&quot; heli algmaterjal. Re≈æiss√∂√∂r ja intevjueerija Liina Kulles. Helire≈æiss√∂√∂r Rein Urm. Kunstnik Peeter Mudist k√µneleb loomulikkusest, ateljeest kunstniku elust, hirmust maailma ja elu ees, loomingust, Saaremaast, teaduslikust t√∂√∂st &quot;Joonistaja 10 k√§sku&quot;, t√µest, vabadusest, maalimisest jpm. Monteerimata materjal. Salvestatud m√§rtsis 1990.
Sergei Isupov t√µi meie pikaajaliste traditsioonide ja hea maitsega keraamikasse v√µ√µrast elementi, mis l√§htub ukraina rahvakunstist. Tema vormifantaasia avaldub keraamilistes objektides, mida v√µib vaadelda skulptuuride v√µi installatsioonidena.
Saade tutvustab Eesti kunstnike t√∂id, kes on tegelenud s√ºrrealistlikke piltide ja skulptuuride loomisega. Selle kunstivoolu t√§htsusest Eestis r√§√§gib Anu Liivak ning looja seisukohti tutvustab Olav Maran.



Kalev Vapper teeb meid tuttavaks ameerika-eestlasest kunstniku Kalev Mark Kostabiga.
Graafik Reti Laanem√§e-Saksa loomingut anal√º√ºsib Hasso Krull.
Kunstikriitik Harry Liivrand on √∂elnud, et Leonhard Lapini t√∂√∂d on graafiliselt paljundatavad plakatid, mille veenmisj√µud tuleneb √ºldtuntud s√ºmbolite teravmeelsetest kombinatsioonidest ja satiirilisusest.
Eve Kase kunst on lahtine ja kontakteeruv, tema maailm totaalne ning lummav. Kunstniku loomingut tutvustab Sirje Helme.
R√ºhm T n√§itus Kunstihoones 20. veebruarist 10. m√§rtsini 1991.
Maailmamainega muuseum asub umbes 30 km kaugusel Kopenhaagenist looduslikult kaunis kohas mere kaldal. Muuseum asutati 1958. aastal ja seda on mitu korda juurdeehtustega laiendatud. Meid huvitas nii Louisiana kunstikogu kui ka see, mismoodi h√§stitoimiv kunstikeskus on v√§lja arendatud. Muuseumi tutvustab selle asutaja Knud W. Jensen.
Toimetaja ja esineja Terje Soots. Itaalia Eestis. K√µnelevad Olev Subbi ja Jaak J√µer√º√ºt. Vestlus Itaalia kultuurist: Itaalia, Dante, Giotto, Leonardo jm. Saade on muusikaliselt kujundatud. Kavas kordussaatena III programmis 18.05.1991.
Oma puhta m√µtlemisviisiga esindab ta klassikalist kunstnikut√º√ºpi. Teda huvitavad muutumatud algkujundid ning ebaisikulised ja √ºldarusaadavad omadused.
Film eesti kunstnikust Peeter Mudistist (1942), kes l√µpetas ERKI 1967. aastal maalijana. Mudist oli kunstnik, kes ei maalinud seda, mida n√§gi, vaid seda, mida m√µtles. Tema jaoks oli t√§htis vaid s√µnum, valguse otsimine. Tal oli, mida √∂elda, ja ta kandis selle puhtf√º√ºsiliselt iseendast andes l√µuendile, ignoreerides oma rasket haigust. Film h√µlmab ajavahemikku kevadest s√ºgiseni 1990. Viibime Mudisti seltsis nii Saaremaal Leisis kui ka tema ateljees Tallinnas. Filmis keskendutakse eelk√µige kunstnikule kui loojale, on p√º√ºtud avada kunstniku olemust tema tunnetuse k√µrghetkedel, tabada loomisajendeid ja kanda edasi tema s√µnumit.
Sirje Runge on t√§htsamaid minimalistliku maalitraditsiooni loojaid Eestis. Abstraktse kunsti √ºhe v√µimalusena taotleb minimalism puhast maalikunsti, pagendades pildipinnalt kirjelduse ja sellega seotud s√µna. Saates tutvustatakse kunstniku kujunemisteed geomeetrilisest abstraktsionismist minimalismini aastatel 1970-1980 ja tema hilisemat loomingut.
Ladusas kirjutamis- ja jutustiilis esitatud ents√ºklopeedilised teadmised on taganud J√ºri Kuuskemaale populaarsuse ka kunstihuviliste laiemas ringkonnas. Saates viib ta meid taas kokku vanalinna probleemidega.
Endisaegsete eesti kunstnike √µppimistest ja elust Pariisis enne I maailmas√µda r√§√§gib Tiina Abel. 00:19:21 Pariisis √µppiv Urmo Raus r√§√§gib oma elust ja √µpingutest Pariisis. Saate autor Kerttu Soans, toimetaja Helju J√ºssi. Eetris 16.08.1991.
Saade kunstiteadlasest ja -kriitikust, esteedist ja pedagoogist Boris Bernsteinist (17.XI 1924 - 23.VI 2015). Mehest, kes kogu oma loomet√∂√∂ v√§ltel oli erakordselt mitmek√ºlgne ja viljakas. Saates r√§√§gib ta oma erialast ja teda huvitavatest teemadest.
Eesti maalikunstnike Pariisi-k√§ikudest ja elust Pariisis kahe s√µja vahel r√§√§gib Tiina Abel. Ado Vabbe ja Juhan Muksi m√§lestusi ja reisikirju loeb Einar Kraut. Prantsuse kunst Eestis. Saate autor Kerttu Soans, toimetaja Vivian Anni, helioperaator Heli Sillar. Eetris 06.09.1991.
Saate k√ºlaline on keraamik professor Helene Kuma. Juttu √µpingutest, t√∂√∂st teadlase, kriitiku, kunstniku ja pedagoogina, keraamikast, elust. Saate autor Vivian Anni, toimetaja Helju J√ºssi, helioperaator K√ºlliki Valdma.
Saade meie √ºhe autoriteetsema kunstiajaloolasega on salvestatud Eesti Kunstimuuseumis, majas, kus m√∂√∂dusid tema esimesed t√∂√∂aastad.
R√ºhmitus Para loodi 1989. aastal. S√ºrrealistide esimene n√§itus toimus 1990. aastal Tartus. 28. juunist kuni 21. juulini 1991 oli Tallinna Kunstihoones r√ºhmituse teine √ºlevaaten√§itus. Kommenteerivad kunstiteadlane Ants Juske ja Para liige Ilmar Malin. Re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann.
Kuna kunstnik on oma t√∂√∂meetodit selgitades ikka r√µhutanud inimese ja kosmose √ºhtsust, kus taevane ning maine on miljoni niidiga seotud, siis n√§htud killud kunstniku elust koondati saateks pealkirjaga &quot;Taeva all&quot;, mis on √ºks tema hiigelseeria serigraafiatehnikas. Raul Meele loomingut kommenteerib Sirje Helme.
Saade maalikunstnik Toomas Vindi loomingust. N√§eme t√∂id Kunstimuuseumi ja Kunstifondi kogudest, kommenteerib-anal√º√ºsib kunstiteadlane Mirjam Peil.
Siim-Tanel Annuse algusaegade graafiliste lehtede rafineeritud geomeetrilistes, abstraktsetes kujundites on p√ºrgimus argisest v√§lja, taeva ja valguse poole. Suhtlemises eluga l√§bi kunsti on kunstniku varjatud kirglikkus leidnud v√§ljundi performance'ides. K√µlab Peeter V√§hi teos &quot;√úheksa mantrat&quot; ja Annus r√§√§gib oma p√º√ºdlustest kunsti tegemisel ning selle n√§gemusest.
Saade skulptor Mare Mikofist. Tema loomingut anal√º√ºsib kunstkriitik Harry Liivrand.
Saates n√§eme maalikunstnik J√ºri Palmi loomingut aastaist 1975-1990. Kaamera viibib tema Lasnam√§e ateljees, kus kunstnik r√§√§gib filosoofilises m√µ√µtmes endast kui ka oma loomingust.
S√ºrrealistliku luuletaja, esseisti ja kriitiku Ilmar Laabani 70. s√ºnnip√§eva puhul valminud saates loevad tema luulet Anu Lamp ja Andres Ehin. Re≈æiss√∂√∂r Gerda Kordemets, toimetaja Katrin Seppel.
Loomingu olemust anal√º√ºsib kunstikriitik Sirje Helme.
Aastak√ºmneid jaksas ta √ºheaegselt vedada mitut rasket koormat: kunstiajaloolase, tegevkunstniku ning keraamika ja klaasehist√∂√∂ kateedri juhataja oma. Saates jutustab Helene Kuma (7.IX 1921 - 11.X 2009) oma loomingust, elust ja pedagoogit√∂√∂st.
Portreefilm eesti tuntuimast vitraa≈æikunstnikust Dolores Hoffmannist, kes aruleb vaimust ja v√µimust, kunstniku ja (raha)-√ºhiskonna suhetest. Re≈æiss√∂√∂r Dorian Supin.
Kunstnik Raul Meel alustas kord kirjanduslike katsetustega, kirjanikuna tuntud Mari Saat aga tahtis saada kunstnikuks. Saade perekonnast, vastastikusest m√µistmisest, loobumistest ja leidmistest. √úhisest t√∂√∂st. S√µnast kirjanduses ja kunstis. Vestlust juhib Olev Remsu.
J√ºri Okase t√∂√∂des on nii eemalseisja irooniat kui ka sunnitud kohalolija arusaamist. Tema kangelane on ruum ja keskkond ning atribuutideks v√µime n√§ha, tajuda ja m√µista.
Tunnustatud graafikut k√ºsitleb ja loomingut kommenteerib Eha Komissarov. Re≈æiss√∂√∂r Jaanus N√µgisto.
Nahakunstist r√§√§givad Kerttu Soans ja nahakunstnik Elo J√§rv. Juttu naha omap√§rast ja kunstniku loodud erilisematest teostest. Saatejuht ja autor Kerttu Soans, toimetaja Vivian Anni, helioperaator Heli Sillar. Eetris 25.01.1992.
Jaan Toomiku ja Jaan Jaanisoo perfomance Tartus 1991. aasta kevadel.
Saade kunstnik T√µnis Vindist.
Riina ja J√ºri Kermik on disainerid, kellest √ºhe t√∂√∂objektiks on nahk, teisel ruum ja m√∂√∂bel. Nende loomingut kommenteerib kunstikriitik Krista Kodres.
Kirev kollaa≈æ J√ºri Kase loomingust, mida aitab lahti m√µtestada kunstikriitik Ninel Ziterova kaadritagune tekst. Muusika Kriszysztof Penderecki.
N√§eme tekstiilikunstnik Katrin Pere loomingut. Seda anal√º√ºsib kunstikriitik Tiina K√§esel ja loomingu s√ºndimisest ja kunstnikuks olemisest r√§√§gib Katrin Pere ise.
√úlevaade Avo Keerendi abstraksetest ja geomeetrilistest t√∂√∂dest. Neid kommeteerib kunstikriitik Sirje Helme.
Naise kaudu ja naisekeskselt on Epp-Maria Kokam√§gi end alati v√§ljendanud, milleks muuks pidada tema intuitsiooni usaldust, osavat elufragmentide ja aimatavate seoste liitmist ning kompositsiooni elegantsi. Nii avameelset naiselikkust on isegi pealet√ºkkivaks peetud, kuid isikup√§rane anne on juba kord end v√µimukalt maksmapanev.
Kaamera viibib Tallinna kunstihoones tarbekunsti n√§itusel, mida kommenteerib kunstiteadlane Ebe N√µmberg. Re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Mariina M√§lk.
Saates n√§eme kunstniku maale ja puul√µikeid, mis on sulatatud √ºrgsete elementide: vesi, tuli ja p√§ike, muusikasse. Jaak Arro loomingut aitab m√µista kunstikriitik Eha Komissarov, kelle m√µtteid edastab Andres J√µesaar.
Katkend Martin Viirandi intervjuust Ilmar Laabaniga. (NB! Ilmselt saatest MAAILMAPILT. Ilmar Laaban. v√§ljaj√§√§nud osa VAS-4102)
On-Grupi n√§itus Tallinna Kunstihoones. Grupi olemust r√§√§gib lahti ja anal√º√ºsib kunstiteadlane Krista Kodres. S√µna saavad ka tarbekunstnikud ise. Saate re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Mariina M√§lk.
Portreesaade kirjanikust ja kunstnikust Aleksander Suumannist. Idee ja k√ºsitlus Peeter K√ºnstlerilt, stsenaarium ja re≈æii Talvo Pabutilt.
Saade kunsiteadlase Mai Levini t√∂√∂dest-tegemistest. N√§eme teda kunstnike piketil Toompea ees ja √ºhel kurval kolmap√§eval.
Eesti 10 skulptori t√∂√∂d-tegemised ateljees-t√∂√∂kodades ja n√§itusel Tallinna Kunstihoones. Saatejuht on kunstikriitik Johannes Saar.
Saate kunstnikust-keraamikust Juss Pihost tegid Valter Uusberg, Gerda Kordemets ja Rein Lillmaa.
Meenutussaade maalikunstnik Villem Ormissonist. Autor kunstiajaloolane Reet Mark
Disainer Toivo Raidmets r√§√§gib oma loomingust, installatsioonist. Re≈æiss√∂√∂r Jaanus N√µgisto.



Eesti animafilmist r√§√§givad saates Kalju Kivi, Peep Pedamson, Hardi Volmer, Valter Uusberg, Janno P√µldma jt. N√§eme katkendeid uutest animafilmidest, esilinastub esimene eesti joonisfilm &quot;Kutsu Juku seiklusi (1931).
Soome kunstniku m√µtteid elust ja kunstist, viimaste aastate looming.
Skulptor ja tema looming. Muusikat Riho Sibulalt ja VSP Projektilt. Toimetaja Mariina M√§lk, re≈æiss√∂√∂r Jaanus N√µgisto.
Vaibakunstnik Anu Raud oma kodus Heimtalis K√§√§riku talus.
Film 1903.aastal Sangastes s√ºndinud, 1939.aastal Tartu K√µrgema Kunstikooli Pallas l√µpetanud, praegu Ameerika √úhendriikides elavast maalijast ja graafikust. Kor√ºfeega vestleb Jaak L√µhmus, muusikaline kujundus Jaak Elling, kaamera ja re≈æii Andres S√∂√∂t.
Tekst on kunstikriitik Eha Komissarovilt.
Fotokunstnik-graafik r√§√§gib oma t√∂√∂stiilist ning tutvustab oma loomingut.
97 eesti kunstnikku, modell, muusa ja koer Evald Okase maalil. Saatejuht Heinz Valk usutleb Evald Okast ja loomeinimesi 1992. a s√ºgisn√§ituselt. Re≈æiss√∂√∂r Olav Kruus.
√úhtki teist kunstnikku pole Rootsimaal n√µnda armastatud nagu Carl Larssoni. Tema piltidel on kujutatud √ºht √µnnelikku perekonda ja seda √µnne on kunstnik jaganud oma piltide kaudu kogu maailmale... Saate autor Epp-Maria Kokam√§gi.
Kunstnik Oskar Kallis (1892-1917) on Kalevipoja-aineliste pastell- ja √µlimaalide looja. Saates antakse √ºlevaade kunstniku elust ja loomingust. Autor on kunstiteadlane Maire Toom, re≈æiss√∂√∂r ja toimetaja Olav Kruus.
Kunstnik r√§√§gib elust, kunstist, oma t√∂√∂st. Re≈æiss√∂√∂r Jaanus N√µgisto.
Saade Tartu kunstikooli s√ºnnist, kujunemisaastatest, √µppes√ºsteemist ja pallaslastest. V√§ike √ºlevaade kunstnikest ja nende loomingust.
Saates paotab kunstnik ise ukse oma sisemaailma. Huvitunud s√ºrrealismist ja abstraktsionismist on tema kunstip√§rand eripalgeline ning mitmek√ºlgne. K√ºlab Sven Gr√ºnbergi muusika.
Sirje Helme, Ants Juske, Eha Komissarov, Anu Liivak jt kommenteerivad t√∂id n√§itustelt &quot;Objekt versus ruum&quot;. Austria n√º√ºdisskulptuur galeriides Luum, Sammas ja Kunstihoone galeriis Juhana Blomstedti maale sarjast &quot;Symposion&quot; ja Sirje Runge maale. Re≈æiss√∂√∂r Liina Kulles.
Maalikunstnik Andres Tolts r√§√§gib oma maalidest ja assamblaa≈æidest. Re≈æiss√∂√∂r Jaanus N√µgisto, toimetaja Mariina M√§lk.
Ando Keskk√ºla r√§√§gib paekivist ja oma objektidest &quot;Opus Petra&quot;. Tekst T√µnu Kaalep.
Fotosaated: Fotogaleriid '93
Saade skulptor Anu P√µdra loomingust. Teksti autor kunstiteadlane Tiina Pikam√§e.
Pallaslased meenutavad kunsti√µpinguid ja nimekaid √µpetajaid. Autor Tiina Abel, re≈æiss√∂√∂r Olav Kruus.
Maalikunstnik Maria-Kristiina Ulas r√§√§gib oma loomingust ja oma t√∂√∂stiilist. Tekst Peeter Lauritsa ainetel.
Toimetaja ja saatejuht Lea Veelma. Saade pole s√§ilinud terviklikult. Kunstikanal. Saatel√µigud: 00:00:02 Tea Tammelaan k√µneleb oma esimesest personaaln√§itusest ja oma tegemistest. 00:04:11 helil√µik klaasin√§ituse avamiselt. Kavas 29.05.1993 Raadio 2-s. VAS-5566.2
√úlevaade Aapo Puki kunstimaailmast Lillepaviljonis. Esitatud on erinevad kunstiliigid ja k√ºlastajad, eriti lapsed, on varmad k√§tt proovima. Kohal on Hugo Hiibus, Signe Kivi, Raivo J√§rvi, Epp Maria Kokam√§gi, peaminister Mart Laar jpt. Re≈æiss√∂√∂r Maire Radsin.
Saade tutvustab fotograafide Peeter Lauritsa ja Herkki-Erich Merila loomingut. Teksti autor kultuuriajakirjanik T√µnu Kaalep.
Saates r√§√§gib Peeter Mudist oma skulptuuride tegemisest.
Peeter Pere tuli meie kunsti 1980. aastate keskel koos &quot;R√ºhm T&quot;-ga. P√µhieriala poolest on ta arhitekt, kuid tuntud v√§ga mitmek√ºlgse kunstnikuna - maalija, installaatori ja perfomance'i tegijana.
K√ºlas kunstnik √úlle Meistril Toimetaja ja saate autor on Haldi Normet. Helioperaator Mairi Otu. Raamatukunstnik √úlle Meister tutvustab nii m√µnegi vahva illustratsiooni s√ºnnilugu. Reporter on Haldi Normet. Saade on muusikaliselt kujundatud. Kavas 06.07.1993.
Esindatud on r√ºhmitused &quot;L√ºliti&quot;, &quot;Neoeksprepost&quot; ja &quot;M√ºra&quot;. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat.
Keraamik Aino Alamaa sai tuntuks eelk√µige oma pisiplastikaga. Tema loomingu p√µhiteema on inimene, keda kunstnik on kujutanud suure soojuse ja t√§helepanuga igap√§evaste toimetuste juures v√µi tegelemas kaunite kunstidega. Saates jagab ta t√∂√∂ vahel meiega oma m√§lestusi, mis on sama haprad kui keraamika. Saatejuht Liina Kulles.
Saate autor ja intervjueerija Lea Veelma. Saade Kunstikanal. Kolm intervjuud saatest, saade pole s√§ilinud terviklikult. 00:00:02 Mati Karmin r√§√§gib Sammas Galeriist, mis on tegutsenud aasta. Kunstnikest, kunstist ja kunstnike probleemidest, galeriist, jm. 00:08:09 Epp Maria Kokam√§gi r√§√§gib oma n√§itusest &quot;Teated suvest&quot; Sammas Galeriis (helil√µik salvestatud 08.09.1993), kunstist, suvest, oma t√∂√∂dest ja muusikast. 00:15:23 Arhitektuurimuuseumi direktor Karin Hallas r√§√§gib Rahvusraamatukogus avatud n√§itusest &quot;Arhitektuurijoonis kui ajastu dokument&quot;. Saade kavas Raadio 2-s 11.09.1993. VAS-4604
Eesti skulptorite algatatud rahvusvaheline skulptuurialane t√∂√∂kohtumine Otep√§√§l. Eesm√§rgiks koost√∂√∂ edendamine ja aktuaalsete kunstiideede viimine v√§ikelinna keskkonda. Kunstnikel tuli kasutada ainult kohalikke looduslikke materjale ja nende j√§√§ke. Inspiratsiooniallikaks oli linn. Kogu ettev√µtmine kujunes nii v√§ljakutseks kui ka p√µnevaks intellektuaalseks m√§nguks, oamoodi v√µistluseks. V√µitjaks sai Otep√§√§ linn, mida neil suvep√§evadel t√§itis moodsa kunsti hingus. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat.
Ehtekunstnik-vabagraafik, kelle t√∂√∂des peegeldub etnoteema ja kasutatud m√ºtoloogilisi m√§rke.
Saade tekstiilikunstniku toimetamistest Viljandimaal K√§√§riku k√§sit√∂√∂talus. Saatejuht Ela Tomson.
Kunstis√ºndmust tutvustav saade
Kunstikriitik Eha Komissarov r√§√§gib kunstnik Valeri Vinogradovi t√∂√∂dest ja tema kohast Eesti kunstis. Re≈æiss√∂√∂r Jaanus N√µgisto.
Autorisaade Olev Subbist. Kunstnikuga vestleb Heinz Valk. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat, operaator Peep Laansalu, toimetaja Mariina M√§lk.

Saima S√µmer
√úlevaade Sorosi Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse 1. aastan√§itusest &quot;Aine-aineta&quot;. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat.
Sisustusarhitektuuri n√§itust Tallinna Kunstihoone galeriis tutvustav saade. Re≈æiss√∂√∂r Liina Kulles
Camp kui 1960. aastate New Yorki suubuv √ºldkultuuriline n√§htus on √§√§rmiselt eklektiline ja h√µlmab endas peaaegu k√µikide stiilide ning eluhoiakute elemente. Saates esinevad modell Beatrice, Anneli Hallik, Harry Liivrand, Allan Hmelnitski jt. Saatejuht Raoul Kurvits, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann ja toimetaja Katrin Reimann.
Kunstnik valmistub oma maalide isikun√§ituse avamiseks, tutvustab t√∂id. Re≈æiss√∂√∂r Liina Kulles, toimetaja Mariina M√§lk.
P√µhilised suundumused eesti kunstis √ºhiskondliku situatsiooni taustal.
Jaan Toomiku performance T√ºrisalu pangal 21. veebruaril 1993. aastal.
Elektrooniliste m√§ngude, disko, laserite, kompuutrite ja s√ºntesaatorite lummuses tegutsevad tantsur√ºhmad.
Eesti kunstis on olnud palju eredaid maalijaid. Nende seast kerkib esile Elmar Kitse (1913-1972) nimi, kes omas erakordset loomisj√µudu ja ande mitmek√ºlgsust. Erakordselt viljaka loometegevuse k√µrval j√§tkus kunstnikul energiat ka arvukate hobidega tegelemiseks. Saates meenutavad kunstnikku tema s√µbrad ja tuttavad ning pereliikmed. Saate autorid on Tiiu Talvistu ja Mare Joonsalu.
√úhel ilusal p√§eval tegi kunstiajaloolane Jevgeni Kaljundi AS Restauraator D noortele t√∂√∂meestele Toompeal ekskursiooni. Tiina M√§gi ja Andres Hion juhtusid seal l√§hedal olema.
Tiina M√§gi autorisaade Toompeal asuvast tulevases Saksa saadiku residentsis l√§biviidud restaureerimist√∂√∂dest. L√ºhikese ajalootutvustuse annab ajaloolane Jevgeni Kaljundi.
Saade tutvustab feminismi olemust Eestis ja mujal maailmas. Saatejuht Viire Valdma, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann ja toimetaja Katrin Reimann.



V√§liseesti (Kanada) kunstniku Rutt Tulvingu k√ºlask√§igust Eestisse. Rutt Tulvinguga vestlevad kunstiteadlased Inge Teder ja Tiina Abel.
Saade kunstnik Olav Maranist ja tema maalidest. Taustaks Arvo P√§rdi muusika. 20. oktoobril on Olav Maranil 75. s√ºnnip√§ev.
Arhitekt Raine Karp, intervjueerib Margit Kilumets. T√∂√∂ Eesti Projektis, konkurents. Kliendid ja nende n√µudmised. Arhitekti t√∂√∂p√§ev. Muinsuskaitse, lemmikobjektid. Poliitilised eelistused, elu kreedo.
Soomes toimunud kunstibiennaali anal√º√ºs Sirje Helmelt ja Ants Juskelt. Saatejuht Katrin Reimann.
Kunstip√§evad Saaremaal. Saatejuht Katrin Reimann.

Stsenaariumi ja re≈æii autor Raoul Kurvits. Saates avatakse romantilise elustiili karmimat poolt - surm, kannatused, valu ja hingepiin. Re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann ja toimetaja Katrin Reimann.
Saatesari valgustab kunstielu; saates tutvustatakse noort kunstnikku Reiu T√º√ºri, vahendatakse kunstiuudiseid ning r√§√§gitakse multimeediast.

Re≈æiss√∂√∂r: Mare Viljarand
Kes on intellektuaal? Saate autor Raoul Kurvits, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann ja toimetaja Katrin Reimann.
Ajalooline √ºlevaatefilm Eesti- ja Liivimaa m√µisatest ning neid omanud suguv√µsadest ja nende saatustest - 1. osa. Re≈æiss√∂√∂r Paul Raudsepp.

Re≈æiss√∂√∂r: Mare Viljarand
Interaktiivsest televisioonist r√§√§givad Marko Laimre ja Ivar Reimann; noore kunstniku tutvustus: Priit Joala; Tairo P√§rnamets ja Andro K√∂√∂p r√§√§givad sisekujundusest kullakaupluses, Mari Sobolevi intervjuu SHOP 13-s; intervjuu Ando Keskk√ºlaga. Saate re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann ja toimetaja Katrin Reimann.
Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Toomkiriku vapikogu. Peatub l√§hemalt Hoyninen von Huene, Uexk√ºllide, Tiesenhausenite, Pilar von Pilchau, Knorringi ja Wrangelite suguv√µsa vappidel.
Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Toomkiriku vappepitaafide konserveerimise t√∂√∂kojas kaht pooleldi t√∂√∂s olevat vappi: Stackelbergi ning Uexk√ºlli krahvisuguv√µsade omi. L√§bi nende n√§idete kuuleme vappide p√µhikomponentide kujunemisest, t√§ienemisest, v√§rvidest ja dekoorist l√§bi mitme sajandi. Saksa restauraator Arnulf von Ulmann r√§√§gib Toomkiriku konserveerimist√∂√∂koja arendamisest kaasaegsele rahvusvahelisele tasemele.
Saade r√§√§gib Tatari t√§nava majast nr. 21, kus on v√§ga palju kultuuriinimesi elanud, saatejuht on Liina Kulles
Saatesari valgustab kunstielu.
Saatesari valgustab kunstielu. Saatejuhid Mare Tralla ja Mari Sobolev, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetja Katrin Reimann.
Kunstiajaloolane J√ºri Kuuskemaa r√§√§gib R√§gavere m√µisa ajaloost (vene keeles, eesti k.subt)
Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Haapsalu piiskopilossi, mille ehitust alustati 1263. aastal ning mis on √ºsna h√§sti s√§ilinud t√§nap√§evani. Saame √ºlevaate lossi ajaloost- rajamisest ja kujunemisest l√§bi sajandite. Illustratsiooniks on m√µned joonistused ja reprod vappidest, lossist ja Magnus de la Cardie'st.
Noorte kunstisaate teemaks on sotsrealism ja sotsiaalsus kunstis; saates tutvustatakse Kursi koolkonna liiget Peeter Allikut, kes oli ka visuaalsete kunstide festivali &quot;Dionysia '95&quot; peakunstnik. Saatejuhid Mare Tralla ja Mari Sobolev, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Katrin Reimann.
Saate k√§sikirja aluseks on Leo Soonp√§√§ monograafia ja Hanno Kompuse artikkel. Saate tegemist on toetanud Eesti Rahvuskultuuri Fond. Adamson-Ericu m√§lestustega helisalvestus p√§rineb 1966. aastast. Saade annab s√ºvaanal√º√ºsi Adamson-Ericu loomingust ja tema kohast Eesti kunstis. Adamson-Ericut meenutavad Mari Adamson, Bruno Tomberg, Olev Subbi, Evald Okas, Ella K√ºlv, Gustav Ernesaks, Villem Raam, Leo Gens.
Kunstnikuna tuntud Kalev Mark Kostabi esitles 1. juunil 1995.a. Estonia kontserdisaalis oma heliloomingut; heliteoseid esitavad Eesti noored klaverikunstnikud Risto Laur, Marko Martin ja Ralf Taal.
L√ºhike √ºlevaade kunstniku senisest loomingust. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat.
Rikka loomingulise p√§randiga kunstnik Edgar Valter elas viimased poolteist aastak√ºmmet V√µrumaa k√ºngaste ja metsade keskel. Edgar Valter illustreeris ligi 250 raamatut, ilmunud on kaheksa karikatuurikogu, ta l√µi vabagraafikat ja eksliibriseid ning tegutses pidevalt maalikunstnikuna. Aga just V√µrumaal ilmus tema esimene omakirjutatud ja joonistatud lasteraamat &quot;Pokuraamat&quot;, inspireerituna V√µrumaa kaunist loodusest. 12 aasta jooksul j√µudis ta lastele joonistada ja kirjutada veel 15 raamatut ning maalida hulgaliselt V√µrumaa maastikke. Portreesaade Edgar Valterist salvestati P√∂√∂rism√§el. Re≈æiss√∂√∂r Karin Nurm, toimetaja Eve Viilup.
Lahkame fotokunsti ja ajaloo vahekordi. Saates esinevad Peeter Linnap, Peeter Laurits ja Ants Juske.
Saates lahatakse dokumendi osa ajaloos ja kunstis. Peeter Linnapi intervjuu John Stathatosega ja Jan-Erik Lundstr√∂miga. Saate muusika: John Gale, Brian Eno, David Byrne

Re≈æiss√∂√∂r: Mare Viljarand
Skulptor Aivar Simson astus Tallinna Kunsti√ºlikooli 1982. aastal juba s√µjast l√§bik√§inud mehena; Simson valis v√§ljenduslaadiks sotsiaalse kriitika ja sarkastilise √ºleoleku kultuuritraditsioonidest; teda tuntakse eesti skulptuuris eelk√µige kui EESTI ASJA ajajat.
Milline oli hipiliikumine 60ndatel Eestis ja maailmas? Millised on hipid, millega nad tegelevad, milliseid v√§√§rtusi elus t√§htsaks peavad? Saate re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Katrin Reimann.
Hispaania rahvuslikus maalikogus on kahe Eestist p√§rit kunstniku
Saatesari hakkab k√§sitlema kunsti, meedia ja elu vahekordi. Iga p√§ev √ºles kerkivaid uusi esteetilisi k√ºsimusi on kutsutud lahti m√µtestama meie parim ajupotentsiaal. L√§bi intellektuaalse vaidluse v√µib isegi selguda t√µde. Saatejuhid on nimekad kunstiteadlased Ants Juske ja Harry Liivrand. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.
Eksklusiivintervjuus vestlevad Thomas McEvilley ja Peeter Linnap kaasaegse kunsti erutavatel teemadel. Thomas McEvilley on USA kunstiteadlane, kes on avaldanud sadu artikleid ja raamatuid kunstist, filosoofiast ja religioonist.
Postsotsialistlik mees langeb eesti feministliku naise haardesse. Kuidas ta seda talub ja kuidas ta vastab naiste v√§ljakutsele - selle √ºle arutlevad nii nais- kui meesintellektuaalid.

Kaarel Kurismaa, Sulev Teppart, Sven Gr√ºnberg, Mari Kurismaa, Tallinna Kunstihoone
Kunstnik Epp-Maria Kokam√§gi p√º√ºab avada raamatuillustraatori Siima ≈†kopi maailma.
Traditsioonilise √µlimaali ja graafika asemel n√§eb meie kunstipublik n√§itusesaalides √ºha rohkem videosid, installatsioone, elektroonikat ja muud harjumatut. Kas see on kogu kunsti tulevik, selle √ºle arutlevad meie tuntud kunstnikud ja kunstiteadlased.
Kit≈°i ei ole peetud &quot;k√µrge&quot; kunsti aineseks. Ometi n√§eme, kuidas kit≈° tungib lugupeetud muuseumidesse ja galeriidesse. Saates tulebki juttu kunsti, elu ja kit≈°i vahele j√§√§vatest n√§htustest. Saatejuht kunstiteadlane Harry Liivrand. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.
Vaidlusteemaks on mood ja t√§nav. Massikultuur m√µjutab eliitmoodi rohkem kui kunagi varem. Klubimood, military look ja punk on j√§tkuvalt m√§rks√µnad, mis segunevad aristokraatiale omase glamuuriga. Saatejuht Harry Liivrand. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.
Kunstnik T√µnis Vindi fantaasia aastal 1995 tulevikulinnast Naissaarel. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat, toimetaja Mariina M√§lk.
Vanade kunstiinstitutsioonide kadumisega on muutunud olulisemaks kriitiku ja kuraatori roll. Kas see on kriitikute v√µim kunstnike √ºle ja kas kriitikud k√§ituvad alati kunstniku suhtes eetiliselt? M√µtteid vahetavad kunstnik J√ºri Arrak, kunstiajaloolane Linnar Priim√§gi ja kuraator Peeter Linnap. Saatejuht on kunstiteadlane Ants Juske. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.
Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab telavaatajatele endisi uhkeid m√µisahooneid Ungrul ja Kiltsil, mis saate tegemise hetkel on lagunenud ja seisavad varemeis. Illustratsiooniks m√µned fotod.
Kuigi Eestis on toimunud arvukalt kunstioksjone ja eesti kunstil on k√µrge renomee, puudub meil sisuliselt kunstiturg. Et aga kunst on kapital, on l√§√§nemaailmas ammu kinnitust leidnud. Stuudiosse on kutsutud galerist ≈†ifara Hindrekson ja kunstidiiler Georg Poslavski. Saatejuht Harry Liivrand. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.
Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Otep√§√§ maalinnuse ajalugu, mis on seotud Otep√§√§ asula tekkimise looga. √úlevaade linnuse rajamisest 6. sajandil kuni h√§vimiseni 1396. aastal. Tutvustatakse Otep√§√§ kirikut, millel on seos Eesti lipu s√ºnniga ning kaht taastatud reljeefi kiriku sissek√§igu k√µrval. Illustratsiooniks on keskaegsed olustikulised joonistused-pildid.
Palju r√§√§gitakse institutsionaalsusest kui kunstielu m√§√§ravast j√µust. Kas institutsioonid √ºldse v√µivad kujundada teatud kultuurisuundi v√µi teostavad nad iseenda ambitsioone?
Kunstiajaloolane J√ºri Kuuskemaa r√§√§gib Barclay de Tolly hauamonumendist.
Disain puudutab kogu meid √ºmbritsevat keskkonda. Kuidas suhtuda sellesse, et keegi v√µ√µras, ametinimetusega disainer, sekkub inimese intiimsesse elukeskkonda? Eesti rahvusliku disaini √ºle arutlevad Aleksander Jakovlev, Krista Kodres ja Ando Kesk√ºla.



Kunstiajaloolane J√ºri Kuuskemaa r√§√§gib P√µltsamaa linnusest ja selle ajaloost (vene k, eesti k. subt).
Eesti kunstimuuseumide funktsioonide √ºle arutlevad Enriko Talvistu ja Marika Valk. Milline peaks olema uus rahvuslik kunstimuuseum? Kas ta peab keskenduma klassikale v√µi olema kaasaja kunsti keskuseks? Saatejuht Ants Juske. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.
Kunstiajaloolase J√ºri Kuuskemaa vestlus Ridala kirikust.
Mis on erootiline kunstis? K√ºsimus, kust l√§heb piir erootilise ja porno vahel, on kultuurimaailma alati erutanud. Kas me saame t√µmmata kindlat piiri erootilise motiivi ja pornograafilise motiivi vahel? Arutlevad kunstnik Leonhard Lapin ja kunstikriitik Heie Treier.

Re≈æiss√∂√∂r: Mare Viljarand
Kunstiteadlane J√ºri Kuuskemaa r√§√§gib ajaloolisest Sangaste lossist. Lisaks intervjuu lossi p√§rija krahv von Bergiga.
Alkoholist on kunstiringkondades alati r√§√§gitud kui √ºhest loomingu stimulaatorist. Kui paljud Eesti loovisiksused on loonud kunsti, kirjandust ja muusikat n-√∂ kerges vines ning kui t√µsiselt tuleb nende tunnistustesse suhtuda? Stuudiosse on kutsutud Andres Langemets, Leonhard Lapin ja J√ºri Arrak.
Saates p√º√ºtakse t√§psustada, kuidas sobib see laialivalguv m√µiste t√§nap√§eva Eesti √ºhiskonnale. Vestlevad Hasso Krull, M√§rt V√§ljataga ja Heie Treier. Saatejuht Ants Juske.
Ideede prioriteet on kultuuriringkondi alati erutanud. Kes m√µtles v√§lja kubismi, kes tuli v√§lja postmodernismi terminiga? Kaasaegses info√ºhiskonnas on ideede liikumine ja erinevate ideede vastatikune m√µjutamine siiski endiselt keeruline protsess, kus on nii v√µitjaid kui ka kaotajaid. Harry Liivranna k√ºlalisteks on kunstiteadlane Sirje Helme ja kirjanik Hasso Krull. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, toimetaja Mariina M√§lk.
Portreesaade kunstnik Ando Keskk√ºlast. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat, autor ja toimetaja Katrin Reimann.
Kuidas ja millal annab elu tegelikkus impulsse kunsti s√ºnniks? K√ºsimustele otsivad vastuseid kunstiteadlased Harry Liivrand ja Ants Juske.
Saates lahatakse disko kui kultuurin√§htuse olemust, meenutatakse diskomuusika kuldaega mujal maailmas ja meie koduses Eestis. Autor ja re≈æiss√∂√∂r on Raoul Kurvitz, produtsent Katrin Reimann.

Johann K√∂ler
Kunstiajaloolase J√ºri Kuuskemaa vestlus Paide linnuse ajaloost.

Peeter Tooming k√§ib koos fotograaf Karmo Uusmaaga neis paigus Mulgimaal, kus 1930. aastate teisel poolel tegi oma pilte Carl Sarap, tolle aja Eestimaa kroonik. Saates on k√µrvuti asetatud Carl Sarapi pildid esimese Eesti Vabariigi aegsest Mulgimaast ja Peeter Toominga fotod t√§pselt neistsamust paigust 1990. aastate keskel.
Rahvusvaheline kunstin√§itus &quot;Konteiner '96&quot; Euroopa kultuuripealinnas Kopenhaagenis 1996. aastal. Eestit esindab Jaan Toomik. Saade sarjas Taani n√§dal ETV-s.
Saate autori Jaan Ruusi k√ºlaliseks on filmilavastaja ja kunstnik Heiki Ernits. Erinevad elukutsed ja kunstid, nali, karikatuur, lastefilmid, horoskoop. Muusika: Pink Floyd, Jennifer Rush, Singer Vinger. Eetris 17.07.1996.
√úlevaade kunstniku loomingust tema enda kommentaaridega. Toimetaja ja re≈æiss√∂√∂r Mariina M√§lk.
Oluline n√§htus kunstimaailmas. Skandaal on sageli mehhanism, mille abil nii meedia kui kunstikriitikud loovad tundmatust inimesest tuntud kunstniku. Kunstiteadlane Harry Liivrand on kutsunud stuudiosse √ºhe endise ja √ºhe hetkel tegutseva skandalisti - J√ºri Arraku ning Mare Tralla. Vesteldakse ja vaieldakse skandaali olemuse √ºle.
Kunsti m√µiste on enneolematult laienenud. Millise koha selles on h√µlmanud reklaam? Sellel teemal arutlevadki Linnar Priim√§gi ja Toomas Volkmann. Vestlust juhib kunstiteadlane Ants Juske. Re≈æiss√∂√∂r Kalev Lepik, toimetaja Mariina M√§lk.
Kunstnik jagab oma m√µtteid loomisest ja loomingust. Toimetaja ja re≈æiss√∂√∂r Mariina M√§lk
Linna n√§gu. Millisena n√§ha Tallinna kui arenevat linna? Harry Liivranna vestluskaaslasteks on Krista Kodres ja Andres Alver. Re≈æiss√∂√∂r Kalev Lepik, toimetaja Mariina M√§lk.
L√§bi kogu Eesti kunstiajaloo on olnud √ºks teravamaid probleeme p√µlvkondadevahelised arvete√µiendamised ja seda juba alates esimesest √ºlevaaten√§itusest 1919. aastal. &quot;Isatapjaid&quot; on olnud igal p√∂√∂rdelisel ajastul. Saade p√º√ºab leida vastust k√ºsimusele, kas p√µlvkondade probleem on ikka veel p√§evakorral v√µi mitte. Teema √ºle arutlevad kunstiteadlane Mari Sobolev ja kunstnik Raul Meel.
Kunstiteadlased Harry Liivrand, Sirje Helme ja kirjandusteadlane M√§rt V√§ljataga arutlevad kultuuri rahastamise erinevatest teedest, nagu arvukad era- ning riigifondid meil ja mudelitest mujal maailmas. Millise kunsti v√µi millise osa kunstielust peab kinni maksma riik?
Kunsti sotsiaalset funktsiooni r√µhutavad paljud kuraatorprojektid ja ideen√§itused. 1990. aastatel on seet√µttu r√§√§gitud kunstniku ja kriitiku sotsiaalse rolli t√§henduse t√µusust. Kas sotsiaalne t√§hendab ka moodne? Teema √ºle debateerivad kunstiteadlased Harry Liivrand, Jaak Kangilaski ning kunstnik Marko Laimre.
Kas Ameerika mandrile sisser√§nnanud olid luuserid (loser)? Kes on luuserid, milles v√§ljendub nende elustiil? Keda v√µiks pidada winneriks ehk v√µitjaks ja kuidas √ºhtib v√§line s√§ra sisemise t√ºhjusega? Saatejuht Mari Sobolev, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann ja toimetaja Katrin Reimann.
Maarja Undusk tutvustab oma loomeprotsesse ja tehnikat. Toimetaja ja re≈æiss√∂√∂r Mariina M√§lk

Re≈æiss√∂√∂r: Olga Mart√µnova
Vaatluse all on kunsti kommunikatiivsus. Kas pilti v√µi muud kunstit√∂√∂d saab k√§sitleda ilma seda n√§itamata ja kuidas seletada kunsti publikule nagu &quot;surnud j√§nesele&quot;, kui parafraseerida Joseph Beuysi? Saatejuht Harry Liivranna vestluskaaslasteks olid Maria-Kristiina Ulas ja Ando Keskk√ºla. Re≈æiss√∂√∂r Kalev Lepik, toimetaja Mariina M√§lk.
Autor ja re≈æiss√∂√∂r Mariina M√§lk, operaator Peep Laansalu, muusika: Arvo P√§rt.
&quot;Ainult see kunst on √ºrgj√µuline, mis luuakse isikute l√§bi, kes oma kahe jalaga seisavad rahva seas.&quot; (Kristjan Raud). Skulptor Kalju Reiteliga vestleb Hille Tarto

Re≈æiss√∂√∂r: Mare Viljarand
L√ºhikokkuv√µte p√§eval √ºlekantud kultuuripreemiate k√§tteandmisest, kommenteerib Kadi Alatalu.
00:30:35. Saade Niguliste kiriku p√µlemistest ja taastamistest. tr 6 Hubert Veldermann vestleb vesiehitaja Sulev Roosmaga 09.03.1944 p√µlemisest, s√µbra isa hukkumisest, meenutab uut p√µlemist 13.10.1982. tr 8 Muinsuskaitse Ameti juhataja Rasmus Kangropool r√§√§gib kiriku p√µlemistest l√§bi aegade, taastamisplaanidest ja p√µlengust 1982. a. tr 9 Arhiivil√µigud 1984. aasta 26. oktoobrist, kui taastamine l√µpetati. Kunstimuuseumi direktor Inge Teder ja M√§lestusm√§rkide Projekteerimise Valitsuse juhataja Heino Uuetalu r√§√§givad t√∂√∂dest ja plaanidest. tr 10 Kunstiteadlane Mai Lumiste ekspositsioonist ja tulevikuplaanidest. Saade muusikaliselt kujundatud.
Saade Niguliste kiriku p√µlemistest ja taastamistest. tr 6 Hubert Veldermann vestleb vesiehitaja Sulev Roosmaga 09.03.1944 p√µlemisest, s√µbra isa hukkumisest, meenutab uut p√µlemist 13.10.1982. tr 8 Muinsuskaitse Ameti juhataja Rasmus Kangropool r√§√§gib kiriku p√µlemistest l√§bi aegade, taastamisplaanidest ja p√µlengust 1982. a. tr 9 Arhiivil√µigud 1984. aasta 26. oktoobrist, kui taastamine l√µpetati. Kunstimuuseumi direktor Inge Teder ja M√§lestusm√§rkide Projekteerimise Valitsuse juhataja Heino Uuetalu r√§√§givad t√∂√∂dest ja plaanidest. tr 10 Kunstiteadlane Mai Lumiste ekspositsioonist ja tulevikuplaanidest.
Muinsuskaitse ja t√§nap√§ev. Saate autor Reet Made, kultuuriajaloolane Silvi Lindmaa-Pihlak ja Ajakirjanike Liidu abiesimees Toivo Tootsen teevad ringk√§iku Eesti ajakirjanike kodus, mis asub Pirita-Kosel, Waldfriedi villas ja on √ºks nn Vana-Kose omaaegseid kaunimaid ehitisi, mis valmis 1870-ndatel t√µen√§oliselt Eestimaa kubermangu ehitusosakonna arhitekti Rudolf Kn√ºpfferi projekti j√§rgi. 1927 kohandati villa ajakirjanike koduks. Villa ajalugu ja taastamine.
Saade annab √ºlevaate &quot;R√ºhm T&quot; 10-aastasest tegevusest peegeldades seda Eesti √ºhiskonna murranguliste muutuste taustal.

Reet Valing on k√ºlas Viljandimaal K√§√§riku talus Heimtali muuseumis professor Anu Raual. Anu Raud r√§√§gib rahvakunsti s√§ilitamisest ja arendamisest, tutvustab oma muuseumi ekspositsioone ja talukultuuri v√§ljapanekuid. Auv√§√§rt eesti kemmerg. Kooliruumid. Merle Puusepp r√§√§gib oma perenaiset√∂√∂st talus. Kindad. Loomad. Tikkimine. Muuseumi t√§htsus ja eesm√§rgid. Autor Reet Valing. Toimetaja Terje Soots. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 27.07.1997.
Re≈æiss√∂√∂r: Mare Viljarand

Rein Tammik, Vano Allsalu, T√µnis Vint, Agu Pilt, Peeter Allik, Tarrvi Laamann, Obu galerii
Oktoobris 1997 toimus Tallinnas ja Tartus rahvusvaheline interaktiivse kunsti n√§itus ja meediakonverents, mis t√µi eestlastele l√§hemale arusaamise paljudest √ºlemaailmsetest probleemidest. Autor ja saatejuht on kunstiteadlane Heie Treier.
Vaatame Ene-Liis Semperi videoinstallatsioone, k√ºlastame n√§itust Rotermanni soolalaos, Peeter Alliku n√§itust Raatuse galeriis, Kunstiakadeemia k√ºberkohvikut ja veel m√µnda p√µnevat n√§itust. Kommenteerib Harry Liivrand.
Kunstikriitikud ja kunst. Autor ja saatejuht on Peeter Linnap.
Mark Soosaare saade Leonhard Lapinist.
Saade Eesti kaasaegse kunsti tegijast Marko Laimrest. Saate toimetaja Mariina M√§lk.
Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Kuressaare linna keskv√§ljakut ning sealseid vaatamisv√§√§rtusi: raekoda, vaekoda, kirikuid ning Vabaduss√µja monumenti.



Saate autor Sirje Helme keskendub koos vestluspartneritega nonkonformistliku kunsti n√§itusele.
Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Koguva k√ºla.
Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Kuressaare piiskopilossi.
Saade Eesti popkunsti esindajast. Saatejuht ja toimetaja Katrin Viirpalu, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann.

Re≈æiss√∂√∂r: Mare Viljarand
Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Kuressaare piiskopiloss.
Ando Keskk√ºla teeb tagasivaate 1997. aasta oktoobris toimunud kunstis√ºndmuste sarjale &quot;Interstanding&quot;.
Saates - kunstfotograaf Toomas Kalve, fanaatilise taimetoitlasest ema laste t√ºhi k√µht. Saatejuht on Margit Kilumets.
Vestlused Ivo Nikkolo poes, ateljees ja ERKI-s.
Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Valjala ja Muhu kirikut
Tutvustatakse kunstihoone n√§itust &quot;Valiku vabadus&quot; ning 3. ja 4. m√§rtsil 1998 toimunud Rotermani soolalaos tegevuskunsti √ºritust &quot;Kodanliku maitse teenistuses Eestis. Elektrokardiogramm&quot;. Autorid Hanno Soans ja Katrin Viirpalu.
Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Muhu ja Valjala maalinnu ja nendega seotud saarlaste ajalugu. Illustratsiooniks on joonistused antud teemal.
Keraamik Anne T√ºrn n√§itab enda disainitud hunte ning jagab Alaskas elamise muljeid.
Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Kaarma ja P√ºha kiriku ajalugu ning seoses sellega annab √ºlevaate ka saarlaste ajaloost.
Pariisis elanud eesti skulptor Maire M√§nnik teenis kogu elu kunsti. Temast r√§√§givad kunstiteadlane Tamara Luuk, kunstnik Urmo Raus ja n√§itleja Ene R√§mmeld. Saade on salvestatud Br√ºsselis ja Pariisis. Maire M√§nnikut intervjueerib Marianne Mikko.
Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Karja kirikut ning Angla tuulikuid.
Saade, mis on inspireeritud sisearhitekt Mari Kurismaa maalidest ja kunstniku enda geomeetrilise ja antiikkunsti ihalusest. Saate toimetaja ja re≈æiss√∂√∂r Mariina M√§lk.
Kunstnike liidu suurkogul toimunu. Kuiv√µrd on prantsuse moodne kunst, mida Tallinnas ka n√§ha saab, moodne. Mall Nukke t√∂√∂de n√§itus galeriis Vaal. Saatejuht Katrin Viirpalu.

Jevgeni Kaljundi
N√§itus &quot;Unustatud Eesti foto&quot;, Eve Kiileri n√§itus, n√§itus &quot;Metadialoog&quot;.
Uusehitised Tallinnas
Hooaja l√µpusaade; kriitikute eelistused 97/98 hooajal
Uudsed interj√∂√∂rid.
Inessa Josing r√§√§gib kuidas teha ilusat aknakujundust ja millest see k√µik s√µltub. Saate autor Katrin Viirpalu, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann.
Kunstnik Aili Vinti tuntakse eelk√µige kui meremaalijat, kellel on merega eriline suhe. Erilist r√µhku paneb ta loovusele, et vaba vaim saaks luua k√µige eriskummalisemaid fantaasiaid. Re≈æiss√∂√∂r Mariina M√§lk.
Saade Tallinna Graafikatriennaalist
Vello Miku stuudiok√ºlaline on kirjakunstnik ja rahakavandite autor Paul Luhtein. Ainult saate s√µnaline osa. Teemad: √µpingud, kirjakunsti omandamine, teenetem√§rkide loomine, vapid jms s√ºmboolika, auaadressid, vanalinna motiivid, KUKU-klubi, t√ºtar Irina Raud, tervis. Eetris 09.10.1998.
Teleloeng kunstiteadusest. Professor Jaak Kangilaski .XX saj. kunstist.
Saade &quot;Offline/Online&quot; festivalist
N√§dala kultuuris√ºndmuste √ºlevaade, saatejuht Piret Tanilov
Kolmest kunstnikust Amsterdamis, saatejuht Mark Soosaar.
Saade Stuudio 22 n√§itusest Kunstihoone galeriis

Ivika K√§rmik, Katrin Amos, Viviann Napp, Kadri Viires, Heie Treier, L√ºhikese Jala Galerii, Galerii Kaks, Vaal Galerii, La Galerie Passage
Eesti noorte ehetekunstnike looming

Eha Komissarov, Ene-Liis Semper, Liivia Le≈°kin
Kunstnike m√µtteid l√µppevast aastasajast; n√§itus ECCE HOMO P√§rnus suvel 1999.a.
Dokfilm n√µukogudeaegsetest Tallinna peaarhitektidest, tolleaegsest plaanimajandusest, arhitektide endi unistustest ja tegelikult elluviidust. Esinevad Dmitri Bruns, Mart Port ja Voldemar Herkel, k√ºsijaks Ike Volkov. Re≈æiss√∂√∂r-operaator Andres S√∂√∂t.
Saatejuht Maris Johannes. Karin Hallas k√µneleb n√§itusest &quot;Eesti puitarhitektuur&quot; Rotermanni soolalao suures saalis 1999. aastal. Kavas Vikerraadios 1999. aastal.

Sven Inge, Andres Tolts, Ando Keskk√ºla, Enn Lillemets, Mari Kartau
Saade kunstnik Liina Siibist, kelle viimane looming keerleb s√º√º ja s√º√ºtuse teema √ºmber kaasaegses kultuuris.

Vappu Thurlow, Maria-Kristiina Ulas, Katrin Kivimaa, Barbi Pilvre, Tallinna Kunstihoone
N√§dala kultuuris√ºndmuste √ºlevaade, saatejuht Piret Tanilov

K√ºlli Hansen, J√ºri Ojaver, Aleksandr Potolitsyn, Leila Luukka, Maarit Suomi-V√§√§n√§nen, Paul Rodgers
Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Helen Valkna; Re≈æiss√∂√∂r: Rene Vilbre
Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Helen Valkna

Tiiu Talvistu, Mare Joonsalu, Terje Ojaver, Mari Roosvalt, Mari Kartau, Mari Kurismaa, Tartu Kunstimuuseum, [18.03.2008‚Äì04.2008] Hingeaed
Eha Komissarov, Reet Varblane, Eesti Kunstimuuseum
Sirje Helme, Mare Tralla, Ando Keskk√ºla



Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Rene Vilbre
Leonhard Lapin

Kunstnike m√µtteid l√µppevast aastast, saatejuht Mark Soosaar.
Eesti Kunstimuuseumi k√§ek√§igust.

Anna Maria Lapin, Tiit K√§ndler, Tallinna Kunstihoone galerii

Ando Keskk√ºla, Marco Laimre, Jaan Elken, Mall Nukke, Janno P√µldma, Tallinna Kunstihoone
Saate autor Kertu Soans. Saate k√ºlaline on projekti √ºldkuraator professor Leonhard Lapin. Teema: projekt &quot;Ruum ja vorm 2000&quot; on tagasivaade l√µppeva sajandi ruumikujundusse Eestis ning selle kasutamisse Eesti filmiloos. Toimetaja Maris Johannes. Eetris Vikerraadios 01.01.2000.

Maile Gr√ºnberg, Mari Kurismaa, Enno Hallek, Rotermanni soolaladu, Tallinna Kunstihoone galerii
Lennart M√§nd, T√µnis Vint, Agu Pilt, Tallinna Linnagalerii
Anu Juurak, Ahti Seppet, Natalie Mei, Mai Levin, Tallinna Kunstihoone

Uue meedia ja √ºhiskonna omavahelistest suhetest, meediakunsti positsioonist √ºhiskonnas - r√§√§givad kunstikriitikud Anders H√§rm ja Katrin Kivimaa ning kunstnik Ando Keskk√ºla. K√ºsib autor ja toimetaja Maris Johannes. Eetris Vikerraadios 30.01.2000.
&quot;Esteetilistel p√µhjustel&quot;

Enn P√µldroos, Ants Juske, Marko M√§etamm, Mari Kartau, Heie Treier, Sirje Helme, Vaal Galerii
Jaan Elken, Jan H√§llfors, Albert Anni, Katrin Roots, Erki Kasemets, Mats √ïun
Peeter Laurits, Rein Kelpman, Peeter Mudist, Eha Komissarov
G√ºnther Uecker, Urmas Viik, Eha Komissarov, Tallinna Kunstihoone, Rotermanni soolaladu
Pablo Picasso, Kristiina Kaasik, Helle Vahersalu, Peeter Kuutma, √úlo √ïun, Vello Tamm, J√ºri Arrak, Kristi Laanem√§e, Sven Saag, Merike Sule-Trubert

Toomas Vint, Peeter Allik, Tallinna Kunstihoone, Rotermanni soolaladu
√úlo Sooster, Leonhard Lapin, Tenno Pent Sooster
Kiwa, Jasper Zoova, Rael Artel, Tallinna Linnagalerii

Ants Juske r√§√§gib Voldemar Vaga suurteosest &quot;√úldine kunstiajalugu&quot;.
Aleksander Suuman (1927-2003) r√§√§gib endast, oma maalidest ja luulest. 00:08:28 A. Suuman loeb luulet (&quot;Keset Kullerkuppude v√§lja...&quot;). Salvestusaeg pole teada.

Tarrvi Laamann, Mare Tralla, Mari Kartau, Harry Liivrand, Mikk Rand, Mait Laas
Autor: Piret Tanilov; Re≈æiss√∂√∂r: Helen Valkna

Kunstikanali saatel√µik. Laulva revolutsiooni aegne jutt. Aili Vint r√§√§gib oma maalidest, Lasnam√§est. Kunstnike muredest seoses materjalide hankimisega ja n√§ituste korraldamisega, mida igati takistavad √ºksk√µiksed ametnikud. Aili Vindi √ºlevaaten√§itus Kadriorus Eesti Kunstimuuseumis, kus peamiselt eksponeeritud meremaalid. Graafika, erootilised pildid. Intervjueerija Lea Veelma. Saatel√µik kavas 1980-ndate l√µpus. ASDAT-667.11
Intervjuu kunstnik Sirje Rungega. Saate autor ja k√ºsitleja Lea Veelma. Salvestatud Sirje Runge kodus √ïism√§el. Kunstniku roll √ºhiskonnas, looming (alustas 17-aastaselt), n√§itused ja l√ºhidalt eluloost. Saate salvestamise aeg teadmata. Kunstikanali saated olid Raadio 2 eetris 1993 - 2003.
Saate toimetaja ja intervjueerija Lea Veelma. Kunstnik Aili Vahtrapuu r√§√§gib n√§itusest, mille ta tegi teiste naiskunstnikkudega Kunstisaalis: Ell-Maaja Randk√ºla, Irena Timusk ja Tiiu Pai. Salvestuskuup√§ev ca 1990. ASDAT-671.12
Niguliste kirik on n√º√ºd t√µesti valmis p√§rast teistkordset p√µlengut. Ehituskomitee esimehe aset√§itja, Niguliste taastamise staabi√ºlem Andres Saar, kunstiteadlane Mai Lumiste.
Saate k√ºlaline on maalikunstnik Evald Okas (s√ºnd 1915), saate autor ja k√ºsitleja Reet Made. Evald Okas r√§√§gib oma vanematest, kooli minemisest, joonistama hakkamisest ja selle √µpetamisest teistele. NB! Tugevad sahinad ja augud tekstis! Eetris Vikerraadios 02.09.2000.
Stuudios on saatejuht Kerttu Soans ja sisekujundajad Maile Gr√ºnberg ja Meelis Press. Saate teema on muinsuskaitse Sinu kodus. Vikerraadios.
Saatejuht Ilmar Raag. Saate teemad: Verdi festival Eestis; Meediakonverentsid Tallinnas ja Tokyos; n√§idendid &quot;Kahe maailma hotell&quot; ja &quot;Connecting People&quot;.

Autor: Ilmar Raag; Re≈æiss√∂√∂r: Rene Vilbre
Aldo J√§rvsoo

Saate autori Kerttu Soansi vestluskaaslane on kunstnik Maarja Undusk. Koduelu k√µrvalt ja kodueluga koos enda teostamine. Juttu naiseks ja emaks olemisest, lapsep√µlvest (M. Undusk on Ellen Niidu ja Jaan Krossi t√ºtar). R√§√§gitakse Mari Tarandi n√§itusest Kirjanike Majas tema s√ºnnip√§eval. M√§lestuste s√§ilitamine, laste kasvatamine. Olulised v√§√§rtused elus. Tsiteeritakse Aino Kallast. Maksimalism. Muinasjutt kompromissitult l√µpuni minekust. Eetris Vikerraadios.
Marco Laimre, Ando Keskk√ºla, Jaan Toomik, Virve Sarapik, Sirje Helme, Raivo Kelomees, Hanno Soans, Siim-Tanel Annus
Eha Komissarov, Vaal Galerii
Kaido Ole, Hanno Soans, Rotermanni soolaladu
Hanno Soans
Anders H√§rm, Marco Laimre, Andres Maimik, Hansapanga kunstisaal

Peeter Alliku n√§itus &quot;Maal ja multimeedia&quot; Tallinna Kunstihoones
Autor: Ilmar Raag; Re≈æiss√∂√∂r: Rene Vilbre

Mall Nukke, Marko M√§etamm, Maria-Kristiina Ulas, Kaido Ole
Kalle Vellevoog, Yoshiko Chuma
√úlo Pikkov, Hanno Soans, Kiwa, Anders H√§rm, Jaan Elken



Anders H√§rm, Marco Laimre, Hanno Soans
Lektor: kunstnik Peeter Laurits. Teema: Postmodernne maakunst. Eetris Vikerraadios 05.05.2001 ja Klassikaraadios 06.05.2001.

R√§√§gib kunstnik Peeter Laurits. Arvutikunst. Elu ja t√∂√∂ linnast v√§ljas. Elust √ºhiskonnas. New York. Intellektuaalsus. Saade muusikaliselt kujundatud.
Kunstiteadlane Krista Kodres m√µtiskleb inimese kujundatud keskkonna ja arhitektuuri v√§√§rtuslikkuse √ºle, tsiteerides ka arhitekt Vitruviust, kes elas 1. saj eKr Toimetaja Haldi Normet-Saarna. Eetris Vikerraadios 14.07.2001.
Saate k√ºlaline on teatrikunstnik Ene-Liis Semper. Saatejuht J√ºri Aarma, re≈æiss√∂√∂r Helen Valkna.

Eve Kask, Peeter Laurits, Rael Artel, Toomas Rein, Rotermanni soolaladu
Portreesaade meie esianimaatorist ja hinnatud √µppej√µust. Saatejuht Natalia Jalviste, re≈æiss√∂√∂r Juho Jalviste.
Kunstiteadlane Heie Treier t√µmbab paralleele teda h√§iriva trendika k√µnepruugi &quot;cool&quot; (jahe) ja mitmete elun√§htuste, sh kunsti vahel ning seda aluseks v√µttes t√µdeb, et ei salli jahedust-k√ºlmust, vaid v√§√§rtustab soojust-inimlikkust. Autor ja toimetaja Haldi Normet-Saarna. Eetris Vikerraadios 22.09.2001.

Katrin Kivimaa, Vano Allsalu, Anders H√§rm, Leonhard Lapin
Tallinna XII Graafikatriennaal. R√§√§givad: saatejuht Kerttu Soans, kunstnik Eve Kask, kunstiteadlane Mare Pedanik, kunstnikud Liina Siib ja Marko M√§etamm. R√§√§gitakse natuke eelmistest triennaalidest. Eetris Vikerraadios 07.10.2001.

Eha Komissarov, √úlo Sooster, Tenno Pent Sooster
J√ºri Arrak, Harry Liivrand, Tallinna Kunstihoone galerii

Reet Made vestluskaaslaseks on kunstnik Valli Lember-Bogatkina (s√ºnd 1921). Lapsep√µlv N√µmmel ja Saaremaal vanaema juures, kooliaastad, vanemad. Eetris Vikerraadios 20.10.2001.
Eva Koha, Ivo Lill, Mare Saare, Tiina Sarapu

Tartu maantee l√§bimurre Tallinna kesklinnas ja Jaani seegi keldrivaremete s√§ilitamine on √ºks t√º√ºpilisi vaidlusi muinsuskaitse ja kinnisvaraarendajate vahel uue aastatuhande hakul. Linn vajab laiu magistraalteid, aga neid ei saa hinnalisi muinsusi l√µhkudes rajada. Muististe s√§ilitamise v√µimalusi ja vajadust p√µhjendavad saates Tallinna Linnavalitsuse Kultuuriv√§√§rtuste Ameti juhataja Agne Trummal, Rahvusvahelise M√§lestiste ja M√§lestisalade N√µukogu ICOMOS Eesti Rahvuskomitee juht, ajaloolane ja muinsuskaitsja Jaan Tamm ning Jaani seegi varemete eksponeerimisega kaasneva maa-aluse parkla projekteerija-firma EKE Investi juht Rein Tiik.
Stuudios on saatejuht Kerttu Soans, Eesti Kunstiakadeemia professor Mare Saare, Scankristalli tootearendaja kunstnik Kai Kiudsoo-V√§rv ja klaasikunstnik Kalli Sein. Klaasikunsti n√§itus Nordic Klaas Tallinnas. T√∂√∂tamine tehases ja stuudios. Klaasit√∂√∂ spetsiifika ja tehnikad. Klaasikunst ja kunstnikud mujal maailmas. Eetris Vikerraadios 04.11.2001.

Mare Tralla, Ando Keskk√ºla, Sirje Helme
Harry Liivrand
Marco Laimre

Vestlus Mai Leviniga salvestati Mikkeli kunstimuuseumis. Re≈æiss√∂√∂r Juho Jalviste.
ARS 01

Madhat Kakei, Ilmar Laaban, Martin R√§sta
Maile Gr√ºnberg, Kai Lobjakas, Villu Jaanisoo, Juta Kivim√§e, Hanno Soans
Marko M√§etamm, Sirje Helme, Tiit P√§√§suke, Laur Tiidemann, Peeter Linnap, P√§rnu Uue Kunsti Muuseum
Ene-Liis Semper, Sirje Helme, Hansapanga kunstisaal

R√§√§gib kunstnik Aili Vint (s√ºnd 1941), k√ºstileb Reet Made. Lapsep√µlve mere-armastus. Kodu ja kooliaeg Rakveres. Ema ja isa. Maalimise algus. S√µja-aeg. Saates muusika: Yma Sumac.
Briti kunst
Stuudios on kunstnik Ene-Liis Semper, teda k√ºsitleb Kerttu Soans. Semperi videokunsti n√§itus Hansapanga galeriis. Videokunsti loomine. Autor Kerttu Soans.

Juhan Maiste, Mati Raal
Saatejuht Kerttu Soans vestleb kunstnike Maarja Unduski, Jaan Elkeni ja Aapo Pukk'iga. Kunsti toetamine. Kunstniku vabadus. Kunst ja raha.
Radek Group

Andres Siim, Hanno Kreis
S√µnaline. Hetkel meie kunstisaalides olevaid v√§liskunstnike n√§itusi tutvustab saate autor K√§di Talvoja. Eetris Klassikaraadios 15.03.2002.

Peeter Laurits, Rael Artel, Tallinna Kunstihoone galerii
Eesti professionaalse nahakunsti √µpetamine - 85. Nahakunst Eestis 1930. aastail - Eduard Taska. Nahakunsti √µpetamine. R√§√§givad: toimetaja Kerttu Soans, Eesti Kunstiakadeemia nahakateedri juhataja Illu Erma, Prantsuse L√ºtseumi kunsti√µpetaja Ruth Kalvik ja nahakunstnik Maarja Undusk.
Saate toimetaja Kerttu Soans. Tallinna Restaureerimiskooli juhataja professor Juhan Maiste r√§√§gib kooli loomisest, algusest, p√µhim√µtetest, eesm√§rkidest. Professor Leo Lapin r√§√§gib oma t√∂√∂st koolis. √úli√µpilased Kadri Kallaste ja Olari K√§rmas r√§√§givad erialast ja tulevikuplaanidest.
Kunstnik Epp Maria Kokam√§gi m√µtiskleb kui palju pahandust ja trag√∂√∂diaid v√µib nii √ºksikisikute kui riikide omavahelises suhtlemises s√ºnnitada kibestumine ja soovitab sellest hoiduda. Eetris Vikerraadios 06.04.2002.
M√µtisklusi Jumalast. Natalia Jalviste vestluskaaslasteks on kunstnikud Dolores Hoffman ja J√ºri Arrak.

Mati Karmin, J√ºri Okas, Sirje Helme, Andres Kurg
Stuudios on saatejuht Kerttu Soans ning kunstnikud Eve Kask ja Lennart M√§nd. Kuidas on kahekesi kunsti ja n√§itust teha? Kuidas saab s√µna visualiseerida nii, et see oleks m√µistetav ka teistele. Kunstnikud r√§√§givad oma n√§ituse saamisloost ja tegemisest.

Peeter Kuutma, Katrin Lehtj√µe, Terje Kallast-Luure, Katrin Pere, Tarmo M√§esalu, Milvi Thalheim, Ene Pars, Kertu Sillaste, Aune Taamal, Tiiu Laur, √úlle Raadik, Tallinna Kunstihoone
Jaan Elken, Hanno Soans, Raul Rajangu, Lemming Nagel, Arseni M√∂lder
Maile Gr√ºnberg, Krista Kodres, Disaini ja Arhitektuurigalerii

14. mail 2002 koguneb t√∂√∂koosolekule Eesti Muinsuskaitsen√µukogu arutama Eesti Muinsuskaitse Seltsi taotlust s√§ilitada uue Kunstimuuseumi ehitusele ettej√§√§vad paekivihooned, kuigi Tallinna linnavolikogu oli ehituse detailplaneeringu, sealhulgas paekivihoonete lammutamise, kinnitanud juba m√§rtsis. Vahipataljoni paekivist hoonete s√§ilitamine t√§hendaks aga kunstimuuseumi ehituse seiskamist. Olukorda kommenteerivad Eesti Kunstimuuseumi direktor Marika Valk ja Muinsuskaitse N√µukogu esimees, Ajaloo Instituudi direktor Toomas Tamla. K√ºsitleb Kaja K√§rner.
Stuudios on saatejuht Kerttu Soans, kunstiteadlane Reet Varblane ning kunstnikud Tiina Tammetalu ja Kaire Rannik. Naisk√ºsimus kunstis. Feministlik kunst.
ER Narva stuudios r√§√§gib J√ºri Nikolajev. Narva Aleksandri kirik - ajalugu, t√§nap√§ev, tulevik, taastamist√∂√∂d. R√§√§givad: Aleksandri kiriku √µpetaja Villu J√ºrjo, Muinsuskaitse Ameti peadirektor Anneli Randla, Kreenholmi AS peadirektor Meelis Virkebau, Mart Laar ja Kuningas Arthuri Gala kunstiline juht Mart Mikk.
Nikolai Roerichist r√§√§givad saatejuht Kerttu Soans, Kira Molt≈°anova ja Milvi Aasaru. Filosoofia, maailmavaade, elamise kunst. Nikolai Roerichi elu ja looming, sidemed Eestiga. Eetris Vikerraadios 09.06.2002.



Saatejuht Kerttu Soans vestleb muusikute Robert J√ºrjendali, Arvo Urbi ja kunstnik T√µnu Talvega. Muusika ja kunsti vahekord. Muusikute ja maalikunstniku koost√∂√∂ laval esinedes.
Saatejuht Kerttu Soans vestleb kunstnik Peeter Linnapiga. Kuraator. N√§ituste korraldamine. Kunstniku ja kuraatori vahekord. Toimetaja Maris Johannes.

Juss Piho, Piia Ausman
Pete Nevin, Marko M√§etamm, Lucy Harrison, Rotermanni soolaladu
Maile Gr√ºnberg, J√ºri Kermik, Peeter Pere, Ulvi Haagensen, Mart Kalm, Emil Urbel, Tallinna Linnagalerii
Anders H√§rm, Berit Tee√§√§r, Kristi Paap, Kaire Rannik, Ketli Tiitsar, Maria Valdma
Edgar Viies, Juta Kivim√§e, Raul Rajangu, Rotermanni soolaladu
Peeter Mudist

Ene-Liis Semper, Marko Raat
Jaan Manitski, Viinistu Kunstimuuseum
Eha Komissarov, Marco Laimre, Raoul Kurvitz, Eesti Kunstimuuseum

Teeseenepood M√ºndi t√§naval, l√§tlaste kunstiprojekt
Toomas Kalve, Peeter Laurits, Herkki Erich Merila, Hasso Krull
Holger Loodus
Epp Maria Kokam√§gi
Hanno Soans, Anders H√§rm, Marco Laimre, Raul Keller, Tallinna Kunstihoone
Albert Gulk, Peeter Allik, Anders H√§rm, Ilmar Kruusam√§e

N√§dala kultuuris√ºndmusi kajastav saade. Saatejuht Karl Martin Sinij√§rv. T√§na saates: Suured disainimaad Eestis, Eesti Muusikap√§evad. Krimiraamat k√µrvadega kuulamiseks
Jaak Visnap, David Vseviov, Tallinna Linnagalerii
Riina Degtjarenko
Paul Kondas, Mari Vallikivi, Kaja Lepla, Navitrolla, Anders H√§rm, Kondase Keskus

S√µnaline. Vaal-galerii avamisn√§itus Marko M√§etammelt; L√§ti kunstnike n√§itus &quot;Kohanemine&quot; Rotermanni Soolalaos; √ñkoloogiline n√§itus &quot;Roheline laine&quot; Kunstihoones; Projekt &quot;Kuum kunstiliin&quot;. Saate autor: K√§di Talvoja. Saade muusikaliselt kujundatud.
S√µnaline. Saate autor K√§di Talvoja r√§√§gib eesti kunstist ja n√§itustest. Saade muusikaliselt kujundatud.
S√µnaline. Saate autor K√§di Talvoja vestluskaaslased on Liina J√§rviste, Kadi M√§nd, Piret R√§ni ja Selve Ringmaa, teemaks - feminism.
Haapsalu linnast kui ajaloom√§lestisest ja kui nauditavast elukeskkonnast r√§√§givad ajaloolane, L√§√§ne maakonna arhitekt T√µnis Padu, moekunstnik Liivia Le≈°kin ja Evald Okase omandatud endises Haapsalu kunstikoolis kunstisalongi avanud klaasikunstnik Kai Koppel. K√ºsitleb Kaja K√§rner.
Piret Rist on k√ºlas armastatud raamatuillustraatoril ja kunstnikul Edgar Valteril. Pokumaa. P√∂√∂rism√§e talu. Lapsep√µlv ja noorusaastad Tallinnas. Ema. Soov merele minna. Karikatuurid. Lasteraamatud. Pokud. Elu metsas. Autor ja toimetaja Piret Rist.
S√µnaline. Suvisest kunstielust teeb √ºlevaate saate autor Anu Allas. Saade muusikaliselt kujundatud.
S√µnaline. Anu Allas r√§√§gib saksa kunstnikust Rose-Marie Trokkelist ja tema n√§itusest Kunstihoones. Saade muusikaliselt kujundatud.
S√µnaline. Tarbekunst ja selle m√µiste t√§hendus. Vestlevad Tarbekunstimuuseumi projektijuht Ketli Tiitsar ja saate autor Anu Allas. Saade muusikaliselt kujundatud.
Balti-Saksa kunstnikust Carl Timoleon Neffist ja Balti-Saksa kunstist 19. sajandil r√§√§givad kunstiteadlased Tiina Abel ja Mai Levin. Neffi suvekodud Eestis. Itaalia-lembus. Toimetaja Martin Viirand.
S√µnaline. Stuudios on Kiwa, Hanno Soans ja saate autor Anu Allas.
S√µnaline. Belgia kunstist r√§√§givad Eesti Kunstimuuseumi kuraator Eha Komissarov ja saate autor Anu Allas.
Kunsti- ja rassisuhted Aafrikas - Heie Treieri t√∂√∂reis Aafrikasse. S√µna &quot;neeger&quot; probleemist. Senegal. Muhamedi usu m√µju igap√§evaelus. Aafrika kunsti konverents. L√§√§ne maailma neegrid Aafrikas. Etno-futurism.
Kunstnikud on imelikud inimesed. Imelikud ja erilised. Toomas Altnurme on √ºks neist. L√ºhikeses tutvustavas saates r√§√§gib ta oma teostest ja sellest, kuidas inspiratsiooni p√º√ºda. Re≈æiss√∂√∂r Elina Takk.
S√µnaline. Hobusepea galerii t√∂√∂dest-tegemistest ja t√∂√∂suundadest r√§√§gib selle kuraator Elin Kard, saate autor Anu Allas.
S√µnaline. Poola uue kunsti n√§itusest Rotermanni soolalaos r√§√§gib saate autor Anu Allas.
S√µnaline. Anu Allase k√ºlaline on Peeter Laurits ja juttu on Peeter Lauritsa ja Ain M√§eotsa foton√§itusest &quot;Mullatoidurestoran&quot;. Autor Anu Allas. Toimetaja Liina Fjuk.
S√µnaline. Eesti uuema kunsti esitlemisest mujal maailmas r√§√§givad Anders H√§rm ja saate autor Anu Allas.

Teemu M√§ki, Hanno Soans, Rotermanni soolaladu
Portreesaade tuntud kunstnikust Peeter Lauritsast.
S√µnaline. Tartu noortest maalikunstnikest ja n√§itusest &quot;9 elu&quot; r√§√§givad noored kunstnikud Jane Remm, Hando Tamm ja Peeter Ora, saate autor Anu Allas.
Venekeelne saade surimaskidest, kui kultuuriilmingust. Saatest v√µtavad ossa prof. L. Stolovit≈°, M. Salupere, skulptorid Taniloo ja M√∂lder
S√µnaline. N√§itustest ja s√ºndmustest √ºldpealkirjaga &quot;ART Grata&quot; r√§√§givad Akadeemia Grata direktor Mari Sobolev ja saate autor Anu Allas.
S√µnaline. Kunstiteadlane Anu Allas tutvustab leedu uue kunsti n√§itust &quot;Omas mahlas&quot;.
Piret Risti vestluskaaslane on kunstnik Anu Raud. Juttu isast, emast, lapsep√µlvest, K√§√§riku talust, vaipadest, √µpetamisest, elust ja t√∂√∂st. Autor Piret Rist. Toimetaja Liina Kusma. Helioperaator Anna-Maria Kurrel.
S√µnaline. Suvisest kunstis√ºndmusest &quot;Viinistu 2004&quot; r√§√§givad kunstnik Jaan Toomik ja saate autor Anu Allas.
Tarmo Tiisler ja Ott Sandrak liiguvad Tallinna l√§hi√ºmbruses. Saha kabel. M√º√ºdid. Tuhala. N√µiakaev. √úlo √ïuna skulptuurid. Ekskursioonid. R√§√§gib Ants Talioja.



S√µnaline. M√µtte- ja keskkonnakunsti talgud Moostes. R√§√§givad Evelyn M√º√ºrsepp ja saate autor Anu Allas.
Elust L√§√§ne-Aafrikas Ghanas k√µneleb kogenud r√§ndaja Kadri Viires - tekstiilikunstnik, Eesti Kunstiakadeemia √µppej√µud. Toimetaja Tiina Vilu. Helioperaator Maris Tombach.
S√µnaline. Tallinna XIII graafikatriennaalist r√§√§givad Sirje Helme ja saate autor Anu Allas.
Vara vald Tartumaal paneb 02.10.2004 maalikunstniku Ann Audova s√ºnnikohta Undi k√ºlas Ingli talus kunstniku 100. s√ºnniaastap√§eva puhul m√§lestust√§hise. Intervjuu annab Vara valla k√ºlaliikumise edendaja ja kohaliku lehe toimetaja Lea Saul, k√ºsitleb Kaja K√§rner.
K√µnelevad ajakirja kunst.ee toimetaja Heie Treier, kunstnik Enn P√µldroos, kunstiteadlane Harry Liivrand, Eesti Raadio juhatuse liige Sulev Valner, Eesti Raadio kantsler Tiia Palmaru. Avalik salvestus Eesti Raadio Valges saalis 11.10.2004.
Subjektiiv k√§sitleb kahes j√§rgnevas saates kultuuriajaloo s√ºgavt√§henduslikku n√§htust nagu √µigeusu ikoon. Esimeses saates r√§√§gime ikooni ajaloost ning religioossest ja esteetilisest sisust. Saates r√§√§givad Tallinna peapiiskop, Nikolause kiriku √ºlempreester Oleg Vrona, kunstiajaloolane J√ºri Kuuskemaa ning kunstnik Nikolai Korma≈°ov.
Eesti Kunstimuuseumi teadusdirektor Tiina Abel tutvustab sel s√ºgisel R√º√ºtelkonna hoones algavat kohtumistesarja &quot;Kumu p√§rastl√µunad&quot;, kus tutvustatakse teoseid muuseumi hoidlatest, mida 2005. a avatavas KUMU hoones hakatakse eksponeerima ja mida k√ºlastajad pole n√§itustel ammu n√§inud.
Tallinna Kunstihoone (KU) t√§histas septembris oma 70. s√ºnnip√§eva. Saates r√§√§gitakse kunstihoone ajaloost ja t√§nap√§evast. Kunstiajaloolane Ene Lambi r√§√§gib sellest, mida t√§hendas kunstihoone valmimine eesti kunstnikkonnale 1934. aastal, esimestest n√§itustest ja nende korraldamisest. Arhitektuuriajaloolane Mart Kalm r√§√§gib KU arhitektuurist, selle t√§hendusest ning maja kohast linnaruumis. Kuraator Anders H√§rm selgitab vastuolu praeguse KU tegutsemise ja tegelikkuse vahel. KU n√µukogu esimees Harry Liivrand k√µneleb vastuolude taustast ning KU v√µimalikest toimimisviisidest ja rollist Eesti kultuurielus.
J√§tkame juttu ikoonidest - ikoon kui kunst, ikoon kui (sala)kaup, ikoon kui v√µltsijate ja varaste ihaldusobjekt. Saatest v√µtavad osa Tallinna P√ºha peapiiskop Nikolause kiriku √ºlempreester Oleg Vrona, kunstiajaloolane J√ºri Kuuskemaa, kunstnik Nikolai Korma≈°ov ning Varnja vanausuliste palvemaja eestseisja Zoja Baranova. Autor Natalia Jalviste, re≈æiss√∂√∂r Juho Jalviste.
Eesti Kunstiakadeemia 90 - kunstiakadeemia ning kunstik√µrgharidusest r√§√§givad Eesti Kunstiakadeemia rektor Ando Keskk√ºla, maalikunsti osakonnajuhataja Kaido Ole, J. K√∂leri nimelise Positivistliku Kunstt√∂√∂stuskooli juhataja Mari Sobolev.
Kunstnik Karin Lutsu 100. s√ºnniaastap√§evale p√ºhendatud n√§itusest Tartus ja feministlikust kunstik√§sitlusest r√§√§gib Katrin Kivimaa; Konrad M√§e preemia t√§navune saaja Lembit Saarts; Aivar Aalto raamatukogude projektidest r√§√§gib Teija Isohauta.
Kunstnike Ilja ja Emilie Kabakovi ja Raul Meele n√§itus Tallinna Kunstihoones. Saates r√§√§givad kunstnikud Ilja Kabakov, Emilie Kabakov, Raul Meel, Tallinna Kunstihoone kuraator Anders H√§rm, Hanno Soans.
Eesti Kunstimuuseum 85 √ºrituste raames toimuvast rahvusvahelisest seminarist &quot;Kohtumine ristteel&quot; r√§√§gib kunstimuuseumi teadusdirektor Tiina Abel. √úritusest 1+1+1 r√§√§givad korraldajad Karin Laansoo ja Hanno Soans.
Graafiline disain - mis see on, milliste kriteeriumide j√§rgi seda hinnata ja milline on seis eesti graafilises disainis?
Inspireerituna Tallinna linnavalitsuse korraldatud seminarist &quot;Grafiti - kunst v√µi kuritegu&quot; r√§√§givad kunstiteadlased Maria-Kristiina Soomre ja Andres Kurg ning grafititegija Taik. Kunstnik ja muusik Pastacas on √ºllitanud uue albumi, millest r√§√§gib Hannes Praks.
Kunstir√ºhmitus &quot;Avangard&quot; - sellest r√§√§givad liikmed Sandra J√µgeva, Margus Tamm ja kunstikriitik Johannes Saar. P√ñFF-il esilinastunud eesti joonisfilmist r√§√§gib Priit Ender.
N√§itusest &quot;Kodu, kallis kodu&quot; r√§√§givad Eha Komissarov, Marko Laimre.
Tiit Lepp ja Ahto K√ºlvet r√§√§givad alates 2002. aastast ilmuvast ning √§sja 9. numbri √ºllitanud fotoajakirjast Cheese. Kellele ja milleks on sellist v√§ljaannet tarvis? Kas pooleteisetuhandeline tiraa≈æ on Eesti tingimustes suur v√µi v√§ike? Kes ja millest-Cheese-is kirjutavad? Mis on olulisem: kas kunst ja teooria v√µi harrastusfotograafia ja tehnilised n√§pun√§ited? Kuidas need k√µik √ºhtede kaante vahele mahuvad? Miks on fotograafia nii populaarne? Milline on olukord eesti noores fotokunstis? Millest r√§√§gitakse Cheese-i v√§rskes numbris? Milline roll on fotol nn rulakultuuris? Marko M√§etamm k√µneleb oma &quot;M√§lestusn√§itusest&quot; Tallinna Linnagaleriis.
Loovisiku roll √ºhiskonnas - teema √ºle arutlevad kunstikriitik ja ajakirja kunst.ee toimetaja Heie Treier ja Kirjanike Liidu esimees Jan Kaus.
Elluj√§√§mise kiirkursus kunsti abil! Saatesari r√§√§gib elust ja kunstist - otsime abi ning teadmist, kuidas inimene saab ellu j√§√§da inimesena, riik riigina ja rahvas rahvana. Alustame fotograafiast - elame ju paljundatud kunsti ajastul. Need paljundused on meie √ºmber, meie sees ja p√§ris mitu neist on t√§itsa enda tehtud! Mida √µieti fotode peal vaadata tasub v√µi oskajana n√§ha saab? Vastuseid otsivad Gaute Kivistik ja Mariann Raisma koos Peeter Linnapi, Jan Kaila, Liina Siibi, Mati Heidmetsa, Tiit Lepa ja Peeter Lauritsaga. Ning perekonnapiltigi ei vaata sa kunagi enam samamoodi kui seni! Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Mariina M√§lk.
P√§rnu &quot;Eesti litograafiakeskust&quot; tutvustavad Jaak Visnap ja Kadri Alesmaa. P√§rnus toimuvat &quot;In&quot; graafikafestivali tutvustab kuraator Mari Sobolev. Tartus toimuvat &quot;Olematute b√§ndide festivalist&quot; r√§√§gib kunstnik Kiwa.
Mis juhtub, kui joonistusele v√µi nukule tuleb hing sisse? Elluj√§√§mise kiirkursus kunsti abil n√§itab teed nii animatsioonide v√µlu- kui ka rahamaailma. Me n√§eme reklaame, nukufilmi, joonisfilmi ja kultusl√µikeid. Saade on vaatamiseks lubatud isegi arvutim√§ngufanaatikutele 
Tartu kunstikuust r√§√§givad Tartu √úlikooli galerii galerist Margus Kiis ja Tartu Kunstimuuseumi teadur Andres Kaera. Filmire≈æiss√∂√∂r Peter Greenaway n√§itusest Tallinnas r√§√§gib kunstiteadlane Reet Varblane ja Peter Greenaway ise. Mis on interdistsiplinaarne salong - vastab Berk Vaher.
Videofilm oma pulmast v√µi puhkusest pole t√§na haruldasem, kui pulm ja puhkus ise. Kas teadsite, et alates 1997. aastast on Ameerikas suuresti t√§nu filmile loovt√∂√∂stuse eksport suurem kui kogu metalli-, auto-, arvuti- ja keemiat√∂√∂stuse maht kokku? Film v√µib √µilmitsema l√º√ºa ka turismi. Kas liikuv pilt on v√µimsaim kunst? Elluj√§√§mise kunst annab vastuse, kuidas vaadata teadliku inimesena filme, televisiooni ja videokunsti. Elluj√§√§mise kiirabibrigaadis on Mariann Raisma ja Gaute Kivistiku abilisteks Ilmar Raag, Jaan Toomik, Anne Samlik, Kristiina Davidjants, Ivo Rull, Kristian Taska jt.
Kuressaares avas uksed kunstnik Eerik Haameri galerii. Selle rajasid Kuresaaares s√ºndinud vendade, insener Eugen Haameri, kirikutegelase Harri Haameri ja kunstnik Erik Haameri lapsed Liina Haamer ja Andres Haamer. Neid k√ºsitleb Aare Laine.
Arhitektuur - arhitektuurimuuseumist, soome kaasaegest arhitektuurist ja Alvar Aalto 1925. a. P√§rnu supelasutuse projektist r√§√§givad Eesti Arhtektuurimuuseumi direktriss Karin Hallas-Murula, n√§ituse &quot;P√§ikesereis&quot; koostaja Inge Laurik.
Mis on √ºhist kunstil ja k√§pikutel, kaltsuvaipu kuduval memmel ning sisemajanduse koguproduktil? Aga ka puulusika voolijal ja t√∂√∂sturil? Kas n√º√ºd ei l√§he &quot;Elluj√§√§mise kunst&quot; mitte liiale oma lihtsuse ja rahvap√§rasusega? Sugugi mitte, tegemist on v√§ga akadeemilise valdkonnaga. Maailma k√µige mainekamates √ºlikoolides kaitstakse rahvakunsti alal doktorikraade ja t√∂√∂stusena on rahvakunst kindlas kasvutempos. Selleks, et loovt√∂√∂stust rahvakunsti abil upitada ja t√∂√∂kohti juurde luua, sobib ainult kvaliteetne t√∂√∂. Mis on rahvakunstis kasulikku ja kuidas eristada head halvast? Esivanemate p√§randist innustuvad Mariann Raisma ja Gaute Kivistik ning Anu Raud, Heiki P√§rdi, Yrj√∂ Sotamaa, K√§rt Summatavet, Kristjan Sisa jt.
Saates r√§√§gib Marko Laimre n√§itusest &quot;H√§√§led&quot; (Rotermanni soolalaos). Kunstihoones jagab selgitusi oma t√∂√∂de kohta Peeter Allik. Veronika Valk r√§√§gib valguskuplist Tallinna Raekoja platsil.
IIgal hommikul l√§hevad tuhanded inimesed √ºle maailma t√∂√∂le, et kujundada meie laudadele tasse, taldrikuid, kausse ja munatopse, tubadesse kraanikausse, ahjutelliseid, kahhelplaate. Nad toodavad keraamikat - √ºht k√µige √ºrgsemat kunstiliiki. Kes meist poleks (v√§hemalt teatud eluetapil) tundnud kiusatust ka ise k√§tega savi muljuda, voolida, kasv√µi plastiliinigagi algust teha. N√º√ºd on aeg taas kiusatusele j√§rele anda ja vaadata &quot;Elluj√§√§mise kunsti&quot;. Savi saladustesse s√ºvenevad koos Mariann Raisma ja Gaute Kivistikuga Leo Rohlin, Urmas Puhkan, Ingrid Allik, Anu Rank-Soans ja Tuija Aalto-Set√§l√§.
Saates r√§√§gitakse Niguliste muuseumi direktori Tarmo Saareti ja kuraator Merike Koppeliga Niguliste kiriku ja muuseumi minevikust, olevikust ja tulevikust, samuti probleemidest. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku seisukoha hoone omandi√µiguse k√ºsimuses annab edasi EELK kantsler Mati Maanas.
Nahk on inimesele k√µige l√§hemal - v√µiks isegi √∂elda, et nahk on naha ligi. Nahkne rahakott v√µi v√µtmehoidja ei meenuta meile enam √ºrgset praktilisust, millega √§ras√∂√∂dud looma nahast sai veel valmistada mitu tarvilikku eset. Pastlaid ja rakmeid enam igamees ei tee. Paljudele inimestele meeldib t√§naseni nahka katsuda, silitada ja, olgem ausad, ka oma naha vastas tunda. Nahkk√∂ites raamat on nii riiklikult kui perekondlikult v√§√§rikas. Naha ja nahakunsti rolle uurivad koos Mariann Raisma ja Gaute Kivistikuga Lennart M√§nd, Maarja Undusk, Rene Haljasm√§e, Inge Teder ja Patrick Whitaker Inglismaalt: Whitaker on nahka riietanud Madonna, Marilyn Mansoni, Cheri, Janet Jacksoni, v√ºrtsit√ºdrukud, George Michaeli, Mick Jaggeri, Naomi Campbelli, Catherine Zeta Jonesi jpt. Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Liisa Pakosta.
Aastan√§itusest Tallinna Kunstihoones r√§√§givad kuraator Harry Liivrand ja kujundaja Andres Tolts.
Metall on k√µva ja v√µimas materjal, millest inimene suudab teha n√µtkeid prosse ning rasket raha, kuningakroone ja ahjuroope. Metallis on materjalist k√µvematki maagiat - v√µi armastame me ainult nii m√µelda? Miks √ºhe meeste kaelaehte viibimine Moskvas on meile √ºldrahvalik valukoht? Kangelaslikku jutustust inimese ja metalli kuumadest suhetest aitavad vormi valada Mariann Raisma, Gaute Kivistik, Kadri M√§lk, Tanel Veenre, Heigo Jelle, Ketli Tiitsar, Anneli Tammik ja Voldemar Kolga. Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Mariina M√§lk.
Lahkul√§inud kunstir√ºhmitus &quot;F.F.F.F.&quot; - r√§√§givad Kaire Rannik ja Kristi Paap. Multimeediakunstniku Cecile Babiole'i v√§ljapanekust r√§√§gib Andres L√µo. Popkultuuri uurija ja fotograafi John Margolies'i n√§itust tutvustab Urmas Oja.
Peeglid, piimaklaasid, klaashelmed, kristallkuulid - viimaste abil saavat isegi tulevikku ennustada! Inimese k√§ed loovad peegelpilti temast endast. Klaasikunsti s√§deleva maailma tekkimisest ja selle √µnnetoovateks kildudeks purunemisest r√§√§givad klaasikunstnikud Ivo Lill, Tiina Sarapu, Viivi Ann Keerdo, Mai Ann Raun ja P√§ivi Jantunen. Klaasikunsti peegeldavad Mariann Raisma ja Gaute Kivistik.
Eesti Kunstiakadeemia rektori kandidaatide Signe Kivi ja Juhan Maiste valimisdebatt, mida juhtis David Vseviov (03.03.2005).
Suurem osa graafilise disaini ehk teisis√µnu infokunsti maailmast teenib inimsugu, eesm√§rgiks aidata k√µikv√µimalikku teavet paremini edastada ja m√µista. Plakatitest raamatukujundusteni, liiklusm√§rkidest reklaamvoldikuteni - ikka on kunstniku loov m√µte sillutamas teed s√µnumite kohalej√µudmisele. Infost teevad kunsti Ivar Sakk, Kristjan M√§ndmaa, Andres Tali, Cris Thomson ja Mati Sillak.
Eesti 1960.-1970. aastate √ºks olulisemaid uuendajaid on Valve Pormeister, tema loomingust r√§√§givad n√§ituse koostaja Liina J√§nes ja Epp Lankots. J√§rjekordne Hansapanga kunstipreemia laureaat Gints Gabrans k√µneleb oma varasematest ja praegustest teostest.
Kas me oskame m√µelda sellele, et meie mobiiltelefoni ja arvuti ekraanipildid on tegelikult kunstnike kujundatud ja et elektrooniline meediakunst on paljudele igap√§evane kokkupuude elusa ja interaktiivse kunstiga? Paljud kunstnike m√§ngulised katsetused tehnikaga j√µuavad hiljem tootmisesse ning paljudele toodetele tuleb kunstnikel luua v√§limust ja m√§ngulisust, et inimene oleks √ºldse v√µimeline neid tarbima. Elektronidega v√µidu astuvad saates √ºles Mariann Raisma, Gaute Kivistik, Raivo Kelomees, Mare Tralla, Ando Keskk√ºla, Ivika Kivi, Heinar Ipsburg ja Raul Keller.
Saates on juttu n√§itusest &quot;Ideaalne ja reaalne. Naine 20. sajandi alguse Eestis&quot;, r√§√§gib kunstiteadlane Juta Kivim√§e. Peeter Mudisti n√§itusest Helsingi Taidehallis r√§√§gib n√§ituse kuraator ja Helsingi RETRET-i Kunstikeskuse direktor Anu Liivak. Margot Kask r√§√§gib foton√§itusest Tallinna Linnagaleriis, Margot Kase fotod suurtest vanadest puudest &quot;P√µlisasukad&quot;.
Sisekujundus on √ºks √ºldrahvalikumaid kunstialasid. Alguses √µpetavad meid lapsevanemad, kuidas oma tuba s√§ttida, hiljem telesaated ja ajakirjandus - mis j√§√§b siis veel teha sisekujunduskunstnikel? Mil moel oma toa kujundamine inimest √µnnelikumaks ja tugevamaks teeb v√µi kuidas v√µiks oma t√∂√∂lauda kujundada? N√§ita mulle oma tuba ja ma √ºtlen sulle, kes sa oled! √útlemas on Mari Kurismaa, Priit P√µldme, Hannes Praks, Tarmo Piirmets ja Anneli Salk.
Kunstiaasta 2005 ja Eesti Kunstimuuseumi uus hoone - r√§√§givad KUMU direktor Sirje Helme, kunstiaasta 2005 kuraator-projektijuht Annely K√∂ster.
Teater ja eluteater - kas olete m√µelnud, et isegi j√µulukuuske ehtides ja oma koju kevadp√ºha meeleolu luues olete tegelikult ise koduse lavastuse kunstnik, kes loob sobivat √µhustikku, lavakujundust? Kuidas t√∂√∂tavad lavakunstnikud, mis on meil neilt √µppida ja millistes klubilistes lavastustes astuvad igal √µhtul √ºles tuhanded meie hulgast?
Stuudios on professor Leonhard Lapin ja ajakirja kunst.ee peatoimetaja Heie Treier. Saates r√§√§gitakse eetikast.
K√ºlli K. Kaatsi ja Daniele Mosca r√§√§givad oma n√§itusest &quot;Salajased aiad&quot;. Pirjetta Branderi n√§itusest &quot;P√µrgu ja teised jutud&quot; r√§√§gib kunstiteadlane Reet Varblane. &quot;Infotankistid&quot; (Piret R√§ni, Reimo V√µsa-Tangsoo ja Maris Suits) r√§√§givad oma n√§itusest &quot;Ma s√ºndisin katseklaasist&quot;. Jaan Elken r√§√§gib oma n√§itusest &quot;Maalid 1978-2005&quot;.
Arhitektil on tegelikult suur osa selles, kas meie elu on m√µnus v√µi mitte. Teistpidi v√µib j√§lle meie oma oskus √§ra tunda hea majakujunduse, muuta vihmase jalutusk√§igu kunstiekskursiooniks v√µi liigutada raham√§gesid kinnisvaraotsuste juures. M√µne maja kujundus v√µib naabermajad lausa √§ra s√º√ºa. Mida iga√ºks peaks enne maja ukse avamist arhitektuurist teadma, paljastavad arhitektid Emil Urbel, Markus Kaasik, Andres Ojari, Ilmar Valdur, Siiri Vallner, Katrin Koov, Epp Lankots, Triin Ojari, Juhani Pallasmaa ja Esa Laaksonen.
Kui maal on majade vahel metsad ja p√µllumaad, siis linnas on majade vahel - linnaruum! M√µni linnaruum tundub inimestele ligit√µmbavana, teine eemalet√µukavana. Kuidas urbanistikast saab linnaelu lahutamatu osa ja miks m√µned linnad on vahvamad kui teised, r√§√§givad ruumiasja tundjad Andres Alver, Tiit Trummal, Andres Kurg, Panu Lehtovuori jt.
Stuudios on Eesti Kunstimuuseumi kuraator Hanno Soans ja kunstiteadlane Karin Laansoo, r√§√§gitakse briti videokunstist - n√§itusest Rotermanni soolalaos.



Asjadel pole m√µtet, kui neid ei saa kasutada v√µi kui need pole v√§hemalt v√§ga ilusad. Asju loovad asjadekuningad - tootedisainerid. Kes s√§tib tooli mugavaks, auto ihaldusv√§√§rseks v√µi telefoni trendikaks - ikka tootedisainer. Ilma kunstniku loodud lisav√§√§rtuseta v√µiks ju k√µik maailmas h√§datarviliku valmis toota kolmes Taiwani tehases. Maailma juhtimise kohta asjade abil jagavad vihjeid Arvo P√§renson, Martin P√§rn, Kai Lobjakas, Sven S√µrmus jt.
Saates tuleb juttu vanadust k√§sitlevast n√§itusest &quot;Homo Grandis Natu&quot;, r√§√§gib kuraator Reet Varblane ning Rootsi-Eesti kunstnik Kari Bie Erenurm r√§√§gib oma noorusaja traumasid ja kujunemist avavast isikn√§itusest &quot;Karmav√µlg&quot;.
Kas riie teeb meist inimese? Mis vahe on moefotol ja tegelikul moel? Millal j√µudis mood Eestisse? Mida valivad enda r√µivaks eri vanuses inimesed ja kas pension√§rid on Eestiski suurimad moetarbijad? Moes√§rgil avavad n√∂√∂pe Reet Aus, Vilve Unt, Anu Ojavee, Evelin Lill, Tarvo Jaansoo, Kristina Herodes ja Marcus Ross.
Kultuuriv√§√§rtuste ameti peaspetsialist Olev Liivik r√§√§gib n√§itusest &quot;Tundmatud p√ºhakojad Tallinnas&quot; ja projektist Tallinna Kirikurenessanss. Kunstnik Andres L√µo r√§√§gib oma isikn√§itusest &quot;Mono&quot;.
Tekstiilikunsti m√§hitakse meid kohe p√§rast s√ºndi ja see j√§√§b meid √ºmbritsema hauani. Kangas lehvib p√§eval Pika Hermanni tornis ja raamistab √∂√∂sel unen√§gusid. Miks tunnevad t√§nap√§eval kangastelgede vastu huvi vanaemade asemel hoopis k√µrgtehnoloogia insenerid? Kangamaailma eesriideid paotavad Lylian Meister, Signe Kivi, Kadi Pajupuu, K√§rt Ojavee, Mare Kelpman ja Annike Laigo. Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Mariina M√§lk.
Kuraator Liina Siib r√§√§gib Maastrichti - Tallinna - Salzburgi avaliku linnaruumiga tegelevast √ºhisprojektist. Marco Laimre ja Killu Sukmit r√§√§givad oma n√§itusest &quot;Very Complicated Rock'n Roll&quot;.
Mida √µieti teevad kaasajal maalijad ja graafikud? Kas igast tublist inimesest v√µib saada rahulolev p√ºhap√§evamaalija? Kuidas saab piltide abil v√µidelda masenduse ja stressi vastu? Molberti ja tr√ºkipressi ees seisavad Marko M√§etamm, Kaido Ole, Andres Tolts, Stephen Hepworth, Anu Kalm, Vahur Kraft ja Peeter J√§rvelaid.
N√§itusest &quot;Suur projekt&quot; ja selle kahest hiidteosest Kaido Ole maaliseeriast &quot;The Band II&quot; ja Marko M√§etamme hiidpannoost &quot;I give everything to my friend&quot; r√§√§givad teoste autorid.
Skulptuur v√µib olla p√µletavalt kuum m√§rk, kuigi katsudes tunduda k√ºlmana. Kuju v√µib olla k√µvem kui kahur - skulptuuride abil on riike juhitud ja v√µimudele vastu astutud. Kivisse on kunstnik raiunud inimese k√µige tugevamaid tundeid: armastust, viha, leina, usku. Kujustamisest k√µnelevad Jaak Soans, Villu Jaanisoo, Juta Kivim√§e, Kirke Kangro, Mati Karmin, Krista Kodres ning J√ºri ja Terje Ojaver.
Kuuek√∂itelise &quot;Eesti kunsti ajaloo&quot; esimesena ilmunud kahest osast, mis k√§sitleb aastaid 1520 - 1770, r√§√§givad peatoimetaja Krista Kodres ja saate autorid Anu Allas ning Andreas Trossek.
Kui maalist enam ei piisa, tulevad appi keerulised s√µnad nagu installatsioon, performance, happening. Miks kunst tahab liikuda ja kaduda ning miks inimestel neid sooritatud lugusid h√§dasti tarvis on? Kunsti liikuvaid lugusid jutustavad Heie Treier, Sirje Helme, Peeter Tulviste ja Marco Laimre.
V√§liskunsti Muuseumi direktor Kadi Polli r√§√§gib n√§itusest &quot;≈†veitsi muusa. Angelika Kauffmann&quot; ja kuraator Andres Kaera r√§√§gib Liina Siibi n√§itusest &quot;Dexiosis&quot; Tartus.
Tallinna Kunstihoone n√§itusest &quot;Maalimine keelatud / No Painting!&quot; r√§√§gib kuraator Anders H√§rm.
Veneetsia biennaalist ja ajakirja kunst.ee biennaali erinumbrist r√§√§givad ajakirja toimetaja Heie Treier ja erinumbri √ºks koostaja Karin Laansoo.
Kuraator ja kunstiteadlane Rael Artel r√§√§gib kuraatorite kursusest Amsterdamis ja selle l√µput√∂√∂st &quot;Radiodays&quot; ning Rael Artel Gallery'st P√§rnus.
Jutt Eesti varasest arvutikunstist ja uute meediate tulekust eesti kunsti. Stuudios on Tuuli Lepik.
AKU - saated kunstist ja kunstiga seonduvast. R√§√§givad kunstiteadlased, kriitikud, kunstnikud, kuraatorid, f√º√ºsikud, muusikud, n√§itlejad ja filosoofid. Iga saatega t√µstatatakse uus teema, kerkivad uued k√ºsimused ja avanevad uued maailmad kunsti √ºmber. Esimeses saates uuritakse, millised on p√µhilised kunstnike kohta levinud m√º√ºdid ja kuidas need seostuvad t√§naste kunstnike tegutsemisviisidega. M√µtiskletakse selle √ºle, miks kunstnikum√º√ºdid tekivad, kuidas neid (taas)toodetakse ja kelle huve need teenivad. Arutletakse, milline on n√§gemus kunstniku rollist ja kuidas m√º√ºdid kunstnike positsiooni m√µjutavad. Saate autor on kunstiteadlane K√§di Talvoja. Oma visioone jagavad Anders H√§rm, Hasso Krull, Peeter Torop, Marco Laimre, Mare Tralla, Kiwa, Kalev Mark Kostabi jt. Re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee, toimetajad Mariina M√§lk ja Maria-Kristiina Soomre.
Adamson-Ericu muuseumis avati n√§itus &quot;Traditsiooniline jaapani kujutav kunst&quot;, stuudios on Taimi Paas Jaapani suursaatkonnast. Draakoni galeriis on avatud r√ºhmitus &quot;Aroonia&quot; n√§itus &quot;Kaprealismi s√ºgisn√§itus&quot;, sellest r√§√§givad Mart Aas ja Andri Luup.
Selleks, et v√§lja selgitada Eesti ja eestlaste kohta rahvusvahelisel kunstiareenil, k√ºlastame 2005. aasta Veneetsia biennaali, mis on kunstimaailma vaieldamatu keskpunkt. Veneetsia biennaal on √ºks v√§heseid kunsti√ºritusi, kus osalemine toimub t√§naseni suures osas riiklikul-rahvuslikul esindusprintsiibil. Mida annab riigi kunstielule ja kunstnikele rahvuspaviljoni p√ºstitamine Veneetsias iga kahe aasta tagant? Kas eestlasena kunstimaailmas l√§bil√∂√∂mine on lihtne? Kas Eesti on maailma kunstikaardil olemas? Autor kunstiteadlane Maria-Kristiina Soomre, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.
KUMU ja kunstiharidus, saates r√§√§givad Anu Purre ja Piret Kruusandi.
Kui elav on kohalik kunstielu, seda arutavad Mari Vallikivi Viljandi Kondase keskusest, Raivo Riim ja Riho H√ºtt Rakvere galeriist, Agur Kruusing Haapsalu linnagaleriist ja Valga linna kultuurikeskuse kultuurit√∂√∂ juht Helle Kimask. Saatejuht ja k√ºsitleja on Rein Sikk. Autor Rein Sikk.
Kaasaeg on suurtest jutustustest v√§sinud. Kadunud on usk √ºhe ja √µige ajaloot√µlgenduse v√µimalikkusesse. Ometi on Eesti kunstiajaloolastel just n√º√ºd, uue aastatuhande hakul k√§sil kaks v√§ga ambitsioonikas m√µ√µdus ettev√µtmist 
Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumist r√§√§gib Ketli Tiitsar. Disaini innovatsiooni keskusest r√§√§givad Katri Ristal ja Margaret Tali.
Kunstikogumise v√µrdkujuks peetakse Don Juani, kes kunagi ei rahuldunud saavutatuga. L√§biproovitud tee on v√µrrelda kunstikogumist armusuhtega, milles koguja langeb ilusa t√∂√∂ lummusesse ja p√µleb soovist seda iga hinna eest omandada. T√§nap√§eval on kunstikogujatest saanud staarid ja kalli teose omandamisest v√µib saada meedias√ºndmus. Ent kas raha on ainus ratsionaalne viis kollektsion√§√§ri kunstiarmastuse k√§sitlemiseks? Saates uurime kunstikogujate kirjut peret ja otsime kunstikogumise p√µhjusi. Vaatleme arenguid, mida kollektsion√§√§rid on eri aegadel l√§bi teinud ja saame teada, milline kunst on √ºhe v√µi teise koguja jaoks k√∂itev. P√º√ºame l√§heneda ka sellistele iseloomulikele m√§rks√µnadele nagu &quot;kirg&quot;, &quot;investeering&quot; ja &quot;looming&quot;. Selleks, et anda √ºlevaadet kogumise trendidest, vaatame ringi ka v√§ljaspool Eestit. Saate autor kunstiteadlane Eha Komissarov, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.
Valter Ojak√§√§r meenutab kujur Anton Starkopfi, √ºks kokkusaamine 1950. a mais. L√§bi k√§ib ka Voldemar Panso nimi. K√µlab ajastu-muusika, &quot;√ïhtud Moskva l√§histel&quot;. L√µik saatest &quot;Kolmest kuueni&quot;. Toimetaja Madli Leikop.
Heie Treier ja Kadri M√§lk r√§√§givad ajakirja kunst.ee uuest numbrist ja selle erinumbrist &quot;Kaasaegne ehe&quot;.
21. jaanuaril 2006 avati Helsingi kaasaegse kunsti muuseumis Kiasma rahvusvaheline n√§itus &quot;ARS 06&quot;, mis keskendus kunsti t√§htsusele meie kaasajas. Esinema olid kutsutud umbes 40 kunstnikku ja kunstnike gruppi 20 maalt. Eesti kunstnikest osales n√§itusel fotograaf Mark Raidpere, kes Veneetsia biennaalil esindas Eestit suurt t√§helepanu p√§lvinud autobiograafilise foto-videoprojektiga. AKU k√§sitleb Mark Raidpere teost. Kas sellest peab √ºldse r√§√§kima? Kuidas kunsti inimestele l√§hemale tuua? Nende k√ºsimuste √ºle arutavad Hasso Krull, Jan Kaus, Toomas Volkmann, Hanno Soans, Helsingi Kunsti ja Disaini √úlikooli kunstiharidusosakonna professor Helena Sederholm jt. Kunstist r√§√§kimise v√µimalikkus ja v√µimatus m√§ngitakse l√§bi, anal√º√ºsides √ºht konkreetset videoteost. Autor kunstiteadlane K√§di Talvoja, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.
Kunsti√µpetaja T√µnu Talve k√§is Hispaanias. Kaja K√§rneriga r√§√§gib ta maalimisest, maalikunstniku vaevadest, inspiratsioonist, kaitsereaktsioonist, loovusest. Autor Kaja K√§rner. Toimetaja Marje Lenk. Helioperaator Anna-Maria Kurrel.
Eestis on palju v√§√§rikaid, ammustest aegadest p√§rit ehitusi. Nende kaudu tajume aegade muutumist eriti selgesti. Kuid muinsuste teadlik s√§ilitamine ja korrashoid ei ole meie mail kuigi vana tegevus. Restaureerimisest, muinsuskaitsest ja inimestest, kes selles vallas tegevad, jutustavad Mati Talvik ja re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur.
Jaapani popkultuuri n√§itusest Helsingis r√§√§givad T√µnu Karjatse, Helsingi Linnamuuseumi lektor Arja Miller ja Mari Laaniste.
R√§√§gime sellest, kuidas v√§ljendub kultuuride paljusus kunstis, milline on kunsti roll multikultuurses √ºhiskonnas ja mil viisil see erineb traditsioonilise √ºhiskonna kunstist. Kas kunst on kultuuridevaheline t√µlkija v√µi v√§ikeste gruppide salakeel? Mis on alternatiivsus ja kes on autsaiderid paljukultuurilise √ºhiskonna kunstis? Kuidas saab &quot;v√µ√µrast&quot; kunsti m√µista ja t√µlkida? K√µnelevad Peeter Torop, Ilja Sundelevit≈°, Peeter Laurits, Andrus Laansalu, Victor Misiano jt. Autor kunstiteadlane Anu Allas, re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee.
Eesti arhitektuurip√§evadest - erinevatest √ºritustest ja n√§itustest - r√§√§gib arhitektuurikriitik Urmas Oja. Tarbekunsti- ja disainimuuseumi n√§itusest &quot;Kilekotti&quot; r√§√§gib Kai Lobjakas.
Kuuldes s√µna &quot;kultuur&quot;, haarame kellu, kuuldes s√µna &quot;muuseum&quot;, m√µtleme - maja! Milline on kunstimuuseumide positsioon ja roll √ºhiskonnas t√§na, millisel v√§ljal nad toimivad? Kas muuseum on maja, millised on muuseumide majad ja mida nendes majades tehakse? AKU arutleb kunstimuuseumide olemuse ja tulevikuperspektiivide √ºle. Saates r√§√§givad naabermaade muuseumijuhid Tuula Arkio ja Lars Nittve, staararhitekt Rem Koolhaas, kodumaised asjatundjad Karin Hallas ning Andres Kurg jt. Autor kunstiteadlane Maria-Kristiina Soomre, re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee, toimetaja Mariina M√§lk.
Eesti noort kunsti ja raamatut &quot;22 pluss&quot; tutvustavad selle koostaja Karin Laansoo ja kriitik Anneli Porri.
Kas oskame kunsti n√§ha ja m√µista? Kust me √µpetust saame? On selge, et √µpitakse koolis ja loomulikult koolitab meid elu. Omapoolset tuge pakub ka kunstimuuseum. Kuidas me seda vastu v√µtame? S√µna saavad kunstiharidusspetsialistid muuseumist ja koolidest, √µpilased, kunstnikud. Eksperthinnangu annavad Johannes Saar ja Endel Talvik. Saate autorid haridusspetsialistid Piret Kruusandi, Anu L√ºsi ja Leena Levt≈°enkova. Re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee.
Haus Galerii juht Piia Ausman r√§√§gib oksjonitest, Eesti kunstiturust, n√§ituse- ja m√º√ºgigalerii koostoimest, Artdepoost ja muust. Kas Eestis on olemas kunstiturg? Kes korraldavad oksjoneid ning kust p√§rinevad m√º√ºki minevad teosed? Miks ostetakse kunsti ning kes seda teevad? Kas erakogujad konkureerivad muuseumidega? Mis laadi teosed on oksjonitel k√µige n√µutumad? Kui suur on √ºhe oksjoni keskmine k√§ive? Miks on Konrad M√§gi t√∂√∂d nii hinnatud? Milline on Kalamajas asuva ning noorele kunstile keskendunud Artdepoo galerii tegutsemise strateegia ja taktika? Kas Eestis on v√µimalik m√º√ºa kaasaegset kunsti? Kui spontaanselt v√µi kalkuleeritult kunsti ostetakse? Kas Eesti kunstiturule satub ka v√§lismaalasi ja v√§lismaist kunsti? Kas Eesti kunstikoguja saaks osta Picasso v√µi Damien Hirst'i teoseid?
Koopia kui informatsioonikandja on kaasaegse √ºhiskonna lahutamatu osa. Koopia on tarbekaup, mida √ºhes oma vooruste ja vigadega, teadlikult v√µi teadmatult tarbivad k√µik. √úks v√§heseid valdkondi, kus koopia-teema enam emotsioone paisutab, on kunst. 20. sajandil alahinnatud koopiad on tagasi vallutamas oma √µiguslikku kohta kunstiajaloos ja m√µistetavaks saab koopia kultuurilooline roll ning asendusv√§√§rtus. Kontseptuaalse ja digitaalse kunsti v√µiduk√§ik seab koopia originaaliga samale pulgale ja kunstnike individuaalsus ning selle v√§ljendamiseks rakendatav moodsaim tehnika ei v√§lista kopeerimise kui loomingulise kunstimeetodi s√§ilimist. Koopiatest ja kopeerimisest k√µnelevad saates kunstiajaloolased Tiina Abel, Mai Levin, Kadi Polli ja Anne L√µugas, kunstnikud T√µnis Saadoja, Peeter Laurits ning Laurentsius. Lisaks r√§√§givad koopiatest dr Aleksander Stern, f√º√ºsik Jaan Praks, reklaamitootja Ott R√§tsep, muusik Mart Sander ja √§rimees Andres Haamer. Saate autor on kunstiteadlane Tiina-Mall Kreem, re≈
Saade kunsti suhtest rahaga ja rahamaailma suhetest kunstiga. Kunsti ei saa p√§ris ilma rahata teha ja √§riringkonnad on √ºha aktiivsemalt end demonstreerinud aktiivsete kunstitoetajatena. Milline on t√§na kunsti- ja rahamaailma suhe ning mida √ºhe ja teise poole tegijad kunstist ning rahast m√µtlevad? Kes ja kuidas peaks kunsti rahastama? R√§√§givad pankurid Vahur Kraft ja Rain L√µhmus, kohvit√∂√∂stur Andrea Illy, kunstnik Ene-Liis Semper jpt. Saate autor kunstiteadlane Maria-Kristiina Soomre, toimetaja Mariina M√§lk, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel.
Saates r√§√§givad No Performance Festivali n√§itusest &quot;Continental Breakfast&quot; n√§ituse korraldaja, kunstikriitik ja Tallinna Kunstihoone kuraator Anders H√§rm ja Kanuti Gildi Saali direktor Priit Raud. Millist festivali tahaksid √ºheskoos teha &quot;kunstimaailmas&quot; opereeriv asjatundja ja &quot;tantsumaailmas&quot; tegutsev spetsialist? Millistelt erialadelt, tegevusv√§ljadelt ja maadelt tulevad kokku esinejad Tallinnasse? Mis ≈æanrilised piirid on uue teatri, tantsu ja tegevuskunsti vahel ning kuidas neid valutult Kanuti Gildis kokku segatakse? Kuidas taoline mikstuur saab toimida ja publikule m√µjuda? Kas eesti publiku vastuv√µtt on iseloomustatav kui soe, neutraalne v√µi ≈°okeeritud? Mis on &quot;uus&quot; performance? Kus asuvad ≈æanripiiridest v√§ljunud kultuurilise tegevuse ideelised allikad? Miks kardavad telet√∂√∂tajad praetud munade p√§hel√∂√∂mist?
P√º√ºame lahti kerida n√§ituse m√µistet nende toimumiskohtades ja n√§itusekorraldajate eesm√§rkide tutvustamise kaudu. Peatume kahel unustamatul n√§ituse etalonil ja meenutame omaaegseid Kunstihoone kevad-s√ºgisn√§itusi. T√§nu ETV arhiivile on v√µimalus peatuda ka 1990. aastal toimunud murrangumomendil n√§itusekultuuris ja j√§lgida uue kaasaegse n√§ituseformaadi s√ºndi. Nagu elu, nii ka n√§itused ei seisa √ºhel kohal. Kuiv√µrd n√§itus on lahutamatu kuraatorist, teeme katset ka selle n√§htuse avamiseks. Loodame, et n√§itus hakkab elama selle keerulise organismina, mis toodab meelelahutuse k√µrvalt uusi kunstin√§htusi. Me ei varjagi, et n√§itused on, olid ja on edaspidigi erinevate huvide kokkup√µrkamise paigaks. Autor kunstiteadlane Eha Komissarov, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel, toimetaja Mariina M√§lk.
Jutt koopiate ajaloost kunstis. Saates r√§√§givad Kadrioru Kunstimuuseumi kuraator Tiina-Mall Kreem ja kunstnik Peeter Laurits n√§itustest &quot;Meistriteoste lummus&quot; ja &quot;Meistriteoste varjus&quot;, koopiast ja originaalist, pildilevist, omaniku√µigusest, autorikaitsest ja muust. Milline roll oli kopeerimisel 19. sajandi kunstis ning kuidas tuleks tolleaegseid koopiaid hinnata praegu? Kas kunstiajalugu koosneb ainult ≈°ed√∂√∂vritest? Miks sattusid koopiad 20. sajandil p√µlu alla? Mida t√§hendab kopeerimine ‚Äì on see mehhaaniline v√µi loominguline tegevus? Kas koopia v√µib olla huvitavam kui originaal? Miks on Laurits meistriteoste suhtes irooniline? Kas koopiate fookusesse t√µstmine on pigem moen√§htus v√µi √µigluse jaluleseadmine? Miks ja kuidas pildid ringlevad? Kas autor vajab kaitset? Kellele kuulub kunstiklassika?
Restauraator on s√§ilitaja, mitte uue looja. Kust aga jookseb piir s√§ilitamise ja loomise vahel? Kelle k√§tet√∂√∂d me n√§eme, kui vaatame Niguliste muuseumi altareid v√µi Eesti kunstiklassika ≈°ed√∂√∂vreid? Kuidas s√§ilitada kaasaegset kunsti - teoseid, mis v√µivad koos p√ºsida mullast ja pr√ºgist, verest v√µi v√§ljaheitest? Vastuseid annavad restauraatorid Alar Nurkse, Kriste Sibul, Hilkka Hiiop, prof Juhan Maiste jpt. Saate autor on kunstiteadlane Kadi Polli, re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee.
Pimedate √ñ√∂de Filmifestivali raames toimuvast animafilmide festivalist &quot;Animated Dreams&quot; r√§√§givad selle juht Heilika V√µsu ja √ºhe filmi autor Priit Tender. Kas animafilm suudab v√µistelda suure kinoga v√µi j√§√§b pigem friikide alaks? Kuidas &quot;Animated Dreams&quot; kokku pannakse? Millised on animafilmi v√µimalused ja alaliigid? Kas tegemist on pigem kino v√µi kunstiga? Kas animafilme v√µiks eksponeerida n√§itusesaalis? Miks on animatsioon eesti filmi visiitkaart ning kui oluline on see teiste maade filmiilmas? Kuidas Eesti animafilmi tegijad elus p√ºsivad? Kust l√§heb animafilmi puhul piir kommertsi ja kunsti vahel? Mil viisil erineb animafilmi stsenaarium m√§ngufilmi omast? Mida √ºldse t√§hendab animatsioon? Milline on filmitegemise tehniline k√§ik? Kas tulevik on arvutianimatsiooni p√§ralt? Mis on animafilmis sellist, mida muus kinos ja kunstis ei ole?
R√§√§gime teostest, mis on murdnud v√§lja kunstimaailma kitsastest piiridest ja sisenenud popkultuuri m√§ngumaale - muutunud hittideks. Mida t√§hendab hitt kunstis, kuidas see tekib ja mil viisil toimib? Kas hitti saab teadlikult toota? Kes v√µi mis sillutab teed edetabelite tippudesse - reklaamib√ºroo, kuraator v√µi publiku √§ratundmisr√µ√µm? Kuiv√µrd on seotud teose kunstiv√§√§rtus ja hitipotentsiaal? Millised on rahva lemmikud Eesti kunstis? Oma arvamust avaldavad popkultuuri spetsialist T√µnis Kahu, luuletaja ja disainer Asko K√ºnnap, reklaamib√ºroo loovdirektor Rain Pikand, kunstikriitik Johannes Saar ning kunstnikud Kaido Ole, Raoul Kurvitz ja Pipilotti Rist. Saate autor on kunstiteadlane Anu Allas, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel.
Eesti disain, &quot;S√§si&quot;, barokk &amp; dada. Sel s√ºgisel anti esmakordselt v√§lja eesti noore disaineri auhind &quot;S√§si&quot;, mille nominentide n√§itust, teiste hulgas ka Sixten Heidmetsa v√µidut√∂√∂d on v√µimalik vaadata Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. &quot;kunst.er&quot;-i kaast√∂√∂taja Margaret Tali r√§√§kis sel puhul auhinna √ºhe algataja ja Eesti Kunstiakadeemia tootedisiani osakonna juhataja Martin P√§rnaga eesti ja rahvusvahelisest ning p√µhjamaade ja balti disainist, riiklikust disainipoliitikast, t√∂√∂stusest ja kunstist. Eesti Arhitektuurimuuseumis saab praegu n√§ha head eesti disaini ehk Toivo Raidmetsa n√§itust &quot;Barokist dadani&quot;. Disainikriitik Karin Paulus r√§√§gib , miks on Raidmetsa looming oluline, mis on barokk ja miks on dada, milline on asjade seis eesti disainis ning millest see s√µltub, millised on noorte disainerite eneseteostusv√µimalused ning mis on disaini puhul k√µige t√§htsam ‚Äì kunstiline vorm, iniml√§hedus v√µi miski muu.
Tartu vaim on niisugune asi, mida k√µik teavad, aga mida keegi pole n√§inud. Ometi seda kiidetakse v√µi selle √ºle naerdakse. Olenevalt sellest, kuidas inimene ennast ise Tartus tundnud on. Tartu vaimu loovad siin elavad ja t√∂√∂tavad inimesed, olgu need siis kunstnikud, muusikud, arstid, teatritegelased, teadlased v√µi √ºksk√µik millisel muul alal tegutsejad. Kolm ajakirjanikku, Aivi Parij√µgi, Tiina Rebane ja Kristina Veidenbaum on leidnud erinevate elualade esindajad, kes nende arvates Tartu vaimu kannavad. Imat Suumann tahab ennast √µndsaks maalida. Ta usub, et see on v√µimalik, kui unustad √ºmbritseva sotsiaalsuse ja kunstiruumi. Ja vaikne vaatleja v√µib vahel maailma m√µjutada palju rohkem kui k√µva kisaja. Autor Aivi Parij√µgi.
Kai Kaljo r√§√§gib oma personaaln√§itusest Tallinna Kunstihoones. Pimedate √ñ√∂de Filmifestivaliga seoses Tallinnat k√ºlastanud maailmakuulsatest filmilavastajatest vendadest Quay-dest. Animafilmist r√§√§givad autorid Timothy ja Stephen Quay.
N√§itusest &quot;Happy Art&quot; r√§√§gib autor Kadi Estland. Eesti Kunstiakadeemia arengukavast aastateks 2006‚Äì2010 r√§√§givad rektor Signe Kivi ning prorektor Andres Tali.



Kunsti ja poliitika seoseid, Eesti kunstipoliitikat ning sotsiaalse kunsti olemust lahkavad stuudiok√ºlalised Mikko Lagerspetz, Signe Kivi, Sirje Helme ja Marco Laimre. Juttu tuleb kultuuri rahastamisest, poliitikutest, libasebrast, kommarite-s√§rgist ja k√µige selle seostest kunstiga. Saatejuht Ahto K√ºlvet, autor Maria-Kristiina Soomre, toimetaja Mariina M√§lk, re≈æiss√∂√∂rid M√§rt Sildvee ja Kertu K√∂√∂sel.
Sarja viimases saates keskendutakse kunstimuuseumile KUMU. KUMU-st ja selle v√µimalustest r√§√§givad muuseumi juhid ja t√∂√∂tajad, kunstiteoseid ootavad muuseumiruumid avanevad vaatajale kordumatus t√ºhjuses ning k√µrvalep√µikeid tehakse ka hoone tehnilisse poolde. Saate autor Maria-Kristiina Soomre, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel, saatejuht Ahto K√ºlvet.
Aastatel 1905-1906 oli kultuurir√ºhmitus &quot;Noor Eesti&quot; Eesti kultuuri uuendajaks ja Euroopale l√§hendajaks. Viis nooreestlast veetsid aastatel 1906-1913 mitu suve Ahvenamaal. Loodus ja elulaad olid oluliseks t√µukeks Nikolai Triigi, Konrad M√§e, Aleksander Tassa, Anton Starkopfi ja Friedebert Tuglase loomingus. T√§navu t√§histati n√§itustega &quot;Ahvenamaa fenomen&quot; Adamson-Ericu Muuseumis ja Ahvenamaal √ñnningeby's Ahvenamaa ja Eesti kultuurikontaktide tekkimist. Autor Kadi Alatalu, operaator Rein Spulge.
Ajakirja kunst.ee lisast &quot;Eesti noore kunsti eri&quot; r√§√§givad selle koostajad Maarin Ektermann ja Elnara Taidre.
N√§itusest &quot;11 tilli&quot; r√§√§gib autor Andres Tali ja n√§itusest &quot;Pusad&quot; r√§√§gib autor Arne Maasik. Mari Kartau r√§√§gib P√§rnu graafikafestivalist &quot;In&quot;.
Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusest r√§√§givad selle juhataja Johannes Saar ja v√§lisn√§ituste projektijuht Elin Kard.
KUMU ja publik. Saates r√§√§givad Eesti Kunstimuuseumi kommunikatsioonijuht Maarja V√µrk ja auditooriumi projektijuht Maria-Kristiina Soomre.
Andy Warhol ja film. Saates r√§√§givad kunstikriitik Anders H√§rm ja kultuurikriitik Tristan Priim√§gi.
Kultuuritehas, r√§√§givad selle juht Madis Mikkor ja arhitekt Veronika Valk.
N√§itus &quot;Vihka ennast r√µ√µmuga&quot;, r√§√§gib autor Merike Estna. N√§itus &quot;Ekletkika&quot;, r√§√§gib autor August K√ºnnapu.
N√§itusest &quot;K√µik on nii h√§sti&quot; r√§√§givad kunstnik Rait Rosin, helilooja Gerhard Lock, ajakirjanik J√ºri Muttika. 4. ja 5. m√§rtsil 2006 toimus Valtus &quot;Talvefoorum&quot;, r√§√§gib Maarin Ektermann.
Kunstnik Andres Tolts r√§√§gib oma n√§itusest -Kontor. Taevatabelid- Hobusepea galeriis, KGB-formularidest ja anemoonidest, popkunstist ja disainist n√µukogude √ºhiskonnas, -Kunstist ja kodust- ning muust.
Saade KUMU-st. Kunstimuuseumi esimene avamistuhin on m√∂√∂das, kuid tegelikult k√µik alles ees. Kuidas on m√∂√∂dunud esimesed n√§dalad ning mis saab edasi, r√§√§givad KUMU direktor Sirje Helme ja auditooriumi programmijuht Mare Pedanik.
Saates r√§√§gitakse Tallinna IV Rakenduskunsti Triennaali satelliitn√§itusest -Teadus ja t√§nap√§ev / Big Science- √ºhe kuraatori Anneli Porriga ning Rael Arteliga tema Non-Profit Project Space galerii laienemisest P√§rnust Tartusse.
Veneetsia arhitektuuribiennaal ja SPM. 2006. aasta s√ºgisel toimuva Veneetsia X arhitekuuribiennaali teema on -Meta-linn / Meta-City-. Eestit valiti biennaalil esindama sotsiaalse positsioneerimise meetod (SPM) ehk n.√∂ mobiilse linnaplaneerimise projekt, kus mobiiltelefonide abil j√§lgitakse inimeste igap√§evast liikumist ja ruumikasutust ning v√µetakse seda arvesse linnakeskkonna loomisel. Idee on s√ºndinud teaduse ja kunsti piirimail, arhitektide, planeerijate ja geograafide koost√∂√∂s. Veneetsia v√§ljapaneku loovad arhitektuurib√ºroo Urban Mark ja Tartu √úlikooli geograafia instituut. R√§√§gime arhitekt √úlar Marki ja geograaf Rein Ahasega. Kuidas saaks sotsiaalse positsioneerimise meetodit tegelikkuses rakendada ning mida see kaasa tooks? Kas j√§lgimishirm v√µiks inimeste osalust takistada? Kuidas saab SPM kaardistada inimeste tegelikke tahtmisi, kui need on nagunii piiratud juba olemasoleva linnastruktuuriga? Mis on eesm√§rk - kujundada linn inimeste j√§rgi v√µi suunata inimeste liikumist vastavalt plan
Kunst.ee &amp; muuseumieri. R√§√§gime ajakirja kunst.ee uuest numbrist ning muuseumiteemalisest erinumbrist ajakirja toimetaja Heie Treieri ja erinumbri koostaja Mariann Raismaga. Miks muuseumieri ja miks just n√º√ºd? Kas muuseum on eelk√µige hoone v√µi midagi muud? Kuidas on Eestis muuseumikultuur arenenud? Millist t√º√ºpi muuseume on olemas, millisest traditsioonist need l√§htuvad? Milleks on muuseume tarvis? Mis on Eesti muuseumide k√§ek√§iku ja olemust k√µige rohkem m√µjutanud? Kuidas k√§itub k√ºlastaja muuseumis, mida ta t√§hele paneb? Milline v√µiks olla ideaalne kunstimuuseum? Kas muuseum on surnud asjade koht? Kuhu kuulub Kumu v√µrreldes teiste Euroopa kunstimuuseumidega? Kuidas eksponeerida suurt hulka kunsti? Kuidas tekivad ja arenevad muuseumikogud? Kas muuseum peegeldab kunstiajalugu v√µi kirjutab seda?
Margit Kilumetsa vestluskaaslane on kunstnik Anu Kalm. Jutt sellest, kuidas Anu, Mart ja Helga Kalm m√µni aeg Ameerikas elasid. Elust New-York'is Manhattanil. T√ºtrele kooli otsimine. Kunstigaleriid. Autor Margit Kilumets. Toimetaja Madli Leikop. Saates muusika: Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, James Blunt jm.
V√§givald ja propaganda. R√§√§gime Marko M√§etamme ja Marco Laimrega Tallinna Kunstihoones avatud n√§itusest -V√§givald ja propaganda-. Miks ja kuidas tulid kokku Elin Kard, Marco Laimre, Marko M√§etamm ja Andres Tali? Millest selline propagandistlik n√§itusepealkiri? Millistest osadest koosneb Marco Laimre installatsioon? Kuidas t√∂√∂tab idee √µhku laskmiseks m√µeldud autodest siin ja n√§iteks Prantsusmaal? Kas ja kuidas on v√µimalik Elin Kardi maale valesti t√µlgendada? Kas need on m√µeldud √µhutama niigi teravat pildit√ºli? Miks M√§etamm karjub ja pritsib l√µuendile v√§rvi? Kas suurem v√§givald tuleb √ºhiskondlikest struktuuridest v√µi inimese seest? Mida v√§givaldset v√µi propagandistlikku on Andres Tali malbete maastikumaalide kirjeldustes? Kas ja kuidas saab kunstin√§itus midagi √ºhiskonnas m√µjutada? Kas m√µjutamine on eesm√§rk?
Ahvenamaa ja T≈°et≈°eenia. R√§√§gime Adamson-Ericu Muuseumi kuraatori Kersti Kolliga n√§itusest &quot;Ahvenamaa fenomen. Noor-Eesti kunstnike ja kirjanike loomereisid Ahvenamaale 1906-1913&quot; ja kuraator Evelyne Jouanno'ga T≈°et≈°eenia toetuseks organiseeritud Emergency Biennale'st.
Niguliste kirik ja muuseum. R√§√§gib muuseumi direktor kunstiloolane Tarmo Saaret. Surmatants ja Rode altar. Kunstiteoste saamise ja s√§ilimise lugu.
Skaalanihe. Kuulete salvestust 4. mail Kumu auditooriumis toimunud diskussioonist n√§ituse &quot;Skaalanihe ‚Äì skulptuur avatud m√§nguv√§ljal&quot; teemal. Osalevad Hanno Soans, Villu Jaanisoo, Raoul Kurvitz, Karin Laansoo ja Andres Kurg. Arutelu juhib Sirje Helme. N√§ituse alapealkiri ‚Äì skulptuur avatud m√§nguv√§ljal ‚Äì on laenatud ameerika kunstiteadlase Rosalind Kraussi krestomaatilisest esseest, kus on juttu sellest, et alates 1970. aastatest pole l√§√§ne kunsti puhul v√µimalik r√§√§kida skulptuuri kindlatest piiridest, etteantud vormist ja vaieldamatutest v√§√§rtustest. &quot;Skaalanihe&quot; p√º√ºabki skulptuuri muutumisi kaardistada ning k√ºsib, mis neid v√§ga erinevaid teoseid l√µpuks siiski √ºhendab. Millest me r√§√§gime, kui r√§√§gime t√§nap√§evasest skulptuurist? Millist skaalat n√§itus nihutab ning kuidas see toimib? Kuidas keskkond teost m√µjutab? Mida t√§hendab sotsiaalne skulptuur? Mis eristab kaasaegset skulptuuri installatsioonist? Miks on just &quot;Skaalanihe&quot; Kumu avan√§itus ja mi
Sex &amp; MediaLab. R√§√§gime noorte kunstnike n√§itusest &quot;Sex&quot; galeriis Vaal kuraator Andres L√µoga ja vastloodud Eesti Meediakunstnike √úhingust ning MediaLab'ist Marge Paasiga. Kuidas teha noore kunsti n√§itust? Miks just seks? Kes on n√§itusel osalejad ja kes on noor eesti kunstnik? Mil viisil nad n√§ituse ideed ja pealkirja k√§sitlevad? Kes, kuidas ja mida teeb? Kelle moodi on noor eesti kunst? Kas see √ºllatab? Millest r√§√§gitakse n√§itusega kaasneval diskussioonil? Millega tegeleb Eesti Meediakunstnike √úhing ja kes sinna kuuluvad? Mida teeb ja kuidas elab meediakunstnik? Mis on MediaLab ja kus see asub? Millest on puudu praeguses eesti meediakunstis? Mis saab edasi?
Viimane t√§ies pikkuses teleintervjuu Eesti l√§bi aegade √ºhe parema raamatuillustraatori, virtuoosse joonistaja, karikaturisti ning mehega, kelle loodud kangelased j√§√§vad lahutamatuks osaks eestlaste lapsep√µlvest. Vahur Kersna usutles Meistrit Tartus, p√§eval enne tema viimaseks j√§√§nud s√ºnnip√§eva. Re≈æiss√∂√∂r Andres Lepasar.
Kristjan Raua preemiad / Marge Monko ja Reimo V√µsa-Tangsoo. R√§√§gime Eesti Kunstnike Liidu asepresidendi Anu Kalmuga seekordsetest Kristjan Raua preemiatest ning noorte fotokunstnike Marge Monko ja Reimo V√µsa-Tangsooga nende paarikn√§itusest &quot;Uurimusi kodanlusest / Nimeta&quot; Hobusepea galeriis. Kristjan Raua nimelist preemiat antakse v√§lja alates 1973. aastast ning see on vanim ja v√§√§rikaim preemia Eesti kunstimaailmas. Mille eest t√µsteti esile seekordsed laureaadid ‚Äì Jaan Elken, Kai Kaljo, Harry Liivrand ja Aili Vahtrapuu? Kuidas toimub otsustamine ja kes kuuluvad ≈æ√ºriisse? Milline on preemia reglement? Kas seekordne otsus oli √ºksmeelne? Milleks on sellist preemiat tarvis? Mis √ºhendab Marge Monko ps√ºhhoanal√º√ºsiga flirtivaid fotolavastusi ja Reimo V√µsa-Tangsoo maastikke? Kuidas k√§sitleb Monko Freudi ja Charcot‚Äôd ning kuidas ta seob neid t√§nap√§evaga? Miks pildistab V√µsa-Tangsoo maastikke ja parke ning kuidas on need seotud tuhandete varasemate loodusvaadetega? Kas ja kuidas saab 
Vene kunst Kadriorus. R√§√§gime Kadrioru kunstimuuseumi kuraatorite Anu Allikvee ja Aleksandra Murrega vene kunsti n√§itustest -Peterburi versus Moskva. Kolm suunda Vene 19. sajandi kunstis- ja -Portselanist rahvas.Vene 19. sajandi portselankujud-. Miks on Kadrioru kunstimuuseumi kollektsiooni parim osa just vene kunst? Kuidas on need kogud loodud? Kuidas k√§is ideoloogiline v√µitlus kunstip√§randi kaudu? Millised kolm suunda on 19. sajandi vene kunstist esile t√µstetud? Milline on nende suhe L√§√§ne-Euroopa kunstiga? Kuidas elasid k√µrvuti akadeemiline ja uuenduslik kunst? Millisel viisil vastandus Peterburi Moskvale sada aastat tagasi ja kuidas ta teeb seda n√º√ºd? Milline aeg oli eelmise sajandi vahetus Venemaal? Kuidas on sattunud hulk vene tipp-avangardkunsti √§√§remaade muuseumidesse? Milline t√§hendus on 19. sajandi vene portselankujukestel? Milleks neid tehti ja kellele? Miks kujutati detailselt erinevaid rahvusgruppe? Kuidas m√µjuvad Kadrioru n√§itused vene kultuuripublikule?
Tehnobia. R√§√§gime Tallinna Kunstihoones toimuvast Eesti Kunstnike Liidu aastan√§itusest -Tehnobia- kuraator Leonhard Lapiniga. Mida t√§hendab tehnobia ja kuidas on see s√µna eesti kunsti tulnud? Milline on looduse ja tehnoloogia koosluses kujunenud uus eluvorm? Kuidas kunstnikud seda k√§sitlevad? Kas tegemist on pigem illustratsiooniga kuraatori √ºleskutsele v√µi s√ºnnib n√§itusel ka uusi ideid? Kuidas on teosed valitud ja tervikuks √ºhendatud? Millest on kuraator l√§htunud ja millised t√∂√∂d teda k√µige rohkem huvitavad? Milline roll oli n√§itusega kaasnenud performance-ide seerial -Diverse Universe- ning mis seal toimus? Mis t√§hendus on kunstnike liidu aastan√§itustel ja miks nad on vajalikud?
ETDM, kunst.ee &amp; Louis Kahn. R√§√§gime Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi uuest p√ºsiekspositsioonist peavarahoidja Kai Lobjakasega, ajakirja kunst.ee uuest numbrist toimetaja Heie Treieriga ning plaanitavatest Louis Kahni p√§evadest Saaremaal arhitekt Vilen K√ºnnapuga. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avati juuni keskel uus p√ºsiekspositsioon pealkirjaga &quot;Ajamustrid 2&quot;. Mitmeks aastaks p√ºsiekspositsioone koostatakse ja kui &quot;p√ºsivad&quot; need on? Millised on v√§ljapanekute koostamise l√§htealused, kas isikup√µhised v√µi temaatilised? Kas v√§ljas on pigem n√§ited masstoodangust v√µi unikaaldisainist? Kuidas kajastub √ºldkunstiajalugu ja selle &quot;stiilid&quot; tarbekunstis ja disainis? Millest on juttu ajakirja kunst.ee uues numbris ja helikunsti eris? Mida t√§hendab helikunst ja miks ei v√µiks seda nimetada lihtsalt muusikaks? Mis on institutsioonikriitika ning kas ja kuidas see toimib Eesti kunstimaailmas? Mis juhtus Berliini biennaalil? Eesti Arhitektide Liidu eestvedamisel 
* Tallinna Linnagaleriis on Rootsi kunstnike Janna Holmstedti ja Po Hagstr√∂mi n√§itus &quot;Katse ja eksitus - Monument massidele&quot;, esimene sarjast &quot;Story&quot;. Kuraator Anders H√§rm teab r√§√§kida. * Arhitekti Raine Karbi n√§itus on avatud Eesti Arhitektuurimuuseumis. L√§hemalt r√§√§gib kuraator Urmas Oja.
Saates on luubi all kaks isikn√§itust - stuudios on Ene-Liis Semper, Kaido Ole.
* Septembrist l√§ks lahti Disainiaasta, mis koondab kokku n√§itused, konverentsid, √µpitoad ja raamatud, et tutvustada k√µigile disaini olemust ja vajalikkust. Eesti Kunstiakadeemia Disainiinnovatsioonikeskuse juhata Katri Ristal r√§√§gib saates sellest, kuidas nad p√º√ºavad t√µsta disainiteadlikkust mitte ainult tarbija vaid ka tellija seas. * In Memoriam skulptor Edgar Viies. Tema loomingust ja elust r√§√§gib Viiese n√§ituse ja kataloogi koostaja, Eesti Kunstimuuseumi skulptuurikogu hoidja Juta Kivim√§e. 1960. aastatel eesti skulptuuri uuendama asunud Viies on l√§inud kunstiajalukku eelk√µige oma abstraktsete kujudega, kuid ka mitmete m√§lestusm√§rkidega tuntud eesti kultuuritegelastele.
Kristjan ja Paul Raua n√§itusekataloog - r√§√§gib kuraator Mai Levin, Marko M√§etamme vastilmunud album - r√§√§gib Elo Lutsepp, Arhitektuurimuuseumi s√ºnnip√§evatr√ºkis &quot;15&quot; - r√§√§gib koostaja Kristel Valk.
* V√§rsket v√§ljaannet kunst.ee tutvustab Heie Treier. * VJ Taavet Jansen: www.vjestonia.com.
Saates juttu √ºhest virtuaalsest ajakirjast ja kahest kunstikeskkonnast. R√§√§givad Annely K√∂ster, Taik ja Tristan Priim√§gi.
Kadrioru Kunstimuuseumis avati n√§itus vene valitsejatest, tutvustab Aleksandra Murre. Ehtekunstnik Tanel Veenre r√§√§gib oma n√§itusest.
Ehituskunst keskajal. R√§√§gib Kunstiakadeemia emeriitprofessor Rein Zobel. Kuidas keskajal maju ehitati. P√µhiline materjal: paekivi ja dolo-kivi. Paekivi t√∂√∂tlemine. Kivide ost-m√º√ºk. Vundament, seina p√ºstipanek. Opus revalicum - mitmest kihist m√º√ºri ladumine, vahel lubjam√∂rt. P√µige rooma kultuuri. Toimetaja Piret Kriivan.
Maalikunsti saade, kus oma n√§itustest r√§√§givad: 1. Mari Roosvalt - Vaal galeriis 2. J√ºri Arrak - KUMUs.
Visuaalsete Helide Festival &quot;Plektrum&quot; - Marge Paas teab r√§√§kida. Isa ja poeg August ja Vilen K√ºnnapu oma n√§itusest &quot;√úhisv√§li&quot;.
Luubi all on Sakala keskus. Aga mitte ainult. Stuudios on Tallinna linna arhitektuuri arengusuundi vaatlemas ja kommenteerimas Eesti Arhitektide Liidu aseesimees Margit Mutso ja ajakirja Maja peatoimetaja Triin Ojari.
Narva barokne vanalinn sai viimases s√µjas r√§ngalt kannatada. Linna taastamise plaanid s√ºndisid juba 1945. aastal. On palju p√µhjusi, miks nad pole teostunud. Aga ideed ja n√§gemused elavad ka t√§nap√§eval, enam kui 60 aastat hiljem. Saate autor Mati Talvik, re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur.
Ehituskunstist keskajal, 2. saade. R√§√§gib emeriitprofessor Rein Zobel. Kuidas keskajal maju ehitati, kuidas majale katus pandi. Kivikatus, kivide t√∂√∂tlemine. √ïlekatused. Ehituspuu okaspuu. Aknaklaas. Graniidi maardlad L√µuna-Eestis ja Hiiumaal. Tartu Jaani kiriku ehituslugu. P√§rnu Nikolai kiriku lugu.
Fotokunstist. Stuudios kommenteerivad oma n√§itusi noored fotokunstnikud Liina Siib, Margot Kask ja Laura Kuusk.
Urmas Vadi vestluskaaslane on maalikunstnik ja graafik Peeter Allik, kes teeb v√§ga suuri taieseid. Peeter V√µsa saated. T√µsielusarjad. Maalimine. Kafka. Kunst. Linooll√µige. Optiline kunst. Peeter Alliku isa. Laine J√§nes vastab k√ºsimusele uue raamatukogu ja kunstimuuseumi kohta. Autor ja toimetaja Urmas Vadi.
Teemad: KKEK erinevatest tr√ºkistest &amp; n√§itusest &quot;Arm&quot; galeriis ArtDepoo (07.11.-09.12.2006).
Teemad: √úhisprojektist &quot;Mine sinna, ei tea kuhu. Too seda, ei tea mida&quot; Hobusepea galeriis (06.12.-18.12.2006) &amp; Mark Raidpere n√§itusest &quot;Viis t√∂√∂d&quot; KUMUs.
Teemad: KUMU &amp; Felicien Rops KUMUs.
* Reio Aare, noore fotokunstniku esimene isikun√§itus &quot;Untitled&quot; Artdepoos, r√§√§gib Reio Aare * ERKI moe≈°how Salme kultuurikeskuses, r√§√§gib Jaanika Terasmaa * Hiina kaasaegse kunsti n√§itus Tallinna Kunstihoones, Hiinas k√§is kohal ka kuraator Reet Varblane, kes r√§√§gib lisaks n√§itusele laiemalt sealsest kunsti- ja kultuurimaastikust.
Ruth Tiidemann on k√ºlas kunsti- ja skulptuuriringis ning uurib, kuidas hing asjade sisse l√§heb. Toimetaja Ruth Tiidemann.
* Maarin Ektermann r√§√§gib 90ndate kultuuriklubist KUMUs * Heie Treier tutvustab uut kunst.ee numbrit.



* Maarit Murka isikun√§itus Draakonigaleriis * R√ºhmitus C?OPT (sport).
Ruth Tiidemann on k√ºlas nukumeisterdamise ringis Mustam√§e Lasteloomingu Majas. Millest nukkusid tehakse ja miks osad nukud on lemmikud ja osad mitte. Ja kuidas tuleb nuku sisse hing? Toimetaja Ruth Tiidemann.
Nikolai Kusmin 100, &quot;Supersuperficial&quot; ja Kiwa - arhitektuurist * Nikolai Kusmini 100. s√ºnniaastap√§evale p√ºhendatud n√§itusest, r√§√§gib Eesti Arhitektuurimuuseumi teadur ja n√§ituse kokkupanija Mihkel Karu. * galeriis 008 on avatud EKA vabade kunstide teaduskonna esimese kursuse popkunsti ja minimalismi teemal n√§itus &quot;Supersuperficial&quot; (26.01-26.02.2007, juhendajaks Kreg A Kristring ja Kiwa), r√§√§gib Kiwa, galerist Lea Adrikorn ja tudengid (Regina Kuningas, Loore Raav, Teele Altm√§e) * Kiwa osaleb varsti Rael Artel Non Profit Project Spacetudengid raames Tartu Keskraamatukogus n√§itusega &quot;Tekstist masinani&quot;.
Tartu kunstikuu, Kumu hariduskeskus &amp; Warhol-Scanner * korraldaja Kreet Stubender r√§√§gib Tartu kunstikuust (telefoniintervjuu). * Piret Kruusandi Kumu hariduskeskusest r√§√§gib √§sja Kultuurkapitali poolt premeeritud haridusteguvusest * k√µlab helikunstniku Scanner plaadilt &quot;Warhol`s Surfaces&quot;, 2003 (helimaterjaliks 1970ndate A. Warholi intervjuud) Scanneri omalooming &quot;Five Views Of an Onion&quot; (&quot;5 vaadet sibulale&quot;, 10:23).
* Tanja Muravskaja - Vaal galerii preemia laureaat (personaallugu - vestlus toimub Viru keskuses) * Tiina J√µgeda n√§itusest &quot;Kehaturg&quot; Kunstihoones (03.02.2007 - 11.03.2007).
Urmas Viik, Tiit Sokk, Paul MacCarthy &amp; tsehhi kubism * vestlus EKA graafikaosakonna juhataja Urmas Viigiga, kes r√§√§gib oma Kunstihoone Linnagaleriis avatud n√§itusest &quot;Mikk ja Olga s√§ravad&quot; (02.02.2007 - 25.02.2007) * saatejuhid r√§√§givad erinevatest n√§itustest: Tiit Sokk, t≈°ehhi kubism (1911-1919, m√µjutanud ka arhitektuuri) ja Paul MacCarthy videod Kumus ning tervitavad kvantarvuti s√ºndi.
1980ndate nostalgiast Eesti kunstis * Ando Keskk√ºla r√§√§gib enda kureeritud n√§itusest &quot;Kaheksak√ºmnendad sulgudes&quot; (Kumu, 19.01-26.08.2007) * Andrei Korma≈°ov (1983-1988 kirjastuse Eesti Raamat plakatitoimetaja, praegu vabakutseline disainer ja EKA √µppej√µud) r√§√§gib (telefonil) N√µukogude 1980ndate plakatitest. * saatejuhid teadustavad EKA kunstiteaduse tudengite talvefoorumit teemal &quot;Kujundite taaskasutus&quot; (3.-4. m√§rts).
Rakvere, Narva ja P√§rnu kunstielust r√§√§givad (telefonitsi): Riho H√ºtt (MT√ú Rakvere Linnagalerii eestvedaja), Kalev Saar (Narva muuseum) ja Karol Kallas (P√§rnu Linnagalerii juhataja).
Disainist * Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumis on avatud Briti ja eesti kaasaegse disaini √ºhisn√§itus Tallinnas (&quot;Minu maailm - uus subjektiivsus kassaegses disainis&quot;, 28.02.-07.04.2007) - r√§√§givad eesti-poolne kuraator Kai Lobjakas ja tekstiilidisaineri taustaga Krista Leesi. * Karen Jagodin tutvustab kahte n√§itust: (1) Vaal galerii: &quot;Kaheksast viieni&quot; (08.-26.03.2007). Elis Saarev√§li, Katrin Koskaru ja Alvar Reisner. Autorite trio, kes l√µpetas 2005. a Kunstiakadeemia maali eriala, tegeleb sel n√§itusel √ºhiskonnas aktuaalsete teemadega nagu majanduskasv, tootmissuhted ja t√∂√∂. (2) Hobusepea galerii: Paul Rogersi (Eestis elava briti kunstniku ja EKA √µppej√µu) isikn√§itus &quot;Transplants&quot; (08.03.-19.03.2007).
Urmas Vadi vestluskaaslane on kunstnik Erki Kasemets, kes teeb asjadest kunsti. Asjade kogumine. K√ºsimus Johannes Torri kohta. √ñkoloogiline m√µtteviis. Autor ja toimetaja Urmas Vadi.
Jaan Toomik &amp; Eesti Kujundusgraafikute liidu aastan√§itus * Jaan Toomik r√§√§gib oma isikn√§itusest Kumu suures saalis (08.03 - 20.05.2007) * Tiina Tammetalu r√§√§gib Eesti Kujundusgraafikute liidu aastan√§itusest Kunstihoone galeriis &quot;REGISTER.EKL 2007. Ruumis ja brosh√º√ºrina&quot; (01.03.07-25.03.07).
Pink Punk &amp; Kunstnike liidu aastan√§itus. Saates r√§√§givad r√ºhmituse PINK PUNK liikmed Aino-Ingrid Sepp, Sandra J√µgeva ja Kunstnike Liidu president Jaan Elken (viimane n√§itusest &quot;Elamise kunst&quot;, Kunstnike Liidu aastan√§itus, 16.03.07-22.04.07). Aleksander Tsapov tutvustab David Lynchi n√§itust Pariisis (03.03.-27.05.2007) Fondation Cartier majas.
Uus galerii &quot;Soosoo&quot;, noorte kunstnike biennaali eel√ºritustest &amp; Arne Maasiku arhitektuurifotod. * hiljuti avati uus disainigalerii &quot;Soosoo&quot; Kalamajas (soo tn 4), tegemisi tutvustab galerist √úlle Jehe. Galeriist v√µib leida nii v√§lisdisaini klassikat kui ka noort eesti disaini, hetkel on avatud Jaanus Orgusaare m√∂√∂bliseeria. * Rael Artel tutvustab s√ºgisel asetleidva Noorte Kunstnike biennaali eel√ºritusi, bienaali korraldaja on Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus. Toimunud on mitmed workshopid (Art in practice, Public preparation &quot;Translocal express&quot;), l√§hikuudel toimumas rahvusvaheline workshop Leedus &quot;Kunstniku vastutus ja utoopia&quot; ja suvised workshopid P√§rnus &quot;Rohujuure demokraatia&quot;. * Arne Maasik r√§√§gib (telefonitsi) oma Lastemaailma galeriis avatud arhitektuurifotode n√§itusest, kuhu on koondatud viimase kolme aasta eesti terasarhitektuuri n√§iteid.
Aleksander Tsapov teeb Kumus intervjuu Priit P√§rnaga kunstniku joonistuste n√§itusest (30.03-21.10.2007). Kumu k√§sitleb P√§rna v√§hetuntud joonistuste kollektsiooni kui avastamist ootavat ja Eesti joonistuskultuuri t√§iendavat materjali. Tunnustatud animaatori 1990ndatel valminud ulatuslikust s√∂ejoonistuste seeriast annab √ºlevaate ka 2006. aastal ilmunud album &quot;P√§rnograafia&quot;.
kunst.ee &amp; J√ºri Ojaver * Heie Treier r√§√§gib kunst.ee uuest numbrist (1/2007), sh vaadatakse tagasi √ºheaastasele Kumu tegevusele, erinumbris (toimetaja Ave Randviir) on teemaks Eesti Litograafia keskus, on ka graafilise disaini lisa. * J√ºri Ojaver r√§√§gib oma isikn√§itusest &quot;Liputajad metsas&quot; Hobusepea galeriis ( 04.04.-23.04.2007). Sissejuhatuseks aga r√§√§gib kunstnik oma √§sja Kunstnike Liidu n√§itusel √ºleval olnud (ja vastakaid arvamusi tekitanud) t√∂√∂st (esitles end Georg Otsana, kes laulab kanalisatsioonis) ja selle tagamaadest.
Saate k√ºlalised on kultuuriministeeriumi arhitektuurin√µunik Laila P√µdra ja kunstiteadlane Eha Komissarov. Esimene r√§√§gib oma uuest t√∂√∂st n√µunikuna ja sellega seonduvaga eesti arhitektuuris. Teine r√§√§gib kunstioksjonitest, mis kevaditi leiavad aset mitmes Tallinna eragaleriis. Arutletakse ka k√ºsimust, kas riiklik kunstimuuseum saab teha oksjone (maailmas palju diskuteeritud k√ºsimus).
Eksperimentaalmuusika n√§iteid kommenteerib Aleksander Tsapov
Uus laine Kunstihoones &amp; fotomuuseum * Noorest eesti kunstist ja oma kureeritud n√§itusest &quot;Uus laine. 21. sajandi eesti kunstnikud&quot; Tallinna Kunstihoones ja Kunstihoone galeriis (28.04.07-28.05.07) r√§√§givad Anders H√§rm ja Hanno Soans. Antakse √ºlevaate noorte Tallinna ja Tartu kunstnike ideedest ja suundadest. Uue laine kunstnikud tulevad pigem vaikselt ja vahest intellektuaalsemate pretensioonidega kui valjuh√§√§lsemad 1990date kunstnikud. Mainitakse ka r√ºhmituse Non Grata paralleeln√§itust Tallinna Kultuuritehases, millel plagieeritud pealkiri &quot;Uus laine. 21. sajandi kunst&quot;, kuid mille sisu peegeldab pigem nn P√§rnu s√ºrrealismi ja 20. sajandi 60ndat. * Fotomuuseumi (Tallinna Linnamuuseumi filiaali, mis asub Raekaja taga) tegevusest Betty-Ester V√§ljaots ja Kristel Lukats.
Eesti noor kunst Patarei Vanglas ja Vaal galeriis * Aleks Tenusaar, Maris Vahter ja Ilmar Kurvits r√§√§givad Tallinna √úlikooli tudengite poolt algatatud ja mitme rahvusvahelise partneri√ºlikooliga (Helsinki, Essen, Thessaloniki) koost√∂√∂s korraldatud Ahne festivalist (07.-25.05.2007) Patarei vanglas, kust leiab nii √ºli√µpilaste kui ka √µppej√µudude v√§ljapanekuid. * Andres L√µo r√§√§gib oma kureeritud noorte kunstnike n√§itusest &quot;POMO SAPIENS: See on t√µesti midagi&quot; Vaal galeriis (02.-19.05.2007).
Marco Laimre Hobusepea galeriis. Marco Laimre n√§itus &quot;Halb nali&quot; Hobusepea galeriis (10.05.-21.05.2007). Saates k√µlab osa 17. mail galeriis toimunud artist talk ehk kunstniku monoloog, Marco Laimre vastab endale ise esitatud k√ºsimustele.
Saates r√§√§givad maastikuarhitekt √úlle Gri≈°akov (hiljuti valminud Tallinna vanalinna Harju t√§nava haljasala autor) ja retrospektiivn√§ituse &quot;Kui k√µndis mannekeen... 50 aastat Tallinna Moemaja loomisest&quot; kuraator Anu Ojavee (Tarbekunsti- ja Disaini muuseum).
Kahest foton√§itusest Tallinnas ja Tartus. 1) Kunstihoone galerii 24.05.2007 - 17.06.2007 &quot;Tsoon&quot; - Anna Alt≈°uki (-Militaartsoon- Seegi muusieum) &amp; Ilja Sundelevit≈° (&quot;Lahemaa Lobby&quot;) 2) Tartu Kunstimuuseum &quot;Muuseumiteater&quot; Eve Kiiler, 04.05-10.06.2007.
Foto, arhitektuur ja vene uus kunst 1) Kalev Vapper r√§√§gib oma foton√§itusest Tartus: &quot;Vapper Kalev l√µpetab kooli&quot; Tartu K√µrgema Kunstikooli l√µpetamisest 15.06.2007 2) Toomas Tammis r√§√§gib Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna l√µput√∂√∂de n√§itusest Disaini- ja Arhitektuurigaleriis 5. - 30. juuni 2007 3) Teet Veispakk r√§√§gib KUMUs √ºleval olevast vene uue kunsti n√§itusest &quot;M√§lu tagasitulek&quot; 12. mai - 29. juuli 2007, kuraator on Viktor Misiano.
Kokkuv√µte ja tagasivaade l√§inud kunstihooajale. K√µlab ka Eha Komissaroviga tehtud intervjuu kunstioksjonitest.
Esimene l√ºhemas suveformaadis kunst.er-i saade. 1) K√§di Talvoja Henn Roode (1924 - 1974) loomingu √ºlevaate n√§itusest KUMUs. 2) Saatejuht loeb Mihkel Kleisi n√§ituse pressitekst (koostanud Kiwa).
Olga Temnikova (1980) isikun√§itus &quot;Mina tapsin Anna Politkovskaja&quot; (I've killed Anna Politkovskaya) Draakoni galeriis 02.07. -14.07.2007.
Mihkel Kleis 008 galeriis Mihkel Kleis r√§√§gib endast ja oma n√§itusest &quot;Commedia dell  ̀Arte &quot; galeriis 008 (28.06.2007- juuli l√µpuni).
Heie Treier ja uus kunst.ee number. Ajakirja peatoimetaja Heie Treier r√§√§gib aktuaalsest kunst.ee numbrist, mille k√ºlalistoimetajaks ja kujundajaks on Piret R√§ni, peateemaks Infotankistid ja nende tarbimis√ºhiskonna kriitika.
Helikunsti eri II.
Intervjuu Priit P√§rnaga KUMUs tema joonistuste n√§ituse teemal (30.03 - 21.10.2007).
IV Ars Baltica fotokunstitriennaal. Intervjuu Kumus toimuva neljanda Ars Baltica fotokunstitriennaali &quot;Don't Worry - Be Curious&quot; (11.08. - 30.09.2007) kuraatoritega Dorothee Bienert (Saksamaa), Kati Kivinen (Soome), Enrico Lunghi (Luxemburg).
Vabadussamba √§sjal√µpenud konkursist (v√µidut√∂√∂ on ligi 30 m suur vabaduss√µja rist dolomiitsamba otsas, v√µitjad Rainer Sternfeld ja Andri Laidre ning arhitektid Kadri Kiho ja Anto Savi), esimesed muljed arvamused ja positsioonid kunstiteadlastelt Krista Kodres ja Andres Kurg.
Esimesest audiogaleriist galeriis 008, mis toimub 28.08.2007 (kuraator Kiwa). Muusika: Camilla Hannan (austraalia) &quot;MSAF&quot; (V) Patrick McGinley (UK) &quot;Liquid solid&quot; John Grzinich (USA) &quot;Fluid itinerancy&quot;.
1) Berk Vaher r√§√§gib Tartu festivalist Eclectica (01.-09.2007). 2) Margus Kiis r√§√§gib Eclectica raames toimuvast Tartu Alternatiivse kino festivalist (04.-09.09.2007) 3) Kahep√§evasest (01. ja 15.09.2007) T√µravere workshopist &quot;Kaevu taga kostab kosmos&quot; r√§√§givad Katriin K√ºtt ja Leene Korp. http://konverter.ee/kaevutagakostabkosmos.
A) Aleksander Tsapov Tallinnast. 1) &quot;Kik in der Kok&quot; filmifestival von Krahli teatris, teemaks pornograafia (10.-11.09.2007), r√§√§gib Katja Novitskova 2) Kultuurikatel Tallinnas avab uksed interdistsiplinaarsele √ºritustekogumile Vertikaal, mille raames toimub kaks avalikku seminari ehk &quot;M√µttepark&quot;. 09.09. Autori√µigused, 17.09. Kultuurikatla kui alustava organisatsiooni v√µimalused ja paratamatused. R√§√§gib Maarin Ektermann. B) Kaisa Eiche Tartust. 0) Kutsub 09.09 toimuvale Y-galerii hooaja avamispeole Tartus (&quot;Take your shit out&quot;) 1) Katrin Kruus r√§√§gib V√µru galerii kahest paralleelsest n√§itusest - Peeter Lauritsa foton√§itus &quot;Minu kodu&quot; (03.09.2007-28.09.2007) - Evelin M√º√ºrsepa ja John Grzinich √ºhisn√§itus &quot;Lokalisatsioonide faktuurid&quot; (video, heli ja maal, (03.09.2007-25.09.2007) 2) Tartu kunstnike majas on Tartu kunstnike liidu aasta n√§itus &quot;√ïige valik&quot; (05.-30.09.2007). R√§√§gib Toomas T√µnissoo.
1) August K√ºnnapu r√§√§gib oma n√§itusest &quot;August K√ºnnapu ja tema inimesed&quot; Tallinna Vaal galeriis (05.09.-22.09.2007). 2) Ilmar Kruusam√§e r√§√§gib oma n√§itusest &quot;Inimene&quot; Tartu Kunstimuuseumis (07.09.07-14.10.07).
Graafika + Moksis resideeriv Jim Haynes (USA). 1) Graafika Tallinna 14. Graafikatriennaal 17.-20. oktoober 2007 ja konverents Impact 5. 2) Moksis resideeriv Jim Haynes (USA).
Kino konverents Kumus + Barthol Lo Mejor. 1) Kino konverents Kumus Via Transversa. Endise idabloki kadunud kino Konverents Kumus 5.-6.10.2007. Intervjuu konverentsi korraldajaga - Eva N√§ripea (salvestatud EKA disaini ja innovatsioonikeskuses). 2) Barthol Lo Mejor. Kunstnik osales Plektrum festivalil Tallinnas (12.-16.09.2007) ja Noorte Kunstnike Biennaalil Tallinnas (28.09.-11.11.2007), jutt k√§ib tema raamatust ja muusikast. Noorte Kunstnike Biennaalil osales ta n√§itusel &quot;Tekstist masinani&quot;. S
1) Noorte Kunstnike Biennaal Tallinnas (28.09.‚Äì11.11.2007). Saate k√ºlaline: Anneli Porri (√ºks korraldajaist, intervjuu toimus varahommikuses Kadriorus). 2) Tartu √úlikooli maalin√§itusest Jaan Elken r√§√§gib oma kureeritud n√§itusest &quot;TARTU.√úLIKOOL JA MAALIKOOL&quot; (12 maalikunstnikku Tartu Kunstimajas) Tartu Kunstimajas (03.10-11.11.2007).
Martin Saar + Tampere Maja ja Tartu Kunstimuuseum. 1) Martin Saar Martin Saar &quot;80ndad Eestis&quot; ARTDEPOO galeriis Tallinnas (09.10.2007 - 20.10.2007), n√§ituse esimene (proovi)variant esitleti New Yorgis. 2) Tampere Maja ja Tartu Kunstimuuseum. 2.1) Tartu Tampere Maja ja Soome fotokunst (6. - 28.10.07). Tuuli Mukka ja Sandra Lamppu foton√§itus &quot;Harhakuvia - Illusioonid&quot;. Saatejuht: Kaisa Eiche. Saate k√ºlaline: Mariliin Kindsiko 2.2) Liisa Kaljula r√§√§gib Tartu Kunstimuuseumi uuest loengusarjast &quot;V√§ike kunst&quot;.
Graafikatriennaal + Audiogalerii + Marco Laimre + Tudengifilmid. 1) Graafikatrienaal. Anders H√§rm (Kunstihoone ja Kunstihoone galerii n√§ituste peakuraator) r√§√§gib 14. Graafikatrienaalist. 2) 26.10.07 Kumu hoovis toimuva Audiogalerii eeltutvustus. Muusika: Derek Holzer, &quot;Metalophone drift snipet&quot;; John Grzinich, &quot;Sun in Hand, stone in water&quot;. 3) Marco Laimre + Tartu tudengifilmid Marco Laimre n√§itus &quot;V√§ikesed Puust Inimesed V√§ikeses Puust Linnas&quot; (19.10.07-25.11.07) Tartu Kunstimuuseumis. Tutvustab n√§ituse kuraator Indrek Grigor. 4) 18.10.07 toimum Tartu S√ºgisp√§evade raames Ateena keskuses Tudengifilm 2008. Samu filme v√µib 24.10.07 n√§ha ka Tartu Y-galeriis. Festivali tutvustab Urmas Reisberg.
Kunst.ee + Y-kohtumine Tartus. 1) Kunst.ee Heie Treier tutvustab uut kunst.ee numbrit, mille erinumber on seekord ajalehe formaadis (k√ºlalistoimetaja Karolina Lobovit≈°-Dymanus). Teemad: Veneetsia bienaal, Documenta Kassel, erinumber Abstraktsioon. 2) tutvustus: Martin Creed 2. novembril NU performance festivalil Kanuti gildi saalis. Saatejuht: Aleksander Tsapov. Muusika: John Martin, &quot;Solitaire&quot;. 3) Y-kohtumine Tartus 30. oktoobril j√§rjekordne Y-kohtumine. Seekord on pihitoolis MoKSi oktoobrikuine residentkunstnik Vahram Muradyan (Armeenia). Ta t√∂√∂tab Moostes projekti &quot;portrait-ests&quot; (videoportreede seeria) kallal.
Martin Creed + Rael Arteli galerii + Rauno Thomas Moss. 1) Martin Creed Intervjuu NU Performance Festival II esinenud Martin Creediga (UK) tema √ºrituse &quot;Varietee Performance&quot; Kanuti Gildi saalis 02.11.07 (vestlus toimus 01.11.07). 2) Rael Arteli galerii Rael Arteli galerii uue hooaja avamisest n√§itusega &quot;Minnes vastu lugejate soovidele&quot; r√§√§givad Rael Artel ja noored kunstnikud Kristiina Hanson ja Laura Toots. 3) Rauno Thomas Moss. Rauno Thomas Moss on esindatud kahel n√§itusel: Tartu √ºlikool.maalikool ning lastekunstikooli galerii n√§itusel, Moss r√§√§gib Tartu maalikoolidest.
Jaan Tootseni vestluskaaslane on kunstnik Kristina Norman. Kakskeelne perekond. Filmide tegemine. Paul Davies &quot;Superforce&quot;. Geniaalsuse v√§li. Einstein. Paralleelsed reaalsused. Pronkss√µduri-film. Kuidas Kristina √µpetaja oli. Autor ja toimetaja Jaan Tootsen.
Margit Kilumetsa vestluskaaslane on kokk Anni Arro. &quot;Sepamaa talu k√∂√∂k&quot;. Vanavanemad. S√∂√∂gitegemine. Itaaliasse √µppima minek. Kunagine modellit√∂√∂. Perekond. Koerad. Ema Epp-Maria Kokam√§gi. Anni p√ºhap√§evad. Tulevikuplaanid. Autor Margit Kilumets.
Peeter Laurits. Intervjuu V√µrul elava kunstnikuga - Peeter Laurits - tema n√§ituse &quot;Lastemaailm&quot; puhul Tallinna lastemaailma galeriis.
Hannah Geara + Sursu. 1) Libanonist p√§rit Hannah Geara ArtDepoos Hannah (Hanna) Geara r√§√§gib oma n√§itusest &quot;Home Amnesia&quot; (Kadunud kodum√§lu) (14.11. - 08.12.2007) ArtDepoo galeriis. 2) Sursu luule. Noor Tartu luuletaja Sursu (Andres) loeb oma luulet.
Eesti pargid + Y-kohtumine. 1) Ants Hein ja eesti pargid. K√ºlas on Ants Hein (kunstiteadlane, ajalooinstituudi vanemteadur). Teemaks on pargid Eestimaal ja raamat &quot;Eesti pargid I&quot; (2007). 2) Y-kohtumine - John Grzinich J√§rjekordsel Tartu Y-galerii ja MOKSi kohtumisel on 27.11.2007 k√ºlas John Grzinich. Saatejuht tutvustab USAst p√§rit k√ºlalist, kes elab alates 2003. a.-st Eestis ja koordineerib Mooste Kunsti ja sotsiaalpraktika keskuses (Moks) meedialabori. Heliloojal ja multimeediakunstnikul (kes tegeleb peamiselt heli performence'ide ja heliinstallatsioonidega) on hetkel k√§sil film &quot;Mimema&quot;, mille k√µlaliseks aluseks ka varem valminud samanimeline kaheosaline elektrooniline kompositsioon (pikendatud oreliheli).



Poola kunstist + Wiiralt v√§rvides. 1) Poola kunstist Tiina Abel tutvustab n√§itust &quot;Metafoor ja m√º√ºt. Kirjanduslikud ja ajaloolised motiivid 19. ja 20. sajandi vahetuse poola kunstis&quot; (2.11-10.02.2008) Kumu kunstimuuseumis. 2) Wiiralt v√§rvides. Ene Asu-√ïunas (n√§ituse Tartu-poolne kuraator) tutvustab Eduard Viiralti graafikaga n√§itus &quot;Wiiralt v√§rvides&quot; (30.11. - 16.12.07) Tartu Kunstimuuseumis.
Eda L√µhmus tutvustab oma maalin√§itust Tartu Ateena keskuses (04.12.-20.01.2008). K√ºlaline r√§√§gib ka saates k√µlavast muusikast (seostest enda ja enda loominguga). Muusika: Lori Anderson, &quot;This is your captain&quot;; Antti Auvinen &quot;Allusion Fragments&quot; kandlele h√§√§lele, t≈°ellole ja pikkolole, ansambel Resonaabilis; Benjamin Franklin (belgia helikunstnik).
Juha Suonp√§√§ foton√§itus ELSEWHERELAND Tartu Kunstnike majas, toimub Soome 90 raames.
Leonhard Lapini 60. s√ºnnip√§evale p√ºhendatud n√§itusest &quot;Arhitektuur l√µpmatuseni&quot; r√§√§gib n√§ituse kuraator Eesti Arhitektuurimuuseumi teadur Mait V√§ljas.
Eesti Arhitektuurimuuseumi maa-arhitektuuri n√§itusest &quot;EKE Projekt&quot; r√§√§gib arhitektuurikriitik Mihkel Karu. Ajakirja Kunst.ee peatoimetaja Heie Treier r√§√§gib ajakirja uuest numbrist.
2008. a v√§lja kuulutatud arhitektuuriaastasse kavandatud √ºritustest r√§√§givad vestlusringis Eesti Arhitektide Liidu esimees √úlar Mark, aseesimees Margit Mutso.
T√§helaeva k√ºlaliseks on √§sja 60. s√ºnnip√§eva t√§histanud kunstnik ja professor Leonhard Lapin. T√§naseks on ta eesti kunsti ajalukku l√§inud ainu√ºksi sellega, et on meie avangardistliku kunsti isa, vabakutseline arhitekt ja kompromissitu kirstunael, kes on samas enim eksponeeritud ka v√§lismaal. Tallinnas tuletab Lapin end pidevalt meelde Vabaduse kellaga, mille √ºheks autoriks ta on. Saatejuht Reet Linna, re≈æiss√∂√∂r Kalev Lepik.
Filmi &quot;Tallinn Pimeduses&quot; pressiesindaja Tristan Priim√§gi r√§√§gib filmist ja filmi taaslinastumisest Eestis. Kumu kunstiteadlane ja kunstikriitik Eha Komissarov r√§√§gib Eesti ja Saksa vahelistest kunstisuhetest, Berliinist kui kunstipealinnast ning Kumus eksponeeritud kunstin√§itusest &quot;QUOBO. Kunst Berliinis 1989-1999&quot;.
Eesti Rahvusraamatukogus eksponeeritud Eesti Kujundusgraafikute Liidu aastan√§itusest &quot;Tr√ºkitud 4/5&quot; ja &quot;25 kauneimat Eesti raamatud ja 5 kauneimat Eesti lasteraamatut&quot; r√§√§gib n√§ituste kuraator T√µnu Kaalep. Tartu Kunstikuust r√§√§gib telefonis vastutav korraldaja Triin K√§pp.
Airi Triisberg ja Rael Artel r√§√§givad: * &quot;Public Preparation - Biennale of Young Artists&quot;, mis on projektiraamat, mis dokumenteerib, kommenteerib ja kontekstualiseerib 2007. aasta oktoobris Tallinnas toimunud Noorte Kunstnike Biennaali. * Rahvusvahelisest seminarist &quot;Translocal Express&quot;, mis k√§sitleb kaasaegse kunsti maailmas toimivaid koost√∂√∂mudeleid ning nende institutsionaalseid, poliitilisi ja sotsiaalseid aspekte. * Rael Artel Gallery: Non-Profit Project Space'is avatud Eesti Vabariigi 90. s√ºnnip√§evale p√ºhendatud n√§itusest &quot;Kas me sellist Eestit tahtsime?!&quot;.
Herkki-Erich Merila r√§√§gib Vaal-galeriis avatud DeStudio (Herkki-Erich Merila ja Peeter Laurits) n√§itusest -veetlus@√µ√µv-, mis on inspireeritud George Bataille loomingust. Prantsuse kirjanikust George Bataillest r√§√§gib Hasso Krull.
Ajakirja Kunst.ee peatoimetaja Heie Treier r√§√§gib Eesti Kunstnike Liidu aastan√§itusest &quot;Vabaduse v√§ljak&quot;.
Toimetaja Vallo Kelmsaar * Eesti Kunstiakadeemia n√µukogu avaldas toetust Arhitektide Liidu seisukohale Vabaduse v√§ljakule rajatava monumendi kohta.
Eesti Kunstiakadeemia skulptuuriosakonnas (Raja 11a) avati Eesti esimene spetsiaalselt skulptuuridele ning installatsioonidele p√ºhendatud galerii. Galerii avamisest r√§√§gib EKA skulptuuriosakonna juhataja professor Villu Jaanisoo. Kunstnik Margus Tamm r√§√§gib oma n√§itusest &quot;See oli parim pidu. Ja ma ei k√§inud seal&quot; Linnagaleriis.
Saates r√§√§gib n√§ituse &quot;Reis maale. Etnograafilised t√º√ºbid fotos&quot; kuraator Liina Siib. N√§itusel eksponeeriti Johannes P√§√§sukese ning L√§ti, Leedu, Soome ja Rootsis 20. sajandi esimesel poolel tehtud maaelu fotosid.
Telefoni-intervjuud: Kiwa r√§√§gib oma isikn√§itusest &quot;High on nothing&quot;, mis avati 25.03.2008 ArtDepoo galeriis. Lauri Sillak kunstnikunimega Laurentsius avas Vaal galeriis n√§ituse &quot;Arm&quot;. Pille J√ºrisoo r√§√§gib siiditr√ºkikoja Sssprint n√§itusest &quot;Keppi ja keeksi&quot; Hobusepea galeriis.
Saates r√§√§givad fotograafid Marge Monko ja Tanja Muravskaja, kes avasid n√§ituse Hobusepea galeriis.
Ajakirja Kunst.ee peatoimetaja Heie Treier tutvustab uut numbrit. Meediakunstnik Maike Lond r√§√§gib endast ja oma n√§itusest &quot;Sirquit Garden&quot; Linnagaleriis.
Helikunst Inglane Max Eastley on kunstnik, kes laveerib geneetiliste skulptuuride ja muusika vahel. Ta kasutab oma t√∂√∂des palju vett ja tuult, instrumente, mis teevad h√§√§lt tuule v√µi vee m√µjul. Eastley on osalenud projektis &quot;Cape Farewell&quot;, mis korraldab kunstnike ja teadlaste ekspeditsioone Arktikasse. Ta on teinud koost√∂√∂d Brian Enoga, re≈æiss√∂√∂r Peter Greenawayga. David Toopiga kahasse on Eastley teinud 3 albmit.
Kunstnikud Aili Vahtrapuu ja professor Jaan Vares r√§√§givad skulptor Lembit Palutederist. Kalevipoja ratsamonumendi kavand. Urvaste. 1905. a monument Estonia ees. Kunst linnaruumis. Lembit Paluteder - elu ja tegevus. Autor ja toimetaja Martin Viirand. Helioperaator K√§tlin Maasik.
Tallinna Kunstihoone kuraator Reet Varblane r√§√§gib Prantsuse √ºhe tuntuima ja k√µmulisema naiskunstniku Orlani n√§itusest &quot;Postidentiteedi strateegiad&quot;.
Raamatust &quot;Eesti kunstnikud 3&quot; r√§√§gib raamatu toimetaja Andreas Trossek Eesti Kaasaegse Kunsti Keskusest.
Rotermanni Soolalaos eksponeeritud Eesti Maalikunstnike Liidu aastan√§itusest &quot;√Ñratus!&quot; r√§√§gib Tartu Kunstimuuseumi teadusdirektor ja n√§ituse kuraator Tiiu Talvistu. Eesti Arhitektuurimuuseumi direktor Karin Hallas-Murula r√§√§gib n√§itusest &quot;Lammutatud Tallinn 1991-2008&quot;.
Galerist Elin Kard Tallinna Hobusepea Galeriist r√§√§gib v√§lja antavast kataloogist &quot;Hobusepea Galerii 2003-2007&quot;, mis vaatab tagasi seni tehtule.
Autor r√§√§gib n√§itusest &quot;Post-It City&quot; Barcelonas.
2008. aasta V√µidup√ºha saade on folk-metal ansamblist Metsat√∂ll. Saates esinevad metsat√∂llud Markus Tee√§√§r ja Raivo Piirsalu ja Metsat√∂llu albumite kujundaja kunstnik J√ºri Arrak. Autor ja toimetaja Piret Kriivan.
Martin Viirandi vestluskaaslane on skulptor professor Jaan Vares, kes r√§√§gib oma t√∂√∂st ja lemmikmaterjalidest. Kindral T√µnissoni monument. Jaan Varese √µpilased. T√∂√∂ Kunstnike Liidu sekret√§rina. Eesti nimega vene kunstnik Leht. 50. aastad. T√∂√∂ ERKI rektorina. Taasiseseisvumise aeg. Autor ja toimetaja Martin Viirand. Helioperaator K√§tlin Maasik.
Graafik Vive Tolli r√§√§gib oma elust ja loomingust. Kunstiteadlane J√ºri Hain tunneb Vive Tollit juba 50 aastat ja tal on kunstnikust palju r√§√§kida. Autor ja toimetaja Martin Viirand. Helioperaator K√§tlin Maasik.
Kunstiteadlast Sirje Helmet v√µiks kadestada ainu√ºksi t√∂√∂koha p√§rast - Kumu hoone on inspireeriv nii v√§ljast kui seest. Kui √µnnestunult on see tark ja kaunis naine √ºhitanud t√∂√∂ ja kodu? Lapsed Triin, Maarja ja Martin k√µnelevad oma emast √ºliv√µrdes ja samaga vastab ka Sirje, kelle arvates on kurb, kui pered kokku ei hoia. Saatejuht Katrin Viirpalu. Re≈æiss√∂√∂r Kalev Lepik.
Tartu K√µrgema Kunstikooli fotograafiaprofessor Peeter Linnapit iseloomustavad tema tudengid kui intriganti, hullumeelset professorit, punki meest ja m√§ssajat. Mehe seisukohad on t√µepoolest radikaalsed. N√§iteks leiab ta, et Eestis ei ole √ºhtegi kunstiteoreetikut. Talle endale aga on s√ºdamel√§hedased kunstiteosed, mis ei p√º√ºa olla lihtsalt ilusad ja vaatamisv√§√§rsed, vaid on √ºhiskonda kritiseerivad, poliitikat ning ajalugu uurivad. Seda suunda on Peeter Linnap ka ise fotokunstniku ja kuraatorina viljelenud. Autor Kristina Veidenbaum, re≈æiss√∂√∂r Mati Kark.
Urmas Vadi vestluskaaslane on kunstnik Marko M√§etamm. Klaasist vabadusristi ehitamine. Jumal, kurat ja ise. Unen√§od. Maalimine. Autor ja toimetaja Urmas Vadi.
Urmas Vaino k√ºlaliseks on Maria Arusoo. Kunstnik Maria Arusoo m√µtestab kunsti ja kunstniku rolli t√§nap√§evases maailmas, anal√º√ºsib, miks on Eestis levinud kunsti ja kunstnikut√µrjuv hoiak. Arusoo r√§√§gib oma t√∂√∂st Londonis Martin Creedi stuudios, √µpingutest Tallinnas, Tartus, Berliinis ja Londonis. Saates k√µlab k√ºlalise poolt valitud ja kommenteeritud muusika.
Mis mees see on, kes on l√§bi ja l√µhki kunstnik, kes √ºllatab iga kord, kui ta millegagi lagedale tuleb, kelle t√∂√∂d on r√µ√µmsad ja humoorikad, ent kes oskab peene irooniaga kraapida kodanike ilu-, au- ja √µiglustundel? S√µprade hinnangul on J√ºri veidi lapsemeelne, musta huumorit armastav parandamatu optimist. Et kunstniku tegemistes on ka rahvusvahelist haaret, t√µestas Veneetsia biennaal, kus gondoljeerid muutsid oma tavateekonda, et s√µita l√§bi J√ºri skulptuuri alt, mis uhkeldas v√§ljakutsuvalt mitmem√µtteliselt √ºle ajaloos palju n√§inud Veneetsia kanali. J√ºri Ojaveri kunstirohket maailma vahendavad re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat, operaator Meelis Kadastik, toimetaja Mariina M√§lk.
Ajaloolasel ja Kunstiakadeemia professoril David Vseviovil palutakse sageli kaasaega m√µtestada. Ta oskab s√ºstematiseerida oma tohutut teadmistepagasit ja sellest saavad osa nii teadus kui ka tavaline ajaloohuviline. Vseviovi uurimused ja ajaloo √ºlevaated on koondatud raamatutesse. Ta on kirjutanud ka ajaloo√µpikuid, millest t√§na √µpitakse. Juba aastaid juhib ta iga n√§dal Vikerraadios oma ajaloosaadet &quot;M√ºstiline Venemaa&quot;.
Portreefilm Eesti professionaalsele disainiharidusele aluse pannud professorist Bruno Tombergist, kelle eestvedamisel alustas 1966. aastal EKA disainikateedri eelk√§ija, t√∂√∂stuskunsti osakond. Eesti Disainikeskuse eestvedamisel ja Kultuurkapitali toetusel valminud filmis meenutab peategelane nii oma √µpinguaegu kui ka kateedri loomisega kaasnenud seiku, sealhulgas t√§na absurdsena tunduvaid momente n√µukogude suletud s√ºsteemist, infosulust ning ideoloogilistest diktaatidest. Tollased kolleegid ja tudengid jagavad vaatajatega oma mitmekesiseid m√§lestusi neist keerulistest, kuid huvitavatest aegadest. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat, toimetaja Mariina M√§lk.
Kahek√µne vaatab ette ja taha. Otsitakse vastust k√ºsimustele, mis toimuma v√µi juhtuma hakkab. Saatejuhid Priit Kuusk ja Indrek Treufeldt. Toimetaja Janar Filippov, re≈æiss√∂√∂r Elo Selirand.
Sarja esimene saade. Kunstiministeerium on a) iga-aastane konverents, b) kord kuus toimuv raadiosaade Klassikaraadios. Kunstiministeeriumis arutatakse lahti jooksva kunstielu s√µlmpunkte ja s√µlmitakse kohe ka uusi. Kasvatatakse laiemas publikus kaasaegse kunsti m√µistmist, vesteldakse erinevate vaatenurkade esindajatega, kommenteeritakse, antakse √ºlevaade ja tehakse ekskursioone. Kunstiministeerium soosib suurte ja v√§ljapaistavate agentide k√µrval ka v√§ikeseid ja omaalgatuslikke praktikaid ning hoiab oma uksed lahti ning meeled ergud. Kuidas seda k√µike n√º√ºd kord kuus tunni aja sisse mahutada, on raske prognoosida, kuid r√µhk on eelk√µige kaasaegsel ja kriitilisel kunstil, mis soovib √ºhiskonnas toimuvat m√µjutada ja selle protsessides kaasa r√§√§kida. Esimeses saates on p√§evakorras j√§rgmised teemad: * Marco Laimre r√§√§gib Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi suvisest n√§itusehooajast ja valgustab j√§rgmise aasta plaane; * Tanel Rander ja Erkki Luuk tutvustavad n√§htust nimega eksp, mis on meililist, rida
Kunstiministeeriumi nr 2 teemadering jaguneb kaheks. K√µigepealt t√§helepanu all on kaasagse kunsti festival ART IST KUKU NU UT Tartus - Indrek Grigor annab oma &quot;Tartu m√∂liseb&quot; rubriigis l√ºhikese √ºlevaate, kuidas kohapealt vaadates kogu √ºritus tundus ning sirvib ka ART IST...-i publikatsiooni, mida kuraatorid Rael Artel ja Kaisa Eiche on nimetanud &quot;Tartu kaasaegse kunsti skeene subjektiivseks uurimuseks ja lisadeks&quot;. Maarin M√ºrk vestleb t√§ienduseks Kaisa Eichega ning p√º√ºab eelk√µige v√§lja kangutada, et mis siis n√º√ºd edasi saab. Teisel poolajal on Kunstiministeeriumis k√ºlas Reet Varblane Tallinna Kunstihoonest ning vestlus keerleb √ºmber &quot;Personal is Political / Isiklik on poliitiline&quot; n√§ituse, liikudes Berliini dada-r√ºhmitusest Eesti 60ndatesse ning edasi kaasaega, seda k√µike l√§bi naiseks (naiskunstnikuks) olemise erinevaid k√§sitlusi kombates. Hanna H√∂ch kohtub Helju Sarnet Saurami, Martha Rosleri, Anna-Stina Treumundi, Guerilla Girlsi jt. Autor Maarin M√ºrk. To
Temnikova ja Kasela Galerii kutsus m√∂√∂dunud n√§dalal vaatama esimest v√§ljapanekut: Jaapani n√º√ºdismaal Teater NO99 2. korrusel. Taustaks Andres L√µo muusikalised haikud. Stuudios k√ºlas Olga Temnikova ja Indrek Kasela. Autor Pille Olde.
Muinsuskaitse seadus muutub j√§lle! Millist seadust muinsuste omanikud tegelikult ootavad? Stuudios elup√µlised muinsuskaitsjad Trivimi Velliste ja Jaan Tamm (esimene endine, teine praegu Muinsuskaitse seltsi esimees) ja Mark Soosaar. Telefonitsi annavad seadusemuudatustele hinnangu Uue-Varbla m√µisahoonet taastav Rene Kask ja Muinsuskaitse ameti L√§√§nemaa vaneminspektor Kalli Pets. Autor, toimetaja ja k√ºsitleja on Kaja K√§rner
Eesti Kunstiteadlaste √úhingu korraldusel toimus k√µnep√§ev &quot;Vaidlused asjade seisu √ºle&quot;, kus teemadeks olid n√§iteks museion ja academia - pilt ja teooria?, kunstiajakirjandus, alternatiivsed institutsioonid jpt. Kunstiministeeriumi kokkuv√µte sellest, milline on &quot;asjade seis&quot;. Tartu m√∂liseb seekord Loop galerii ja DUUL 2010 n√§ituse teemadel. Indrek Grigor - Laura Kuusk. Maarin M√ºrk - Andres Kurg, Margus Tamm. Saate autor Maarin M√ºrk. Toimetaja Annika Kuuda.
Tuntud arhitektuuriajaloolasel Mart Kalmul on kindel seisukoht, et inimestel peab olema v√µimalik t√∂√∂tada piirkonnas, kus ta elab; osta s√º√ºa ja panna lapsed lasteaeda v√µi saata kooli samas rajoonis, kus asub nende kodu. Ta on linna getostumise vastu 
Seekordses Kunstiministeeriumis vestleb Indrek Grigor rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; Tiiu Talvistuga Pallase fenomenist. Lisaks r√§√§gib Raivo Kelomees Fideosupermarketist ja Airi Triisberg kunstit√∂√∂tajate seminarist ning kaasaegse kunstiliidu t√∂√∂grupis tegemistest. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Raul Rajangu. Valgel √∂√∂l Kadrioru lossis. 1987
Projekt &quot;15.mai 1992 - 1. juuni 1992&quot;
2011. aasta esimene Kunstiministeerium. * Alo Paistik ja Jaanus Samma r√§√§givad oma videoprojektist &quot;Applied Art for a Gay Club&quot;. * Professor Krista Kodres r√§√§gib eesti kunstiajaloo uuest kirjutamisest. * Rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; lappab Indrek Grigor uut kunst.ee numbrit. Saate autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Kunstiministeeriumi k√ºlalised on seekord Moksi juhataja Evelyn M√º√ºrsepp ja kunstihoone uus kuraator Eero Kangur. Rubriigi &quot;Tartu m√∂liseb&quot; toimetab Indrek Grigor. Saate autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Kumus avatud Tallinna XV Graafikatriennaal oli kahtlemata Kultuuripealinna √ºks esinduslikumaid √ºritusi. Eksponeeritud oli 109 kunstniku t√∂√∂d 35 riigist. Triennaal kandis pretensioonikat pealkirja: Armastuse, mitte raha p√§rast. Ingliskeelne aforism &quot;for love not money&quot; v√§ljendab igasugust t√∂√∂d, mida ei kannusta rahaline eesm√§rk. Miks selline teemavalik? N√§itusel k√§isid autor-saatejuht Maria Arusoo, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, operaatorid Ivar Murel, Meelis Kadastik, Feliks Grossmann, helire≈æiss√∂√∂r Mati Jaska, toimetaja-produtsent √ïie Arusoo.



Ta on naine, kes armastab glamuuri. M√∂√∂blidisainerina inspireerib kunstnikku k√µige enam tool. S√µbrad-kolleegid peavad teda aga &quot;punase&quot; maaletoojaks Eestis. T√§helaeva k√ºlaliseks on sisekujundaja ja m√∂√∂blidisainer Maile Gr√ºnberg. Saatejuht Reet Linna, re≈æiss√∂√∂r Kalev Lepik.
R√§√§gime loomemajanduse arendamisest. K√ºlalised on Tartu loomemajanduskeskuse juhatuse liige Raul Ore≈°kin ja arendusjuht K√ºlli Hansen. Intervjueeris Liina Vainumetsa. * Eesti rahvalaul, Mari Kalkun/Artur Alliksaar - Loomine Mari Kalkun * Mari Kalkun/Mari Kalkun - Hommikuvalge Mari Kalkun * Mari Kalkun/Marie Heiberg - Kevadel metsas Mari Kalkun * Mari Kalkun/Tove Jansson - Koduvana p√ºhendus Mari Kalkun
Priit P√§rn on kunstnik, filosoof, animaator ja eksperimentaator, keda tuntakse √ºle maailma. Tema animafilmid on s√ºgavad ja iroonilised ning paljastavad inimhinge keerdk√§ike. Saatejuht Jelena Skulskaja uurib, kas kunsti on v√µimalik seletada v√µi kas √ºldse peabki seletama.
Delta k√ºlaliseks kunstnik Anna Hints (1982). Koost√∂√∂s kunstnik Maria R√µhuga (1988) avati 16. m√§rtsil Tallinna Linnagaleriis n√§itus pealkirjaga &quot;N√§lg&quot;, mis vaatleb erinevaid n√§lja-seisundeid: n√§lgimist vaimsetel p√µhjustel ja n√§lgimist materiaalsetel p√µhjustel. Kunstnikud Hints ja R√µhu r√§√§givad n√§itusel ajastust, kus k√µike on n√§iliselt liigagi palju. Buliimik raiskab toitu oksendades, heategevus kartuleid m√§dandades. Kultuurkapital toidab k√ºll loomemajandust (ehitamine, kirjastamine ja n√§itusetegevus), aga mitte loojat. Kultuur, ilu, armastus, headus, raha, toit - sageli j√µuavad need sinna, kus ollakse tarbimisest ja heast-paremast √ºlek√ºllastunud. *K√µiki kunstnikke, kes tunnevad, et riik ja √ºhiskond suhtuvad loovt√∂√∂tajatesse √ºksk√µikselt, kutsutakse osalema galerii ruumides l√§biviidavas aktsioonis &quot;Kerjav kunstnik&quot;.* Autor Elis Vesik.
Robert Staak r√§√§gib Kiek in de K√∂kis fotograaf Peeter Lauritsaga tema n√§itusest.
Kunstiministeeriumis seekord k√ºlas John Grizinich Mooste Kunsti- ja Sotsiaalpraktikate Keskusest, John Fail Tallinnas ja Helsingis tegutsevast projektiruumist Ptarmigan ning Elijah V√§rtt√∂, kes veab eksperimentaalmuusika sarja Servataguse Muusika ja galeriid EAST. Olles elanud Eestis erineva pikkusega aja, on k√µigil kolmel k√ºlalisel erinevad kogemused siin projektiruumi/s√ºndmuste organiseerimisega. Vestluse teemadeks ongi omaalgatuslik kultuurielu Eestis (Tallinnas) ning selle korralduslikud ja sisulised v√§ljakutsed. Lisaks j√§tkab &quot;Tartu m√∂liseb&quot; oma lugemisaastat ning seekord lehitseb saatejuht Indrek Grigor maalikunstnik Peeter Krosmanni abil Eesti Kunstiajaloo 5. k√∂idet. Autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Annika Kuuda intervjuus kunstnik Andres Taliga tema n√§itusest Exit (Mittelineaarne narratiiv). Intervjuu k√µlas saates Delta.
Tekstiilikunstnik Signe Kivi juhib juba mitu aastat Tallinna Kunstiakadeemiat. Teda armastatakse rektorina, sest ta suhtub ka juhtimisse loominguliselt. Oma tudengites n√§eb ta eelk√µige isikup√§ra, loojas isiksust. Vestluses saatejuht Jelena Skulskajaga r√µhutas Signe Kivi, et kunstikadeemias arvestatakse ennek√µike inimese andekust, mitte rahvust, keelt v√µi √ºhiskondlikku positsiooni. Toimetajad Piret J√ºrman ja Juku-Kalle Raid, re≈æiss√∂√∂r √úlle √ïun, kunstnik Ivi Piho, produtsent Ene-Maris Tali.
Helilooja M√§rt-Matis Lill r√§√§gib oma teosest Tr√ºkimaastikud, mille esiettekande annab 16. aprillil 2011 Tartu tr√ºkimuuseumis Paukenfest Ensemble. Toimetaja Liina Vainumetsa.
Kunstiministeeriumi stuudios on k√ºlas seekord Sally Stuudio juhataja Annely K√∂ster, kellega tuleb juttu kunstnikele ja kunsti√µpetajatele ning koolinoortele vanuses 14-19 suunatud mitmetasandilisest rahvusvahelisest kunstiharidusprojektist - Koolinoorte Kaasaegse Kunsti Triennaal Eksperimenta!. Teiseks vestluskaaslaseks on kunstnik Liina Siib, kes esindab Eestit sel aastal Veneetsia biennaalil oma projektiga &quot;Naine v√µtab v√§he ruumi&quot;. Rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; k√ºsitleb Indrek Grigor Tartu √úli√µpilasteatri lavastuse A. Vvedenski &quot;Ivanovite j√µulupuu&quot; kunstnikku Martinit. Saate autor on Maarin M√ºrk. Toimetaja Annika Kuuda.
Hooaja viimane saade. * √Ñsjaste kunstiakadeemia l√µpetajate n√§itusest &quot;Tase&quot; r√§√§givad EKA avalike suhete juht Solveig Jahnke, arhitektuuri tudeng Taavi L√µoke. * Tartu m√∂liseb. Skulptorid Jevgeni Zolotko ja Jass Kaselaan iseloomustavad teineteist. Autorid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.
Maikuine Kunstiministeerium on suuresti p√ºhendatud kunstikriitikale, mist√µttu laieneb Tartu m√∂liseb rubriik Maarin M√ºrgi ja Indrek Grigori vaheliseks vestluseks, kus arutletakse selle aasta jooksul nii Tallinnas kui Tartus j√§rjepidevalt toimunud avalike kunstikriitika lugemisgruppide √ºle. Otsitakse vastuseid k√ºsimustele: milline on selliste √ºsna eksperimentaalsete algatuste tulem, miks ja kuidas need tekkisid ning kuidas sellist kunstikriitika k√§sitlusi valgustavat formaati v√µiks edasi kasutada? Lisaks on ministeeriumis k√ºlas kuraatorid Airi Triisberg ja Rebeka P√µldsam, kes r√§√§givad seksuaalv√§hemuste problemaatikat k√§sitlevast rahvusvahelisest n√§itusest &quot;S√µnastamata lood&quot;. Tallinna Kunstihoones kuni 26. juunini avatud ulatuslikku n√§itusse on kaasatud k√ºmmekond kunstnikku nii Eestist kui v√§lismaalt, kes esitavad oma n√§gemuse seksuaalsetest identiteetidest. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Kultuuritolm 2011 festivali esineja Luulur. Jaan Malin aka Luulur on Tartu pooet, kirjanik ja kunstnik. Jaan Malin on √ºllitanud mitmeid luuulekogusid, avaldanud n√§idendeid, kureerinud ja osalenud mitmetel n√§itustel. Aastast 2001 on Luulur tegelenud ka h√§√§lutuse ehk k√µlaluulega. T√§nu omandatud virtuoossele tehnikale v√µitis ta poetry slam-i ehk luulepr√µmmu Viljandis ja Tallinnas aprillis-mais 2009. Oktoobris 2009 esindas Luulur meie konnatiiki Euroopa Poetry Slam-i P√§evadel Berliinis, kus saavutas 3. koha. Stuudios on Jaan Maalin (Luulur), k√ºsib Kaur Gar≈°nek.
21. juulil avati Tallinna Hop galeriis uus n√§itus &quot;Roheline t√ºdruk&quot;. Oma esimesest isikun√§itusest r√§√§gib tekstiilikunstnik Siiri Minka. Autor Johanna M√§ngel.
Augustikuus on avatud Tallinna Keskraamatukogu fuajees n√§itus T√µnu Talve uuemast loomingust; juttu tuleb DVD-plaadist Fragile Live Kunstitunnid 2001-2010 ning kunsti√µpetajate maailmaorganisatsiooni InSEA kongressidest, mille liikmena on T√µnu Talve osalenud Fragile kunsti- ja muusikavideote ning ettekannetega juba 9-l j√§rjestikusel rahvusvahelisel kongressil. K√ºsitleb Pille Olde.
Saatejuht Maarin M√ºrk alustab Kunstiministeeriumi teise hooajaga Klassikaraadios. * Hooaja avasaade p√º√ºab kaardistada erinevaid endistes t√∂√∂stuspiirkondades ja -hoonetes asuvaid loomekeskusi. K√ºlas on Herkko Labi, kes r√§√§gib Telliskivi Loomelinnakust, selle idee tekkest ja eesm√§rgist ning loomemajandusest √ºldisemalt. * Teiseks Kunstiministeeriumi k√ºlaliseks on Jaanika Kuklase, kellega tuleb juttu Kultuuritehasest &quot;Polymer&quot; ja seal 28. augustini toimuvast Kultuuritehase festivalist 2011. Viimane leiab aset juba seitsmendat korda ning mille seekordseks teemaks on &quot;Utoopia&quot;. * Rubriigi &quot;Tartu m√∂liseb&quot; autor Indrek Grigor edastab muljeid suvel k√ºlastatud kultuuri√ºritustest - esimesena saab kuulaja osa Eesti Kunstiakadeemiale kuuluvas Tamse √µppebaasis sarja &quot;Doings or not&quot; raames toimunud praktikumist, millest r√§√§givad l√§hemalt korraldajad Laura Kuusk ja Laura Toots. Autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
23. septembril, avatakse Hobusepea galeriis Maido Jussi ja Kati Ilvese n√§itus &quot;Subjektiivne perspektiiv&quot;. Videot ja tekstimeediumi √ºhendava ning taaskasutusmeedial p√µhineva n√§ituse sisuliseks keskmeks on visuaalne v√§givald. Tandemit intervjueerib Kaur Gar≈°nek. Muusika: Brian Eno &amp; Daniel Lanois &quot;Sirens&quot;, Robert Fripp &quot;The Gates Of Paradise&quot;
Raoul Kurvitzat teatakse peamiselt maali- ja peformance-kunstnikuna, n√º√ºd aga on mitmek√ºlgne looja saanud valmis oma esimese sooloalbumi. T√§hendusliku pealkirjaga deb√º√ºtalbumit -Forbidden to Sing- esitletakse 30. septembril Kanuti Gildi SAALis. Kuulu j√§rgi viisipidamatut vokalisti k√ºsitleb Kaur Gar≈°nek.
Kunstiministeeriumis on seekord k√ºlas oktoobris toimuva kaamerakunsti festivali Tallinna Fotokuu peakorraldaja Marge Monko. Fotokuu programm koosneb n√§itustest ja s√ºndmustest, mille l√§biv teema on kaamerap√µhise kunsti v√µimalused, piirangud ja suhe ruumiga. Kunstiministeeriumi Tartu rubriigis kajastab Indrek Grigor noorte n√§itusprojekti &quot;Tartust √§ra&quot;, kus osalevad noored kunstnikud Anna Hints, Eva Labotkin, Marja-Liisa Plats ja Toomas Thetloff ning mis toimub kaasaegse kunsti festivali ART IST KUKU NU UT raames. Samuti kommenteerib viimase aja kultuuripoliitikat seoses muuseumitega Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Oktoobrikuine &quot;Kunstiministeerium&quot; tutvustab Kadrioru kunstimuuseumi rahvusvahelist suurprojekti &quot;Bosch &amp; Breugel. √úhe maali neli j√§lge&quot;, mis toob vaatajani neli erinevat variatsiooni √ºhe ainestiku teemadel ning esitab hulga p√µnevaid v√µimalusi vaatajal vana kunstiga l√§bi multimeedialahenduste kontakti saada. Stuudios on Kadi Polli. Lisaks uurib ministeerium Maria Hansarilt, kuidas edeneb Kultuurikatel. Millised on olnud vahepealsed arengud, mis toimub ja mis plaanid n√º√ºd edaspidiseks on. Indrek Grigor vestleb rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; Jaan Tootseniga Uue Maailma Seltsist ja selle dokumenteerimisest! Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Jelena Skulskaja vestleb Kumust ja seal toimuvast direktriss Anu Liivakuga. K√§ime Von Krahli teatris vaatamas hetkel √ºhe kuulsama Soome lavastaja Kristian Smedsi lavastust &quot;Karamazovid&quot;. Smedsi t√µlgendused klassikalisest kirjandusest on alati ootamatud ja isikup√§rased, nii ka seekord. Dostojevski k√µige keerulisemast teosest l√§htuvas lavastuses m√§ngivad Tartu √úlikooli Viljandi Kultuuriakadeemia noored n√§itlejad. Priit Kuusk tutvustab Boris Hrebtukovi, kes alustas trummim√§ngu 11-aastaselt, oli pikka aega 
Novembrikuine &quot;Kunstiministeerium&quot; tegeleb seekord kahe festivaliga - Anders H√§rm r√§√§gib iga kahe aasta tagant toimuvast rahvusvahelisest kaasaegse performansi- ja teatrifestivalist NU performance, mis sel aastal j√§ttis selja taha teatri ja asus vallutama argielu lavasid ja kutsus kokku teoseid, mis keerlevad k√ºlalislahkuse kui m√µiste ja praktika √ºmber. Paula Toomel k√µneleb aga 17. novembril alanud kunstifestivalist Neu/Now, mis toob Eesti publikuni seitsmeteistk√ºmne riigi noorte kunstnike visuaalse kunsti, disaini-, filmi-, teatri-, tantsu-, muusika- ja helikunstiprojektid. Indrek Grigor ja &quot;Tartu m√∂liseb&quot; seekord O√ú Visible Solutioni kallal. Autor Maarin M√ºrk.
2011. aasta viimases Kunstiministeeriumis arutletakse teemal Kultuuripealinn Tallinn 2011. Tehakse kokkuv√µtteid, p√º√ºtakse leida vastuseid k√ºsimustele, kas ja kuidas see aasta meid m√µjutas? Mis saab edasi? Stuudios on k√ºlas Kultuuripealinn Tallinn 2011 interdistsiplinaarsete projektide koordinaator Laur Kaunissaare ja Evelyn Sepp, kelle vastutusalas on Katla ehitus- ja arendustegevuse juhtimine ning sihtasutuse √ºmberkujundamise tegevusstrateegia koostamine perioodiks p√§rast kultuuripealinna aasta l√µppu. Rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; teeb Indrek Grigor strukturalistliku anal√º√ºsi Mare Tralla isikun√§itusest &quot;Hull armastus&quot;, mis oli avatud 18. detsembrini Tartu Kunstimaja suures saalis. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
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Mitusada inimest on alla kirjutanud kultuuriministeeriumile, Tallinna kultuuriv√§√§rtuste ametile ja kunstihoone n√µukogule saadetud avalikule p√∂√∂rdumisele, milles avaldatakse muret palgaliste kuraatorikohtade koondamise √ºle Tallinna Kunstihoonest. Alates m√∂√∂dunud aasta 1. detsembrist on Kunstihoone uus juhataja Karin Hallas-Murula, kes lubab hakata kunstihoonet juhtima teistsuguse struktuuriga. K√µrvuti j√§√§vad vabakutseliste kuraatorite n√§itused kunstnike endi taotletud n√§itustega. Teisest kvartalist v√µtab Murula kunstihoonesse t√∂√∂le programmikoordinaatori, esimesel v√µimalusel ka kunstipedagoogi. Ambitsioonikaid p√ºsikuraatoreid, kes soovivad kunstihoone programmi oma k√§e j√§rgi kujundada, edaspidi Vabaduse v√§ljakul ei ole. Kuulame Karin Hallas-Murula intervjuud, mida ta andis Vikerraadiole. Kuraatorite arvamust esindab Delta saates Maarin M√ºrk. Autor Nele-Eva Steinfeld.
* 26. jaanuari Kunstiministeerium keskendub Tartu identiteedile ja otsib vestlusringis k√ºsimust vastusele kas Tartut saab k√§sitleda kui s√ºmboli &quot;turuv√§√§rtust&quot;. Teema √ºle arutlevad Maarin M√ºrk, Indrek Grigor ja Berk Vaher. * Rubriik &quot;Tartu m√∂liseb&quot; k√§sitleb III Tartu Rahvusvahelist Graafikafestivali &quot;Kunstiakadeemiatelikvideerimine&quot;, mis avati 21. jaanuaril. Indrek Grigor k√ºsitleb graafikafestivali √ºht organisaatorit Al Paldrokit. Autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
* Gregor Taul on palunud Kunstiministeeriumi eetrisse Liisa Kaljula, kelle juhtimisel on alanud k√§esoleva aasta s√ºgisel ennek√µike meie kunstikriitika, aga ka kunstiv√§lja tootlikust t√µstva kolmanda Artishoki biennaali ettevalmistused. * Triin Tulgiste tegeleb intervjuu vormis eneseanal√º√ºsiga k√ºsitledes Anna-Stina Treumundi naise rolli ja naiseks olemise s√µlmk√ºsimuste j√§rele, varjates seda k√µike osavasti Lady festi taha. * Tartu m√∂liseb rubriigis p√º√ºab Indrek Grigor esitada arhitektuuri ajaloolasele ja konkreetsel juhul ka t√µlkijale Ingrid Ruudile kriitilisi k√ºsimusi √§sja eestindatud Kenneth Framptoni Moodsa Arhitektuuri kriitilise ajaloo kohta. Saate autor on Indrek Grigor, kaasautorid Triin Tulgiste ja Gregor Taul. Toimetaja Annika Kuuda.
Intervjuus saatejuht Jelena Skulskajale r√§√§gib Karin Hallas-Murula t√∂√∂st Kunstihoones, prioriteetidest ja eesm√§rgist muuta kunstihoone kohaks, kus k√§ib kunsti nautimas palju inimesi. Rubriigis 
Kunstiministeerium arutleb seekord kunsti rahastamise teemadel, mille √ºks n√µrk koht Eestis on suutmatus probleemi kirjeldada. Pidevalt otsitakse paralleele s√µsarv√§ljadega, ennek√µike teatri ja muusika n√§ol. Ent kas see paralleel ikkagi p√§deb? V√µib-olla peaks kunstnikku v√µrdlema hoopis teadlasega? Vastuseid otsivad Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere, teadlane Mart Loog ja saatejuht Indrek Grigor. Aasta alguses avati Tallinnas ingliskeelsete raamatutega kaubitsev raamatupood Slothrops, n√º√ºd on kolmest t√ºtarlapsest Helena Leif, Liina Luhats ja Heleri Luuga koosnev initsiatiivgrupp otsustanud lisada poodi Ise Seisva Riiuli ehk S(H)ELF-i, mis hakkab sisaldama isekirjastatud v√§ljaandeid. Konkreetse riiuli idee ja isekirjastamise olukorra j√§rele √ºldisemalt p√§rib asjaosalistelt Gregor Taul. Saate autor on Indrek Grigor.
* Kunstiministeeriumil on seekord k√ºlas s√µsar ehk Kultuuriministeerium, keda esindab kunstin√µunik Maria-Kristiina Soomre. Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere ja Indrek Grigor uurivad temalt Eesti kultuuripoliitika arhiveeritud, kehtivate ja tulevaste alusdokumentide funktsiooni, sisu ja rolli kohta poliitika kujundamisel. * Triin Tulgiste palus stuudiosse Tartu Loomemajanduskeskusest v√§ljakasvanud kunstilaenutuse Kaleidoskoop vedaja Liina Rausi, et r√§√§kida temaga kunstist, turust ja loomemajandusest. * Gregor Taul anal√º√ºsib Indrek Sirkli kureeritud n√§itust &quot;Sisu ja Vorm I. Kaasaegne Eesti graafiline disain 2001-2011&quot;, mis on avatud Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. Saate autor on Indrek Grigor, toimetaja Annika Kuuda.
Ilmus noorte arhitektide kogumik, milles tuuakse v√§lja oma visioonid Tallinna l√§hialade arengust. 26. aprillil esitlesid Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala magistrandid oma n√§gemusi Talllinna l√§hiasulate arengust. Noorarhitektide v√§rske kogumik &quot;Tallinnast v√§lja! N√§gemus Tallinna l√§hialade arengust 2030+&quot; sisaldab 10 magistrandi visiooni Tallinna l√§hialade elukeskkonnast ja kvaliteedist. Vaatluse all on Keila, Saku, Lagedi, Tabasalu, Harku, H√º√ºru ja Vatsla. R√§√§givad √ºks t√∂√∂ juhendajatest Indrek R√ºnkla ja magistrant Karin Leht. Saatejuht Markus J√§rvi.
Tallinna Linnagaleriis avatakse 2. mail Renee Altrovi n√§itus &quot;Laps minu t√§iskasvanud kehas&quot;. Renee Altroviga vestleb Markus J√§rvi. Saate l√µpus muusika.
Esmasp√§eval anti √ºle t√§navused Kristjan Raua preemiad. Klassikaraadio stuudios on k√ºlas √ºks preemia p√§lvinutest Ivar Sakk, keda hinnati raamatu &quot;AA-ZZ. T√ºpograafia √ºlevaatlik ajalugu&quot; koostamise ja kujundamise eest. Saatejuht Markus J√§rvi.
Noore Skulptori preemia 2012 p√§lvis Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni- ja skulptuuriosakonna √ºli√µpilane Hanna Piksarv. Noore Skulptori Preemia on Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni- ja skulptuuriosakonna poolt t√§navu esmakordselt v√§lja antav kunstiauhind, mille eesm√§rgiks on esile t√µsta ja tunnustada √ºli√µpilaste osakonnasisest erialast tegevust. Autor Johanna M√§ngel.
Kunstiministeeriumi hooajale panevad punkti Indrek Grigor ja Gregor Taul. Hooaja viimases Kunstimisnisteeriumis tutvustab ja lahkab Gregor Taul Eesti Kunstiakadeemia magistrit√∂√∂de p√µhin√§itust ja sellega kaasnevat Eesti Kunstiakadeemia igakevadist l√µput√∂√∂de festivali TASE 12, mis lisaks l√µput√∂√∂den√§itusele pakub k√ºlastamiseks teisi v√§ljapanekuid, l√µpetajate isikun√§itusi, tudengite omaalgatuslikke kunstiprojekte, avalikke loenguid ja loomulikult ERKI moeshow'd. √úhtlasi teeb Gregor Taul juttu Aliina Astrova algatatud &quot;Ateljeede visiitide&quot; sarjast, millega seoses k√ºlastavad viis kriitikut, kuraatorit ja kunstiteadlast j√§rgneva aasta jooksul k√ºmne kunstniku ateljeesid, et j√§lgida kunstnikuelu, mis leiab aset n√§ituste vahepeal. Indrek Grigor l√§ks p√§rast m√µnigast pausi vahelduseks taas mikrofoniga stuudiost v√§lja, et vestelda kunstnik Tanel Randeriga tema hiljuti Y-galeriis l√µppenud n√§itusel &quot;Decolonize this&quot;. Saate autor on Indrek Grigor.
Kunstnik August K√ºnnapu avas Draakoni galeriis isikn√§ituse &quot;P√ºhad hetked lihtsa inimese elus&quot;. Ta on l√µpetanud 2002. aastal Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri erialal. Olles alustanud briti m√µjutustega pop-naivistlike maalide loomist juba esimeste √µpinguaastate ajal, on K√ºnnapu t√§naseks esinenud k√ºmnetel rahvusvahelistel ja kohalikel n√§itustel. K√ºnnapu on kultuuriajakirja Epifanio peatoimetaja ja v√§ljaandja, tema maaliloomingut on tunnustatud 2007. aastal Konrad M√§e nimelise preemiaga. K√ºnnapu maalidel kujutatud inimesed j√§tavad mulje, nagu poseeriksid nad juhuslikule pildistajale, katkestades vaid hetkeks k√§siloleva tegevuse, et hiljem h√§irimatult j√§tkata. Kunstniku s√µnul k√§sitleb ka uus n√§itus erinevaid argihetki. K√ºsib Kristiina Kiis.
13. juulil avatakse Hiiumaal, Paluk√ºla kirikus Siim-Tanel Annuse n√§itus &quot;Tornid taevasse&quot;, kus on eksponeeritud kunstniku suureformaadilised rekonstruktsioonid nooruses loodud ideaalmaailmadest - tornid vaimsest kasvamisest ja p√ºrgimustest. Avamisel esinevad ka Erkki-Sven ja Lauri-Dag T√º√ºr. Samal saab Saaremaal, Kuressaare Kultuurikeskuse saalis n√§ha Siim-Tanel Annuse r√§ndn√§itust &quot;Raha ja Poeesia&quot;. L√§hemalt r√§√§gib Siim-Tanel Annus Annika Kuudale.
Eesti ekspositsioon Veneetsia XIII arhitektuuribiennaalil t√µstatab k√ºsimuse &quot;kui pikk on √ºhe maja elu?&quot;. Vastust otsitakse Tallinna Linnahalli n√§itel - v√§√§rikas modernismip√§rand Tallinna tuiksoonel, mis vaid m√µnik√ºmmend aastat tagasi oli tunnustatud ja vajalik ehitis, kuid on t√§naseks suletud. Linnahalliga toimuv on k√µnekas ka laiemas kontekstis - sarnane tendents on m√§rgatav k√µikjal maailmas, kus kasutuseta seisab arvukalt arhitektuuriteoseid, mil vanust alla 50 aasta. Veneetsia arhitektuuribiennaal on avatud 29. augustist 25. novembrini 2012, kolme kuu jooksul k√ºlastab seda √ºle 100 000 arhitektuurihuvilise k√µikjalt maailmast. Ekspositsiooni tutvustavad T√º√ºne-Kristin Vaikla ja Urmo Vaikla. Autor Nele-Eva Steinfeld.
K√ºlalised - noored kunstnikud Liisa-Helena Lumberg, Aksel Haagensen, Linda Vainom√§e ja kuraator Eliisa √úlevain. 20. augustil avatakse Tallinna Joonistustriennaali raames Vabaduse v√§ljaku tunneli Eksperimentaalgaleriis noorten√§itus &quot;Piirituse maitse&quot;, mis uurib loomevabadust. Eksponeeritakse kolme noore kunstniku t√∂id, mis on valminud kuraatori loodud projekti k√§igus. Kunstnikud lahendasid ebamugavates tingimustes keerulisi kontseptuaalseid √ºlesandeid, millest s√ºndisid 9 t√∂√∂d. N√§ituse pealkiri on mitmem√µtteline s√µnam√§ng, m√§rkimaks √ºhelt poolt piirideta olekut ja teisalt piiritust kui v√§ga puhast ainet - et√º√ºlalkoholi. Vabaduses ja puhtuses aga on loomingu potentsiaal. Saatejuht Elis Vesik.
30. augustil avab Ulvi Haagensen Hop galeriis oma n√§ituse &quot;Iga p√§ev / Everyday&quot;. Ulvi Haagensen on s√ºndinud Sydneys, Austraalias, kuid praegusel eluhetkel elab ja t√∂√∂tab Tallinnas. Lisaks aktiivsele loomingulisele tegevusele on ta tegutsenud juba mitmed aastad Eesti Kunstiakadeemias √µppej√µuna. Haagensen seisab oma loomingus √ºhe jalaga joonistamise ning teisega illusiooni ja skulptuuri piirimail. Oma huvi igap√§evase ja koduse elu n√ºansside vastu realiseerib ta l√§bi 2D ja 3D muutumiste ja m√§ngu. Klassikaraadios tutvustab oma v√§ljapanekut kunstnik Ulvi Haagensen. Saatejuht Markus J√§rvi.
Sissejuhatus - Maarin M√ºrk. Kunstiministeeriumi kolmanda hooaja esimese saate v√µtab enda kanda Indrek Grigor. Kuulete &quot;Tartu m√∂liseb&quot; kolumni kommentaari T√µnis Vindi n√§itusega &quot;T√µnis Vint ja tema esteetiline universum&quot; kaasnenud samanimelisest mahukast ja kunstilooliselt olulisest albumist ning ka n√§itusest enesest. Autor Indrek Grigor, toimetaja Annika Kuuda.
6. septembril avab graafik Mare Vint oma juubelin√§ituse &quot;Mineviku linnad&quot; Vabaduse galeriis. Mare Vint kuulub kunstnikep√µlvkonda, kes muutis enam kui neljak√ºmne aasta eest v√§ga oluliselt eesti kunstis k√§ibivaid esteetilisi kriteeriume. Tema looming on lahutamatu 1970. aastail eesti kultuurielu vallanud noorte intellektuaalide uutest v√§√§rtushinnangutest. P√§rast √µpinguid Kunstiinstituudis on tema graafilise loomingu stiil j√§√§nud suurel m√§√§ral muutumatuks, √ºhendades endas elitaarseima kunstnikumaine ja samas ka v√§ga laialdase publiku armastuse. Enam kui neljak√ºmne aasta jooksul on Mare Vint j√§√§dvustanud oma teostel inimkonnale sajandeid p√º√ºdmatuks j√§√§nud unelma. Tema graafilistel lehtedel ning unikaalsetel l√µuendile teostatud pliiatsijoonistustel kangastub maailm, kus inimtegevuse loodu ja loodud maailm eksisteerivad koos ideaalses harmoonias. Klassikaraadio stuudios on Mare Vint. Saatejuht Diana Dreving.
Alates 5. septembrist saab Plate tornis k√ºlastada kunstnik ja arhitekt Leonhard Lapini n√§itust &quot;Leonhard Lapini arhitektuursed joonistused&quot;. Tema teekond arhitektina on olnud veidi varjatum kui tema ettev√µtmised kujutavas v√µi tegevuskunstis. Palju uuritud, r√§√§gitud ja eksponeeritud Lapini kohta - kes on viimased 40 aastat olnud Eesti kunsti- ja arhitektuurimaastikul kui institutsioon iseeneses - pole seda ehk siiski √µige √∂elda. Lapini kui ehituskunstniku elulugu algas 1971. aastal Kunstiinstituudi arhitektuuri eriala l√µpetamisega, sellest alates on ta aktiivselt projekteerinud ja viimasel kahel k√ºmnendil √µpetanud tulevasi arhitekte. Leonhard Lapiniga k√µneleb Diana Dreving.
Fenomenaalse loomej√µu ja t√∂√∂tahtega kunstnik Evi Tihemets, mullune Rahvusraamatukogu Wiiralti preemia laureaat, t√§histas 21. augustil oma 80. s√ºnnip√§eva. Selle puhul avati Rahvusraamatukogu pean√§itusesaalis ja fuajees kunstniku n√§itus &quot;Graafika, mu arm II&quot;. Evi Tihemetsa k√ºsitleb Kristiina Kiis.
Maalikunstnik Vano Allsalu r√§√§gib oma loominguprotsessist. 11. septembril avatakse kaks tema isikn√§itust - Haus galeriis &quot;Igati&quot; ning Draakon galeriis &quot;Unepaanika&quot;. Kunstniku ateljees k√§is Karin Kopra.
Kunstiministeerium v√µtab vaatluse alla postkolonialismi teooria rakenduslikud v√µimalused Eesti kultuuriv√§ljal, keskendudes enesekolonisatsiooni k√ºsimusele. Saate avab Indrek Grigori olukorda kaardistav kolumn, millele j√§rgneb vestlusring, kus saate k√ºlalistena osalevad kunstiteadlane Liisa Kaljula ja emeriitprofessor Jaak Kangilaski ning saatejuhid Triin Tulgiste ja Indrek Grigor. Toimetaja Annika Kuuda.
15. septembrini on Mart Sanderi galeriis avatud n√§itus &quot;Tundmatu V√µerahansu. 110 aastat meistri s√ºnnist&quot;. Kunstnik Johannes V√µerahansu teosed on p√§rit kunstniku abikaasa Erna Saar-V√µerahansu kogust. Saates kuuleme intervjuusid Erna Saar-V√µerahansu ja Mart Sanderiga. K√ºsitleb Kersti Inno. Muusika: * Eduard Oja - Vaikivad meeleolud Erna Saar - klaver



KUMUs avati n√§itus &quot;Mood ja k√ºlm s√µda&quot;, mis uurib moodi ja sellega seotud n√§htusi 1950.-1970. aastate Eestis, v√µimaldades k√∂itvat sissevaadet N√µukogude Eesti naise eluolusse ning dialoogi L√§√§ne moega. N√§itust tutvustab kuraator Eha Komissarov. K√ºsib Kristiina Kiis. Muusika: Dick Manning, Al Hoffman/Heldur Karmo - Sulle laulan Kalju Terasmaa, Eri Klas, Tiit Varts, Vello Marken, Eesti Raadio estraadiorkester
Aliina Astrova tutvustab 8. septembril Temnikova ja Kasela Galeriis avatud Dean Blunti ja Ed Lehani n√§itust. Saatejuht on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
T√§na avatakse Hop galeriis Villu Plinki n√§itus UMBLUU, kus seekord on v√§lja pandud objektid alapealkirjaga &quot;V√§ga vaikselt&quot;. Teoste valmimisaastaks on 2012. Kunstnik ise √ºtleb, et oma viimase aja t√∂√∂d on ta koondanud √ºhisnimetaja UMBLUU alla: &quot;Eks nad natukene segased lood ka ole. P√§ris lugudeks ei saa neid k√µiki ka nimetada, osad kipuvad lause fragmentideks j√§√§ma. Antud n√§itusel esitlen √ºhte sellist, V√ÑGA VAIKSELT.&quot; Oma v√§ljapanekut k√§is Klassikaraadios tutvustamas Villu Plink. Saatejuht Markus J√§rvi.

Flo Kasearu, Kaisa Eiche, Tartu Kunstimuuseum
Kunstiministeeriumis on k√ºlas Kultuurikatla projektijuht Herkko Labi. Tagasivaade 27. - 30. septembril toimunud s√ºndmusele ja eksperimendile - Vaba Linn, mis koosnes neljast praktilisest, vabavaralisele m√µtlemisele ja linnaruumi √ºhendamisele p√ºhenduvast t√∂√∂toast. Keskenduti avatud tehnoloogia, avatud disaini, avatud hariduse ja avatud teadmiste valdkonnale. Saatejuht on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Saate fookuses on kunstihariduse problemaatika, t√§psemalt kaasaegse kunsti √µpe. Ajal, mil suur osa kaasaegsest kunstist on h√ºljanud traditsioonilised v√§ljendusvahendid ja teemad, on muutumas senine kunsti√µpetus - endise lineaarse kunstiajaloo asemel l√§htutakse seostavast √µppest ja loovuse arendamisest, mis on aga endaga toonud kaasa hulga k√ºsimusi. Mis seisus kunstiharidus hetkel on ja kuhu v√µiks v√µi peaks see liikuma, selle √ºle arutlevad Kunstiministeeriumis saatek√ºlalised Heie Treier Tallinna √úlikoolist ja Reeli K√µiv Tartu Kunstimuuseumi hariduskeskusest. Vestlusringi juhatab Triin Tulgiste. Toimetaja Annika Kuuda.
Oktoobri algul j√µudis l√µpuni Tartu Kunstimaja p√∂√∂ningul pool aastat v√§ldanud Jevgeni Zolotko kuueosaline teos &quot;Asjad&quot;. Indrek Grigor heidab retrospektiivse pilgu k√µigile kuuele peat√ºkile ning √ºritab semiootiku vaatepunktist m√µtestada asjade ja inimeste kommunikatsiooni. Toimetaja Annika Kuuda.

Kaido Ole, Rauno Thomas Moss, Tartu Kunstimuuseum
31. oktoobril avatakse Tallinna Linnagaleriis kunstnik Jaan Elkeni n√§itus &quot;Kirjutatud on&quot;. Elkeni maalin√§ituse l√§htekohaks on k√µigile tuntud lugu, milles on √ºhendatud isiklik trag√∂√∂dia ja globaalne vaatem√§ng. Uue ja Vana Testamendi omavahel seotud narratiividest on kujunenud keerukas palimpsest, mis on v√§ljunud traditsioonilistest v√§ljendusvormidest ja ootusp√§rastest paikadest ning leidnud koha postmodernse kultuuri superstaaride repertuaaris - olgu selleks siis prantsuse kunstniku Orlani looming, Webberi rockooper &quot;Jesus Christ Superstar&quot; v√µi Madonna popkontsert. N√§itust tutvustab Klassikaraadio otsestuudios Jaan Elken. Saatejuht Markus J√§rvi.
Kunstiministeeriumi kolumnist Indrek Grigor teeb seekord juttu Jass Kaselaane teosest &quot;Aed&quot;, mida huvilistel on v√µimalik Tartu Kunstimaja Monumentaalgaleriis k√ºlastada 18. novembrini. Et kummastavas n√§itusesaalis √ºksi liig hirmus ei oleks, on saatesse palutud ka Kaselaane hea kolleeg Eike Eplik, kelle n√§itus &quot;T√ºdruk kes k√µike armastas&quot;, oli kaasaegse kunsti festivali ART IST KUKU NU UT raames Y-galeriis avatud 28. oktoobrini. Kaht skulptorit ei seo mitte ainult √ºhine taust, vaid ka nende t√∂√∂de sarnane, rohkemal v√µi v√§hemal m√§√§ral muinasjutuline ja √µ√µvastav teemadering ning teoste formaalne lahendus jutustuse n√§ol. Eike Eplikuga vestleb Indrek Grigor. Toimetaja Annika Kuuda.
Stuudios on fotokunstnik Marge Monko, kes esimese eestlasena v√µitis Henkel Art.Award kunstikonkursi Viinis. K√ºsib Karin Kopra.
9. novembril avatakse Eesti Arhitektuurimuuseumis, Ahtri 2 rehemaja taastamise ning ajaloolisest hoonet√º√ºbist inspireeritud n√º√ºdisaegse eramuarhitektuuri n√§itus &quot;Moodne rehemaja. Arhailise ruumi uuestis√ºnd&quot;. Eesti Vaba√µhumuuseumi korraldatud n√§itus on valminud koost√∂√∂s Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Arhitektuurimuuseumiga ning t√µstatab olulise k√ºsimuse ‚Äì kuidas muutunud kombed ja tavad, elustandardid ja -stiilid kohandada rehemaja kui sajanditevanuse hoonet√º√ºbiga? Kas madalate ja suitsuste lagedega, v√§ikeste akende ja maadligi hoidvate ustega elamus on kohta 21. sajandi inimesel? N√§itust tutvustavad kuraator Karen Jagodin ja Eesti Vaba√µhumuuseumi arhitektuuriosakonna juhataja Elo Lutsepp. Saatejuht Markus J√§rvi.
8. novembrist - 16. detsembrini on Tallinna Kunstihoones avatud Jaak Soansi n√§itus &quot;Varjud&quot;. Jaak Soans on avardanud eesti skulptuuri temaatikat ja kommunikatiivsust, tuues oma teostesse eksistentsiaalseid arutlusi inimese ja humanitaire v√µimalustest tehniseeruvas ja v√µ√µranduvas maailmas. Teda v√µib vaadelda eesti skulptuuri suure intellektuaali ja √µpetajana, keda on j√§rginud nii tema √µpilased kui kolleegid. Oma n√§itusest k√µneleb kunstnik Jaak Soans. K√ºsib Johanna M√§ngel.
Kaasaegse kunsti kriitika. Kuna viimase aja meedias on erakordse sagedusega ilmunud arvamusi selle kohta, kuidas kaasaegset kunsti m√µista ja mida selle k√µigega peale hakata, otsustas Kunstiministeerium kutsuda kokku erakorralise n√µupidamise, et kaardistada asjade seisu. Ilmunud arvamusartiklite p√µhjal anal√º√ºsivad kaasaegse kunsti kriitikat ja √ºldist olukorda vestlusringis.
N√§itust iseloomustab Mari Roosvalt j√§rgnevalt: &quot;Viimastel aastatel on olnud fraasid, s√ºnon√º√ºmid, visioonid, t√§hised; nende m√§rks√µnade abil moodustuvad t√§htsad kogumikud, mis on p√§rit mitmetelt reisidelt paljudest maadest. Olen pildistanud ja maalinud, m√§llu talletanud sajanditevanuste losside hurma ja kulda. Kuid see n√§itus saab olema vahetult l√§hedane, tuues esile mulle armsaks saanud korjeid maalisemas laadis&quot;. Alates 1992. aastast on Mari Roosvalt olnud tegev erinevatel ametikohtadel Tallinna Eesti Kunstiakadeemias. N√§itusetegevuses aktiivselt alates 1970. aastast osalevat Mari Roosvalti on tunnustatud mitmete mainekate auhindadega, sealhulgas 2006. aastal Konrad M√§e nimelise maalikunsti preemiaga. Mari Roosvalt on Eesti Akvarellistide √ºhenduse liige ja Eesti Maalikunstnike Liidu esinaine. Mari Roosvalti k√ºsitleb Maris Pajuste.
Saates tuleb juttu Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusest, mille eesm√§rgiks on 20 tegevusaasta jooksul olnud Eesti kunstielu integreerimine l√§√§ne kaasaegse kunsti v√µrgustikesse ja Eesti kaasaegse kunsti arhiivide loomine. Keskuse s√§ravamad aastad olid 1990. aastate l√µpus ja 2000. aastate algul, mil korraldati tihedalt konverentse ja anti v√§lja tr√ºkiseid. Milline on keskuse praegune seis, prioriteedid ja milles seisneb selle panus Eesti kunsti tutvustamisel, sellest r√§√§givad keskuse t√∂√∂tajad Maria Arusoo ja Rebeka P√µldsam. Saatejuht on Triin Tulgiste. Toimetaja Annika Kuuda.
Adamson-Ericu muuseumis on avatud n√§itus &quot;Mare Vint. Joonistused l√§bi viie aastak√ºmne&quot;. N√§ituse valik keskendub Mare Vindi joonistustele, √ºle poolte t√∂√∂dest on Eesti Kunstimuuseumi kogudesse kuuluvad varasemad teosed. Esitletud on ka viimaste aastate t√∂√∂d, milles Mare Vindi loomingusse ilmuvad v√§rvipliiatsijoonistus ja tu≈°≈° l√µuendil. V√§ljapanek toob eredalt esile Mare Vindi tundliku v√§rvimeele k√ºpsemise ning vaimse ja hingelise tasakaalu otsingud. N√§itusega kaasnevad haridus- ja publikuprogrammid. N√§itust tutvustab kunstnik Mare Vint. K√ºsib EMTA praktikant Signe Toomla.
Rauno Thomas Mossi n√§itus &quot;Eesti ballaadid&quot; Tallinna Linnagaleriis. See on kunstniku isiklik ja vaba teemaarendus Veljo Tormise samanimelise originaalteose ainetel. 27. juulil 1980. aastal Tallinnas esietendunud teos on siiski vaid kaudseks sissejuhatuseks n√§itusel esitletavatele maalidele ja et√º√ºdidele. Rauno Thomas Moss on √µppinud Tartu √úlikoolis maalikunsti ja semiootikat, t√§iendanud ennast Taani R√∏nshovedi Rahva√ºlikoolis kunstide alal, √µpib praegu semiootika doktorantuuris ning t√∂√∂tab √µppej√µuna Tartu √úlikoolis. Tema esimene isikn√§itus toimus 1997. aastal. Ta on esinenud oma t√∂√∂dega Soomes, Saksamaal ja Ungaris. Moss on avaldanud kunstikriitikat ja semiootilisi uurimusi. Saatejuht Markus J√§rvi. Intervjuu eel ja j√§rel k√µlavad Veljo Tormise &quot;Epigraaf IV&quot; ja &quot;Kuldnaine&quot; teosest &quot;Eesti ballaadid&quot; (RAT Estonia orkester ja oratooriumikoor T√µnu Kaljuste juhatusel).
Kunstiministeeriumi √ºmarlaua taha on seekord koondunud 21. novembril Tartu Kunstimajas avatud n√§ituse &quot;Jaunums! V√§rske L√§ti maal&quot; kuraator Peeter Talvistu, maalikunstnik Peeter Krosmann ja saatejuht Indrek Grigor. Peeter Talvistu tutvustab p√µgusalt n√§itust ja p√µhjendab kuratoorseid valikuid. Peeter Krosmann tutvustab omalt poolt L√§ti kunstiakadeemia traditsioone, heidab kriitilise pilgu n√§itusele ja seab kahtluse alla Eesti kunstiv√§ljal domineerivad v√§√§rtushinnangud. Toimetaja Annika Kuuda.
03.12.2012 avas Andres Tali Draakoni galeriis isikun√§ituse &quot;Mu s√ºda p√µleb igavesti! (visandeid St. Rita teemal)&quot;. Andres Tali on l√µpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi (praegune Eesti Kunstiakadeemia) 1980. aastal graafika erialal. Tali on olnud aastaid vabakutseline kunstnik ja raamatukujundaja ning on t√∂√∂tanud kirjastuse Eesti Raamat kunstilise toimetajana, reklaamib√ºroos Karlson &amp; Ko, samuti Eesti Kunstiakadeemias √µppej√µuna, meedia teaduskonna dekaanina ja akadeemilise prorektorina. Hetkel t√∂√∂tab ta Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna dekaanina. Tali on aastate jooksul p√§lvinud mitmeid preemiaid Tallinna Graafikatriennaalil, Eesti Kultuurkapitalilt ja aastal 2006. auhinnati teda Balti Assamblee kunstipreemiaga. Tali osaleb n√§itustegevuses alates 1980. aastate algusest ja on Eesti Vabagraafikute √úhenduse, Eesti Kujundusgraafikute Liidu ja Eesti Kunstnike Liidu liige. N√§itusest r√§√§gib kunstnik Andres Tali Markus J√§rvile.
30. novembril avasid Krista M√∂lder ja Neeme K√ºlm Kunstihoone galeriis n√§ituse KOHALOLU. Paus, varjud ruumis, kusagilt immitseb valgust, aimatav heli, koridor, √µhk seisab fotodel, peegeldades √ºht tuba teises, siinsamas, nii nagu kuskil mujal. Peaaegu mitte midagi. See on nii pagana lihtne, et kaotab t√§hendust. Voolamine √ºhest ruumist teise. T√§helepanu on suunatud millelegi, mida p√§riselt ei n√§e. √ïhk. √ïhk annab oleku. Sisenedes valel hetkel, kui tagauksest, on ruum kui tagurpidi t√µmmatud kott, kus koha t√§hendus ja asja olemus pole selged. Vajadus kogeda, tunnetuslik vaakum. Ruum kahe ruumi vahel, mis polegi ruum. Valgustundlikkus, mina olemasolu. See on see. Nauding ja igatsus tema j√§rele. Nauding, mis paneb puudust tundma. Midagi on puudu ja see puudumine p√º√ºab iseennast √§ra kaotada. Kui keskenduda lambile ja mitte suletud ustele, siis ehk oled kohal. V√§ljapanekut tutvustavad Klassikaraadiole kunstnikud Krista M√∂lder ja Neeme K√ºlm. Saatejuht Markus J√§rvi.
Kunstiministeerium teeb kokkuv√µtteid 2012 kunstiaastast - mis toimus, miks toimus, kus toimus, kes toimus ja mida sellest k√µigest arvata ning uude aastasse kaasa v√µtta. Ministeeriumis on k√ºlas Kadri Karro (Eesti Ekspressi kunstitoimetaja) ja Andreas Trossek (ajakirja kunst.ee peatoimetaja), lisaks saatejuhid Indrek Grigor ja Maarin M√ºrk. Toimetaja Annika Kuuda.
13. detsembril avatakse Tallinna vanalinnas asuvas projektiruumis Katarsis Project Space (M√º√ºrivahe 30) Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna II kursuse tudengite n√§itus &quot;Kunst v√µi elu&quot;. N√§ituse teemavalik tuleneb noorte kunstnike ees seisvatest eksistentsiaalsetest k√ºsimustest. Osalevad kunstnikud: Keiu Maasik, Hanna Parman, Liina P√§√§suke, Roman-Sten T√µnissoo, Ingel Vaikla, Sohvi Viik. Klassikaraadio stuudios r√§√§givad uuest n√§itusest kunstnikud Hanna Parman ja Ingel Vaikla ning juhendaja Marge Monko. Saatejuht Johanna M√§ngel.
Novembrikuus m√∂√∂dus kaksk√ºmmend aastat Vello Soa surmast. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum esitleb sel puhul J√ºri Kermiku ruumi-installatsiooni 'P√ºhendus S√µbrale-. Vello Soa oli eesti klaasikunstnik, kes √µppis Tartu Kunstikoolis (1970-74), Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis (1977-79). 1979. a √µppis Praha K√µrgemas Tarbekunstikoolis Stanislav Libensky juures monumentaalklaasi. 1980. aastatel oli Vello Soa eesti klaasikunstis uue suuna rajajaks, asudes looma arhitektoonilisi klaasobjekte. Ta t√∂√∂tas peamiselt k√ºlmt√∂√∂tlustehnikas ja materjalina kasutas tahvelklaasi, millest l√µikamise, liimise, lihvimise ja poleerimise teel kujundas p√µnevaid t√∂id, mida iseloomustas v√§liselt minimalistlik vorm (&quot;Kolmnurkne&quot;, 1986; &quot;Kuusepuu&quot;, 1987), kuid mille sisemine ruumik√§sitlus pakkus ka huvitavaid esteetilisi elamusi (&quot;Elu t ornis&quot;, 1989). Vello Soa on loonud koost√∂√∂s klaasikunstnike Eve Koha ja Ivo Lillega monumentaalseid klaasobjekte, mis olid esitatud avangardsel eesti k
Eesti moekunsti hetkeseisust kunstnik Marit Ilison. Kunstiministeeriumis on seekord k√ºlas moekunstnik Marit Ilison, keda on nimetatud kontseptuaalse moe eestk√µnelejaks Eestis. Juttu tuleb nii tema hiljutistest n√§itustest Hop galeriis ning Tarbekunsti- ja Disanimuuseumis kui ka eesti moekunsti hetkeseisust. Saate autor Triin Tulgiste, toimetaja Annika Kuuda..
27. detsembril avatakse teatris NO99 T√µnis Saadoja laemaal, mida kunstnik maalis ligi aasta. Moodsate linnaplaanide maalijana tuntud Saadoja alustas t√∂√∂d m√∂√∂dunud aasta 30. detsembril. Kuna ruumi ja inimese ning ruumi ja aja suhted teda huvitavad, siis m√§√§ras koht paljuski t√∂√∂ iseloomu. Laemaaliga koos esitletakse avamis√ºritusel ka Indrek Sirkeli kunstiraamatut, mis kajastab nii Saadoja loomeprotsessi kui pikemat Eesti monumentaalmaali ajalugu. Klassikaraadio otsestuudiosse saabuvad raamatu autor Indrek Sirkel ja maalikunstnik T√µnis Saadoja. Saatejuht Markus J√§rvi.
Kuidas kanda punast? Kas see k√ºsimus k√§ib riiete v√µi meelelaadi kohta? Mis on naiste ja t√∂√∂ suhetes muutunud viimase 100 aasta jooksul? Kui pikk on t√∂√∂p√§ev, kas 8, 10 v√µi 12 tundi? Vastustele aitab l√§hemale j√µuda Marge Monko, keda MAK j√§lgis Tartu Kunstimuuseumis n√§itust ette valmistamas ja hiljem oma seitsme aasta teoseid kokku pakkimas, et s√µita eelolevaks aastaks Genti kunstnikuresidentuuri.
Graffit. Johannes Tralla toob vaatajani t√§navakunsti ilmingud Tallinnas, Tartus ja P√§rnus ning M√§rjamaa Kuru Plirri.
Stuudios on √§sja oma 65. s√ºnnip√§eva Eesti Arhitektuurimuuseumis n√§itusega &quot;Ainult arhitektoonid&quot; t√§histanud kunstnik ja arhitekt Leonhard Lapin, kelle kunsti- ja arhitektuurilooming, teoreetilised t√∂√∂d, pedagoogiline ning sotsiaalne tegevus on kujundanud Eesti kultuuriruumi juba enam kui neljak√ºmne aasta v√§ltel. Saatel√µigus k√µlavad katkendid H√§ndeli &quot;Veemuusika&quot; s√ºidist ja ooperist &quot;Tolomeo&quot;. Autor Annika Kuuda.
Aasta esimesteks Kunstiministeeriumi k√ºlalisteks on fotograaf Anu Vahtra ja graafiline disainer Indrek Sirkel, kes r√§√§givad omaalgatuslikust kirjastusest Lugemik. Saate autor on Maarin M√ºrk.
Kunstiministeerium keskendub omaalgatuslikele praktikatele, nende toimimisele ja tegevusformaadile Eesti kontekstis. Stuudios on Triinu Aron Okasroosikese lossist, Andra Aaloe projektiruumist Ptarmigan ja Nele Auna projektiruumist Katarsis. Saate autor on Maarin M√ºrk.
Kaarel Kurismaa. Televiisor Avangard nr 855. 1981
Eesti Kunstimuuseumi kogusse kuuluvad Raoul Kurvitza orgaanilistest materjalidest efemeersed t√∂√∂d tekitavad rea k√ºsimusi: kaua ja mil viisil saab muuseum selliseid teoseid s√§ilitada? Kas neil t√∂√∂del on materjali tasandil originaali v√§√§rtus, st kas peaks s√§ilitama Kurvitza algsed ohakad, takjad ja √µled? V√µi v√µiks neid asendada -- aga kes seda teeb ning kuidas? V√µib-olla peaks teosel vaikselt h√§√§buda laskma -- aga millal j√µuab k√§tte see piir, kus muuseum t√µstab pudenevad taimed pr√ºgikonteinerisse?
Raamatu &quot;Konspekteeritud ruum&quot; anal√º√ºs. Kui jaanuari esimeses Kunstiministeeriumis oli k√ºlas kirjastus Lugemik, siis teema j√§tkuks v√µttis Indrek Grigor kriitiliselt lugeda kirjastuse ja Teater NO99 √ºhist√∂√∂na valminud raamatu &quot;Konspekteeritud ruum&quot;. Viimane sisaldab eneses m√µnev√µrra iroonilist ambitsiooni olla Eesti monumentaalmaali ents√ºklopeedia. Reaalselt on tegemist Lugemikule omaselt fotokunstialbumi, aga ka subjektiivse ja v√µrdlemisi hinnangulise esseega avaliku ruumi ja kunsti poliitilistest suhetest Eestis. Saate autor on Indrek Grigor.
Marta Stratskase ja Margus Tamme √ºhisn√§itus &quot;Never odd or even&quot;. Intervjuu Margus Tammega 4. veebruarini on Tallinnas, Hobusepea galeriis avatud Marta Stratskase ja Margus Tamme √ºhisn√§itus &quot;Never odd or even&quot;. Indrek Grigor k√ºsitleb kunstnik Margus Tamme, kes avas m√µned n√§ituse sisuliste valikute taga seisvad metodoloogilised v√µtted ja oli valmis ka oma kunstniku positsiooni pikemalt kommenteerima. Saate autor on Indrek Grigor. Toimetaja Annika Kuuda.
Minimalismiesteetika ja kontseptualismi taastulek Kunstiministeeriumi teemaks on seekord &quot;minimalismiesteetika ja kontseptualismi taastulek&quot;. Sel puhul on saatesse palutud kunstnik ja kuraator Maria Arusoo ning kunstikriitik ja Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi juhatuse liige Anders H√§rm. Saate autor on Indrek Grigor.
Kunstiministeeriumis tuleb juttu Eesti Kunstiakadeemia galeriist ehk EKA G-st, mis avati m√∂√∂dunud aasta detsembris Kunstiakadeemia praeguses ajutises Estonia pst 7 asuvas hoones. Galerii olemuse, funktsioonide ja asukoha √ºle arutlevad saatejuht Maarin M√ºrk ja EKA G galerist ning kunstiteadlane Gregor Taul. Toimetaja Annika Kuuda.
Purvitis Prize - Kaisa Kahu ja Indrek Grigor L√§ti kunstimaailma √ºks olulisimaid ja prestii≈æemaid auhindu on Purvitis Prize, mida on √ºle aastase intervalliga v√§lja antud kolm korda - viimati 15. veebruaril 2013. Nominentide n√§itust on v√µimalik k√ºlastada L√§ti Kunstimuuseumis Arsenale kuni 14. aprillini. Kunstiministeerium k√§is n√§itust vaatamas ja tegi seej√§rel juttu Riias elava Eesti p√§ritolu kunstim√§ned≈æeri Kaisa Kahuga, et uurida auhinna tagamaade ja rolli √ºle L√§ti kunstiv√§ljal. Saatejuht on Indrek Grigor.

Alfred Reisch, Eesti Kunstimuuseum
Olaf Mertelsmann, Eesti Kunstimuuseum
Simo Mikkonen, Eesti Kunstimuuseum

Kunstiministeerium j√§tkab Eesti kunstiv√§ljal levivate kontseptualismi ideede kaardistamist. 11. veebruari saates √ºtles Kuraator Anders H√§rm, et kontseptualismi aktualiseerumise p√µhjuseks on asjaolu, et on pealekasvanud p√µlvkond kunstnikke, kes on kontseptualismi kui meetodi enese jaoks l√§bim√µelnud ja m√µtestanud. Sellega seoses on seekordses saates intervjuud Laura Kuuse ja Margit S√§dega, kelle praktikas on kesksel kohal situatsionistlik ≈æest. Saatejuhti intrigeerivaks k√ºsimuseks on ready-made'i ja teiste kontseptuaalsete ≈æestide t√§henduslik moondumine, mis n√§ib s√ºndivat ennek√µike l√§bi esteetilise k√ºlje kasvu. Saadet juhib Indrek Grigor.
Arhitekt Siiri Vallner p√§lvis sel aastal esmakordselt toimunud rahvusvahelisel naisarhitektide v√µistlusel &quot;arcVision Prize - Women in Architecture&quot; k√µrge tunnustuse. Intervjuu Siiri Vallneriga tegi Annika Kuuda.
Veneetsia kunstibiennaali Eesti paviljonist - Maria Arusoo Kunstiministeeriumi fookuses on maailma vanim ja suurim rahvusvaheline kunstifoorum - Veneetsia kunstibiennaal. Saate k√ºlaliseks on Veneetsia Biennaali Eesti paviljoni komissaar Maria Arusoo, kes tutvustab 30. mail Palazzo Malipieros avatavat 55. rahvusvahelise Veneetsia kunstibiennaali Eesti paviljoni n√§ituseprojekti, &quot;Evident in Advance&quot;, mis tegeleb keele tabamatuse, t√µlkimise ja t√µlgendamise eri aspektidega. Projektis osalevad kunstnik D√©nes Farkas, rahvusvaheline arhitektide ja teoreetikute meeskond ning kuraator Adam Budak. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Eesti Rahva Muuseumis on avatud n√§itus n√µukogudeaegsest hipikultuurist. Hedvig L√§tt tegi intervjuu n√§ituse kuraatorite Kiwa ja Terje Toomistuga.

Jaak Kangilaski, Eesti Kunstimuuseum
Karsten Br√ºggemann
Maria Zezina, Eesti Kunstimuuseum



Stefan Wolle, Eesti Kunstimuuseum
&quot;N√µukogude lillelapsed: 70ndate ps√ºhhedeelne underground&quot; 15. m√§rtsil avati Eesti Rahva Muuseumis Tartus erakordselt rahvarohke pidulikkusega Terje Toomistu ja Kiwa kureeritud N√µukogude Eesti hipiliikumise ilmingutele keskendunud n√§itus &quot;N√µukogude lillelapsed: 70ndate ps√ºhhedeelne underground&quot;, mis dokumenteerib ja anal√º√ºsib mitteametlikku noortekultuuri ning esitleb alternatiivset Eesti m√µttelugu. Millised materjalid olid n√§ituse aluseks? Kuidas subkultuuride uurimine teoreetiliselt v√§lja n√§eb ning milliseid probleeme kaasa toob? Mis oli n√µukogude ajal ametlik ja mitteametlik kunst Eesti kontekstis ja milline oli toonane kontrakultuuri liikumine? K√ºsimustele otsib vastuseid saatejuht Indrek Grigor koos antropoloogi ja subkultuuride uurija Aimar Ventseli, 70.-ndate p√µlvkonna esindaja, luuletaja Hannes Varblase ja ERM-i giid-muuseumipedagoogi Kaspar Jassaga.
EKKM-i n√§itusehooajast. Kunstiministeeriumi k√ºlaline on Anders H√§rm, kes tutvustab Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi algavat n√§itusehooaega. Saate autor on Maarin M√ºrk.
Kunstiministeeriumi k√ºlaline on Anders H√§rm, kes tutvustab Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi algavat n√§itusehooaega. Saate autor on Maarin M√ºrk.
2.-13. maini on Tallinnas Hobusepea galeriis avatud Katrin Sarapuu isikn√§itus &quot;O&quot;. Katrin Sarapuu on √µppinud Tartu √úlikoolis filosoofiat ja l√µpetanud Tartu K√µrgemas Kunstikoolis fotograafia eriala. Hetkel √µpib ta Eesti Kunstiakadeemia fotograafia magistri√µppes, avatav n√§itus on osa kunstniku magistrit√∂√∂st. Intervjuu Katrin Sarapuuga teeb Johanna M√§ngel.
Kunstiministeeriumis on seekord k√ºlas O√ú Valge Kuup koosseisus Jaana J√ºris ja Neeme K√ºlm, kes on loonud esimese sellelaadse tugistruktuuri Eesti kunstiv√§ljal, mis soovib m√µelda kunstnikuga kaasa idee algusest peale kuni n√§ituse teostumiseni v√§lja. Saate autor on Maarin M√ºrk.
Kunstiministeeriumi teemaks on seekord Eesti Kunstnike Liit, mille suurkogu toimub just esmasp√§eval, 13. mail. Sellega seoses uuribki Kunstiministeerium, et kellele ja milleks meil √ºldse EKLi vaja on t√§nap√§eval. K√ºlalisteks on palutud kunstnikud Tiina K√§sel, Sandra J√µgeva, Merike Estna ja Markus Toompere. Saate autor on Maarin M√ºrk.
Kunstiministeeriumis loeb saatejuht Indrek Grigor Kiwa v√§rsket kataloogi -enter the untitled- ning veel m√µningaid nii teiste kui enese kirjutatud tekste, p√º√ºdes Kiwa retseptsiooni ise√§rasusi anal√º√ºsides vastata k√ºsimusele, miks k√µnealune kataloog ei vasta lugeja ootuste horisondile.
Kunstiministeerium uurib, mida kujutab endast Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus ja mis on selle eesm√§rgid. Intervjuu EKKA tegevjuhi Karin Laansooga. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Kuna on normaalne, et igas ministeeriumis varem v√µi hiljem lahvatab korruptsiooniskandaal, siis v√µib ka Kunstiministeeriumi hooaja viimast saadet nimetada tinglikult &quot;KAPO √ºlekuulamiseks&quot;, mille k√§igus annavad oma tegevusest aru Kunstiministeeriumi tavap√§rased saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor. Ranget k√ºsitlust viivad l√§bi Markus Toompere ja komissar Peeter Krosmann.
Kumu kunstimuuseumi hoovis avati eile Ekke V√§striku heliinstallatsioon -Tuulekandled-. -Idee oli luua akustilised pillid, mis oleksid tundlikud aias toimuvatele muutustele. Otsustasin kasutada vaid √ºhte loodusj√µudu - tuult,- √ºtles muusik Ekke V√§strik. -Nii peaksidki tuulekandled olema koosk√µlas v√§liskeskkonnas toimuvaga, suurema tuule puhul on kontsert valjem ja intensiivsem, vaiksema tuule puhul tagasihoidlikum ja tuulevaikuses sootuks vaikne-. Ekke V√§strikuga vestleb Markus J√§rvi.
T√§na √µhtul toimub Kumus n√§itusel &quot;K√µndides m√∂√∂da salateid&quot; kohtumine kunstnik Paul Ellimaniga. Elliman esitleb oma uut helit√∂√∂d &quot;Laula r√§√§kides, √ºmise r√§nnates&quot;, kuhu on kaasatud trammijuhtide h√§√§led ning torupilli- ja trummim√§ngijad. R√§√§gib Paul Elliman, n√§itust tutvustab kuraator Margit S√§de Lehni. Saatejuht Kaisa J√µhvik.
Tallinnas Hobusepea galeriis avati Holger Looduse isikn√§itus -Dolly-. Kunstnik jagas n√§ituse ava√µhtult kommentaare. -See on n√§itus tardumusest, sageli esinevast kummalisest vaimsest seisundist. Minu huvi teema vastu tekkis avastusest, et hetki - mil olen end justkui unustanud, v√µi sooritan m√µnd rutiinset tegevust, samal ajal eikusagil olles - on elus hirmu√§ratavalt palju,- √ºtleb Holger Loodus. K√ºsib Johanna M√§ngel.
Kunstiministeeriumi hooaja esimeses saates on stuudio t√§is Manfred MIMi. -Kas on v√µimalik konstrueerida ideaalse ringi ja kondensaatori h√§√§le l√µikumispunkti, mida hoiab tasakaalus √ºksik piksel?- k√ºsis Manfred MIM √ºkskord iseendalt. Keegi lihtsalt pidi sellele vastama. Kunstiministeeriumis avavad Manfred MIMi kollektiivset persooni Taavet Jansen, Hendrik Kaljuj√§rv, Raul Keller ja Henri H√ºtt, urgitseja rollis Maarin M√ºrk.
Kunstiministeerium v√µtab tutvustada omaalgatuslikku kultuurimeediat - Keiti Kljavin U-st, Karin Bachmann √ïUest, Margus Kiis M√º√ºrilehest, Ester Faiman rada7-st ja Liisa Kaljula Artishokist vahetavad m√µtteid teemal, milline on nende v√§ljaannete tegutsemisloogika, kuidas nad kultuurikajastuse maastikul positioneeruvad ning millised on tegutsemisel suurimad v√§ljakutsed. Saate autor on Maarin M√ºrk.
Kunstiministeerium teeb vahekokkuv√µtte saatejuht Indrek Grigori poolt m√∂√∂dunud suvel l√§bi viidud eksperimendist populaarkriitika vallas. V√µrreldes autori poolt teadlikult populaarkriitilises vormis kirjutatud artikleid erialaste tekstidega, v√µetakse luubi alla k√ºsimus: kas populaarkriitikast on v√µimalik r√§√§kida ja kui, siis mis seda iseloomustab.
Kunstiministeeriumis on seekord k√ºlas kontseptuaalse moekunstiga tegelev Marit Ilison, kes avas hiljuti n√§ituse galeriis HOP, esitles Disaini√∂√∂ raames uut kantavat naister√µivaste kollektsiooni, √µpetab Eesti Kunstiakadeemias ning kellel on peas pidevalt peas tuhat ideed korraga, mida k√µike v√µiks veel teha! Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Hiiumaal avati maalikunstnik Olev Subbi (07.03.1930-19.08.2013) m√§lestusele p√ºhendatud Enn Kunila kollektsiooni n√§itus -√úhe keti neli l√ºli 2. Roode, Subbi, P√µldroos, P√§√§suke-. Hiiumaa Muuseumi Pikas Majas eksponeeritakse 18 Olev Subbi maali. -M√§lestusn√§itus on p√ºhendatud mu heale s√µbrale ja silmapaistvale maalikunstnikule Olev Subbile, kellel oli erakordne roll minu teejuhina kunstimaailma, nagu ka minu kunstikogu kujunemisel,- √ºtles kunstikollektsion√§√§r Enn Kunila. Stuudios on kunstikollektsion√§√§r Enn Kunila, k√ºsitleb Markus J√§rvi.
27. septembrist-27. oktoobrini toimub Eesti Fotokunstnike √úhenduse Foku eesvedamisel Tallinna Fotokuu. Kunstiministeeriumis on k√ºlas kunstnikud Tanel Rander ja Eve Kiiler, kes r√§√§givad Fotokuu programmi √ºhest kesksest s√ºndmusest - Anneli Porri kureeritud n√§itusest -Kus l√µped sina, algan mina&quot;. Saate l√µpetab Fotokuu 2013 kunstiline juht Kristel Raesaar, kes tutvustab p√µgusalt nii Fotokunstnike √ºhenduse tegevust kui fotokuu sisuliste valikute tausta. Saatejuht on Indrek Grigor.

Tiit P√§√§suke, Reeli K√µiv, Tartu Kunstimuuseum
Indrek Grigor jagab muljeid kaasaegse kunsti festivalilt ART IST KUKU NU UT 2013.
ART IST KUKU NU UT 2013 n√§ituse &quot;Prada Pravda&quot; haridusprogrammi loeng Tartu Kunstimuuseumis 23.10.2013
&quot;Galerii&quot; on saade, mis korra kuus teeb p√µgusa √ºlevaate Eesti n√§itusesaalides, kujutavas kunstis ning sellele l√§hedastes alades toimuvast. K√§imas on Tallinna Fotokuu. &quot;Galerii&quot; v√µtab vaatluse alla Tiina Abeli kureeritud n√§ituse Kumus &quot;Pildiplahvatus: Kunst ja fotograafia Eesti 19. sajandi visuaalkultuuris&quot;; Fotokuust k√µneleb festivali kunstiline juht Kristel Raesaar. Samal ajal on Tartus l√µppemas kaasaegse kunsti festival ART IST KUKU NU UT, millest r√§√§gib √ºks korraldajaid Rael Artel. L√ºhida ettevalmistuse Prantsuse kultuuris√ºgiseks annab Prantsuse Instituudi kultuuri- ja audiovisuaalvaldkonna juht K√§tlin Kattai. Lisaks k√§ib &quot;Galerii&quot; kiirkorras l√§bi pisteliselt m√µned n√§itused √ºle Eesti, mida l√§hiajal veel vaadata saaks ja v√µiks, enne, kui need maha l√§hevad ning uuteks galeriideks valmistuvad. Saatejuht, autor ja toimetaja Maria Lee Liivak. Helioperaator Vivika Ludvig. Muusikaliselt kujundatud.
Kaasaegse kunsti festivali ART IST KUKU NU UT 2013 n√§ituse &quot;Prada Pravda&quot; raames 24.10.2013 Y galeriis toimunud artist talk Jaanus Sammaga. Vestles Kaisa Eiche
Kunstiministeeriumis on seekord k√ºlas Tanel Rander, kelle osalusel etendus √§sja Von Krahlis lavastus -Oh my God!-. Lisaks sellele koost√∂√∂le tuleb ministeeriumis juttu veel Randeri enda uurimisteemadest nagu dekolonisatsioon, piirideta Euroopa, endine Ida ja endine L√§√§s, ps√ºhhogeograafia ja Tartu. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Tartu Kunstimuuseumis avati August K√ºnnapu isikun√§itus &quot;Eluj√µgi&quot;. N√§ha saab kunstniku viimase aasta uudisloomingut. Eluj√µgi on August K√ºnnapu s√µnul see, kui lased oma elul lihtsalt voolata, proovides elada hetkes. Intervjuu n√§ituse kuraator Mare Joonsalu ja kunstnikuga tegi Hedvig L√§tt.
Tartu Kunstimuuseumi n√§ituse &quot;Metsa ja mere vahel. Eesti loodusmaal&quot; hairdusprogrammi raames 31.10.2013 toimunud loodusfotograaf Urmas Tartese loeng. Juhatas √ºks n√§ituse kuraatoreid Reeli K√µiv.
Tartu Kunstimuuseumi n√§ituse &quot;Metsa ja mere vahel. Eesti loodusmaal&quot; raames 07.11.2013 toimunud John Grzinichi ja Evelyn M√º√ºrsepp-Grzinichi heli- ja joonistusperformance.
Kunstiministeerium v√µtab vaatluse alla Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt koostatud -Eesti Loomemajanduse olukorra uuringu ja kaardistuse-, mis toodi avalikkuse ette k√§eoleva aasta suvel. Uuringut kommenteerivad Marje Josing ja Triin Vahi Konjunktuuriinstituudist ning ettev√µtja Riivo Anton, kes on l√§hemalt uurinud Eesti kunstiinvesteeringu v√§√§rtust. K√ºsimusi esitavad Markus Toompere ja Indrek Grigor.
Kumu Kunstimuuseumis on eksponeeritud fotograaf Paul Kuimeti seeria -Konspekteeritud ruum-, mis koosneb teater No99 initsiatiivil 2012. aastal v√§ljaantud raamatu -Konspekteeritud ruum. Eesti monumentaalmaal 1879-2012- tarbeks tehtud fotodest. Kunstiministeerium toob teieni vestluse fotograaf Paul Kuimetiga, mis √ºritab Kumus eksponeeritud sarja m√µtestada ennek√µike l√§bi paralleelide autori varasemate t√∂√∂dega. Saatejuht on Indrek Grigor.
KUMUS on avatud n√§itus -P√ºhalik kaasaeg. Nikolai Korma≈°ovi 1960. aastate maalid&quot;, isa loomingust r√§√§givad kunstniku pojad Andrei ja Orest Korma≈°ov. K√ºsib Markus J√§rvi.
23.11.2013 toimub Tallinna Kunstihoones n√§itusel -ANK '64. Pool sajandit kunstis- ringk√§ik kunstnik J√ºri Arrakuga. Kunstniku loometee algas just sealt. J√ºri Arrak vestleb stuudios Markus J√§rvi.
Seekordses &quot;Galeriis&quot; r√§√§gime kunsti ja heli kokkupuutealadest, t√§psemalt helikunstist. KUMUs on septembri l√µpust saadik kuni jaanuari keskpaigani avatud helikunstin√§itus &quot;S√ºnkroonist v√§ljas&quot;. N√§itusest ja helikunstist √ºldisemalt k√µnelevad n√§ituse kuraatorid Kati Ilves ja Ragne Nukk ning kunstnik Andres L√µo. Hiljuti oli Vaal galeriis Peeter Lauritsa n√§itus &quot;Logos ja Mythos&quot;, mille heli kujundasid Anne T√ºrnpu ja Lauri Kaldoja. N√§itusest ja sellele helikujunduse tegemisest r√§√§gibki Lauri Kaldoja. Saate teine pool kuulub Andri Ksenofontovile, kes viib kuulaja p√µgusale ringk√§igule valitud n√§itustel Tallinnas. Saate autor, toimetaja ja k√ºsitleja on Maria Lee Liivak. Helioperaator Vivika Ludvig. Saade on muusikaliselt kujundatud.
26. novembril esietendub Kanuti Gildi SAALis noore tantsija ja koreograafi Rene K√∂steri tantsulavastus &quot;Tzion&quot;. Rene K√∂ster r√§√§gib Tzioni temaatikast ja kaasaegsest tantsust. Saatejuht Karin Kopra.
SIRP omaalgatusliku kultuurimeedia vaatenurgast Kunstiministeerium k√§sitleb ajalehe Sirbi skandaali omaalgatusliku kultuurimeedia vaatenurgast - kultuurikriitika maastiku mitmekesisus, erinevad kanalid, erinevad √ºlesanded. Teemat lahkavad Helen Tammem√§e, Keiti Kljavin, Liisa Kaljula, saatejuht Maarin M√ºrk ning oma kommentaari lisab ka &quot;Tartu m√∂liseb&quot; Indrek Grigor
Kas maalikunsti on v√µimalik m√µista ka kuidagi teisiti, kui seinal rippuvat raamitud l√µuendit? Mis juhtub, kui maal ribadeks l√µigata v√µi hoopis raamatuks k√∂ita? V√µi kuidas n√§eb v√§lja kaasaegne kunst kaasaegses koolikeskkonnas? Milliseid k√ºsimusi esitab endale ja oma t√∂√∂le kaasaegne maalikunstnik? MAK k√§is k√ºlas Merike Estnal, kes avas meile oma ateljee uksed ja l√µikas eest Viljandi g√ºmnaasiumi aknad, et oma kunst koolimajja sisse t√µsta.
Tartus on paralleelselt avatud kaks skulptuuritudengite t√∂id koondavat n√§itust - -√ñ√∂ ja P√§ev- Nooruse galeriis ja -V√§ljap√§√§sumaastik- Kunstimajas. Saatejuht Indrek Grigor kaardistab probleeme, millega kunstikriitik √ºli√µpilast√∂√∂de n√§itust kajastades kokku puutub ning annab p√µgusa √ºlevaate korduvatest v√µtetest, mida kriitikud sealjuures tavaliselt rakendavad. Skulptori ja pedagoogina tegev Jevgeni Zolotko kutsub oma, nii kriitikute kui √ºli√µpilaste suunas muigavas kommentaaris k√µiki osapooli √ºles suuremale empaatiale nii teineteise kui publiku suunas. Ning Tartu K√µrgema Kunstikooli galerii Noorus galerist ja k√µnealustest √ºli√µpilasn√§itustest Sirpi artikli kirjutanud Triin Tulgiste jagab oma v√§rskeid kogemusi.
Kas me m√§rkame, mis toimub meie √ºmber linnas? Kes istuvad pargipinkidel ja √§√§rekividel? Mark Raidpere m√§rkab ja suudab eriti v√µluvalt portreteerida keskkondi ning inimesi enda √ºmber. MAKil oli v√µimalus olla koos Margiga Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis tema isikn√§ituse installeerimise ja selle piduliku avamise juures. Saates kuuleme kunstniku, kuraatorite ja Margi l√§hedaste t√§helepanekuid kunstist ning elust.
Saatejuht Indrek Grigor otsib ja leiab meelevaldseid paralleele karmi stiili suurmeistri Nikolai Korma≈°ovi ja Eesti √ºheks andekamaks, aga ka naiivsemaks maalikunstnikuks nimetatud August K√ºnnapu loomingu ja retseptsiooni vahel.
Kui teile tagastatakse maja Pelgulinnas, siis mida te sellega peale hakkaksite? Koliks ise k√µige p√§ikselisemasse tuppa ja rendiks √ºlej√§√§nud korterid v√§lja? M√º√ºksite krundi maha? V√µi avaksite hoopis majamuuseumi? Just seda viimast tegi noor kunstnik Flo Kasearu. MAK k√§is Flol k√ºlas ajal, mil ta valmistas ette oma esimest lavadeb√º√ºti Kanuti Gildi Saalis. R√§√§kisime sellest, miks ja kuidas tekkis Flo Kasearu Majamuuseum ning hirmudest, mis saadavad kinnisvaraomanikke.
Galerii 3. saade. Maike Land r√§√§gib n√§itusest &quot;Ennastt√§is&quot; Draakoni galeriis. Mari M√§gi r√§√§gib Lab√ºrintteatri√ºhenduse G9 n√§itusest &quot;Tumeaines&quot; Kullo galeriis. Peeter Laurits r√§√§gib Laurentsiuse n√§itusest &quot;Kaks Ledat ja...&quot; Kunstihoones. K√ºsib saate autor ja toimetaja Maria Lee Liivak. Helioperaator Evelin Voodla. Muusikaliselt kujundatud.
Dokumentaalfilm j√§lgib nelja Eesti fotograafi, kes k√µik otsivad oma pilti. Loodusfotograaf Remo Savisaar, arhitektuuri j√§√§dvustav Arne Maasik, portreede otsija Birgit P√ºve ja pressifotograaf Erik Prozes pildistavad hilissuvises Eestis. Nad on k√µik justkui √ºhtemoodi fotograafid, aga l√§henevad oma objektile v√§ga erineval viisil. Me n√§eme, kuidas tekib foto, mis j√§√§b kaadrisse ja mis kaadri taha, meil on s√µna otseses m√µttes v√µimalus minna pildi sisse ning piiluda fotograafi hinge. Produtsent Kaileen M√§gi, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel.
Saatejuht Indrek Grigor heitis l√§hema pilgu helikunsti retseptsioonile ja valis v√§lja kolm korduma kippuvat teemat: heli kui immateriaalne n√§htus vs fonograaf, helikunst kui keskksond vs k√µrvaklapid ehk helikunsti installeerimine ja kolmandaks helikunsti retseptsioon - kuidas ja miks helikunstist kirjutatakse. Neid kolme teemat on saatek√ºlalisena palutud kommenteerima helikunstik John Grzinich.
MAK j√§rgnes D√©nesile tema Tallinnas Ars-i majas asuvast stuudiost Rahvusvahelisele Veneetsia Kunstibiennaalile. Jalutati hiliss√ºgisestes parkides ja k√ºlastati ka rahvuspaviljone ajaloolistes palazzodes, teemaks ikka kaasaegne kunst. Farkase n√§ituselt Eesti paviljonis sai kokku pakitud kuue tonni jagu eksponaate, mis saadeti Eesti poole teele, et seda Kumus kodupublikule n√§idata. Seniks aga ekraanidel D√©nes Farkas oma paberist volditud maailmaga.
Kas skulptuur peaks olema alati savist, pronksist v√µi m√µnest muust j√§√§vast materjalist? Mis juhtub kui teha √ºleelusuurused skulptuurid paberist ja j√§tta need √µue? V√µi - mis juhtub kui teha need betoonist ja nii palju, et ei teagi, kuhu nad panna peale n√§ituse l√µppu? Mida m√µtleb √ºks kaasaegne skulptor, kui teeb oma ateljees puulehtedest l√ºhtreid v√µi lammutab galeriis p√µrandat, kus on eksponeeritud portselanist pardid? MAK proovis sellele j√§lile saada k√§ies k√ºlas Edith Karlsonil.
Maria-Kristiina Soomre, Marika Agu, Andreas Trossek, Indrek Grigor ja Maarin M√ºrk k√§ivad l√§bi kogu kunstielu - m√µjuvamad n√§itused, kunstnikupositsioonid, tekstid, s√ºndmused, muutused, kaotused ja v√µidud.
OP! on l√§binud v√§rskenduskuuri ja jagunenud kolmeks teemasaateks - OP! kunst, OP! film ja OP! teater. Esimeses OP! kunstis uurime, kuidas kunst loob teadmisi. Kunstnik Kaido Ole juhtimisel k√§ime n√§itustel, tutvustame kunstnikke ning lahkame p√§evakajalisi kunsti ja elu k√ºsimusi.
Kumus avati n√§itus &quot;D√©nes Farkas. Ilmne paratamatus&quot;, mis loodi 2013. aasta 55. Veneetsia biennaali Eesti paviljoni jaoks. R√§√§givad kunstnik D√©nes Farkas ja Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse direktor Maria Arusoo. K√ºsib Kaisa J√µhvik.



Kunstnik Kadi Estland alustas aadressil Kopli 83 Nancy Nakamura Ideederiiulit. Kunstiministeerium uurib, millega tegu, miks just Koplis ja mis ideed riiulis veel ootel on. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Vaatame fotorealismi viljeleva maalikunstniku T√µnis Saadoja ateljeesse. Kuidas valib kunstnik fotod? Miks maalida fotot? Milliseid lugusid jutustab kaasaegne maalikunst ja mis meetoditega see valmib? Sellest ja paljust muust r√§√§kis meile kunstnik T√µnis Saadoja, kes lasi MAKil j√§lgida, kuidas valmib √ºks maal - k√µige esimestest pliiatsijoonistustest kuni viimase pintslit√µmbeni.
Maalikunstnik Epp-Maria Kokam√§gi 55. s√ºnnip√§eva puhul on Ammende Villas avatud autorin√§itus &quot;Retrospektiiv-, kuhu kunstnik on kokku pannud valiku oma parimatest t√∂√∂dest. N√§ituse peamisteks m√§rks√µnadeks on naiselikkus ja ingellikkus. -Viiek√ºmne viie aastaga poleks justkui midagi muutunud ? ikka armastan inimest ja looma ning tunnen suurt respekti looduse ees,- r√§√§gib Epp Maria oma inspiratsioonidest aastate v√§ltel, -K√ºll aga k√µik selle n√§ituse maalid on valminud P√§rnumaal, inspireeritud siinsest valgusest ja aastaaegade vaheldumisest.- P√§rnu stuudios on Epp-Maria Kokam√§gi. Saatel√µigus k√µlab Anne Maasiku &quot;R√§ndaja √µhtulaul&quot;. Saatejuht Markus J√§rvi.
Miks k√§sitletakse kunstitegemist v√§ljapool majanduss√ºsteemi? Kas √ºks kunstniker√ºhmitus saab edukalt eksisteerida firmana? Milline n√§eb v√§lja teos, mis koosneb vaid iseenda v√§√§rtusest? Mida √ºldse oodatakse praeguses √ºhiskonnas √ºhelt kaasaegselt kunstnikult? MAK j√§lgis, kuidas kolmest andekast kunstnikust koosnev Visible Solutions O√ú tegi supermarketis oma 
Kumu kunstimuuseumi kirjastustegevus on v√µrdlemisi aktiivne. √úheks kindlaks, kui mitte ainsaks, k√µiki Kumu v√§ljaandeid √ºhendavaks jooneks on muuseumi direktori Anu Liivaku eess√µna. Saatejuht Indrek Grigor √ºritab Liivaku eess√µnu iseloomustades esitada √ºlevaate eess√µna kui v√µrdlemisi normeeritud ≈æanri ise√§rasustest ja √ºlesannetest.
Kunstiministeeriumi k√ºlalisteks on Viljandi G√ºmnaasiumi kunsti√µpetaja Monika M√§ndmaa, Viljandi Kunstikooli direktor Kristjan M√§ndmaa ja Agur Kruusing Haapsalu Linnagaleriist. Saate autor Maarin M√ºrk.
Millist muuseumin√§itust me tahame? 
Kunstiministeeriumi laual on v√§rske elustiilide uurimuse kogumik -Subkultuurid-. Mida selle lakoonilise, ent ambitsioonika pealkirjaga raamatu kaante vahelt leida v√µib, tutvustavad artikli kogumiku koostaja ja toimetaja sotsioloogia professor Airi-Alina Allaste ning kultuuriteadlane Berk Vaher. K√ºsimusi esitab saatejuht Indrek Grigor.
Pargid, basseinid, kuulipildujad ja l√ºhtrid: millist s√µnumit need kannavad Jaanus Samma pingestatud galeriikeskkonnas? Kes varem on kudunud t√§navakritseldusi kampsunimustritesse? Milliseid k√ºsimusi ja ettepanekuid esitab Jaanus Samma kunstilooming ning missuguseid v√§ljendusvahendeid ta selleks kasutab? MAK jalutas Jaanus Sammaga tema loomingus k√§sitletavail Tallinna t√§navail ja k√§is Tartu Kunstimuuseumis vaatamas √ºhe teose installeerimisprotsessi. Saates tuleb jutuks kunstniku doktorit√∂√∂ uurimus ja v√§√§rtused, mida Samma peab oluliseks elus ning kunstis.
Oma mitmek√ºlgsusega on Maile Gr√ºnberg vaieldamatult eesti sisearhitektuuri ja m√∂√∂blidisaini √ºks t√§htsamaid tegijaid. Gr√ºnberg on Eestis kodustanud palju uudisv√µtteid. 1970. aastatel tutvustas ta laiadele hulkadele popdisaini, n√§idates, et t√µsise, m√µneti moralistliku ja ainult √ºht t√µde kuulutava modernismi k√µrval v√µib teha ka midagi m√§ngulist, loovat ning elamuslikku. 1980. aastatel liikus alati avangardne looja sujuvalt edasi postmodernismi ja kavandas t√§iesti uudseid m√µnusaid kohvikuid, viidates √ºhelt poolt n√§iteks art d√©co'likule luksuslikule atmosf√§√§rile ning tuues teisalt ruumikujundusse t√§iesti uued terminid nagu camp ja kit≈°. Lisaks on disainer kavandanud n√§gusaid m√∂√∂blit√ºkke, mille seas on eriti t√§nuv√§√§rne Lutheri vabriku vaimus vineeri taiplik ja efektne kasutamine. Ometi ei kipu Gr√ºnberg klassikule kohaselt tagasi vaatama, vaid otsib aina uusi maailmu. Filmis avab v√ºrtsikas autor ise oma tegemiste tagamaid. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat.
Tartus Jakobi galeriis on kuni 14. m√§rtsini 2014 avatud Pille Johansoni maalide n√§itus &quot;Pimekohting&quot;. Kunstnikuga vestles Liina Vainumetsa.
Kuidas salvestada m√∂√∂duvat aega meie √ºmber - aastaid, kuid, n√§dalaid ja isegi p√§evi? Erki Kasemets on viimased 25 aastat iga p√§ev √µmmelnud √ºhe n√∂√∂bi oma √ºlikonna h√µlmadele, v√§rvinud √ºhe piimapaki ja k√µige selle k√µrvalt teinud veel Pol√ºgon teatrit ning mitmeid teisi kunstiprojekte. MAK k√§is vaatamas, kuidas Erki 25 aasta looming oli √ºleval Kunstihoone valgetes saalides ja aasta hiljem k√ºlastasime teda Kloogal, kus ta j√§rjepidevalt oma maailmu loob.
Saatets√ºkkel kirikuarhitektuurist ja -ruumist. Esimeses saates r√§√§givad kunstiajaloolased Kersti Markus, Anneli Randla ja Anu M√§nd ning Roomakatoliku Kiriku piiskop Philippe Jourdan meie kirikuarhitektuuri murdepunktidest ja keskaegse kiriku ehitusest, sisustusest ning funktsioonist. Saatejuhid Linda Lainvoo ja Meelis Holsting, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Katrin Seppel.
Reformatsioon ei too esialgu kaasa uute kirikuhoonete ehitust, k√ºll aga kujundab √ºmber kirikuruumi: alles j√§√§b ainult √ºks altar, lisanduvad pingid ja ajapikku v√§√§rid. Oluliseks saavad kantsel ja valgustus - et usku m√µista, tuleb jutlust kuulata, lauluraamatust laulda ja emakeelset Piiblit lugeda.
Kunstiministeerium tegi v√§ljas√µidu Viljandisse, Kondase Keskusesse, mille juhtimise on ajutiselt √ºle v√µtnud Gregor Taul. Tauliga muuseumi n√§ituseprogrammist r√§√§kides ilmnes, et kuigi perifeeria on justkui tsentrumi v√§ike mudel, on kultuuriasutuse potentsiaalne √ºhiskondlik m√µju √§√§remaal m√§rksa suurem kui keskuses. Saatejuht on Indrek Grigor.
Tekstiilikunstnik Anu Raud vallutas Saaremaa. Tema vaibad ja kavandid on n√§itustel Kuressaare Raegaleriis, Kultuurikeskuses ja Anne Erakunstikooli galeriis. Viimatinimetatud paigas andis Anu Raud eelmisel n√§dalal√µpul meistriklassi. Anu Raua ateljees k√§is √§sjavalminud vaipa imetlemas Piret-P√§iv Rist.
Uurime koos kunstnik Kaido Olega, mida t√§hendab kirjaoskus v√µi kirjaoskamatus kunstis. Kust saab meie kunstikirjaoskus alguse? Kas kriitiku √ºlesanne on teha arusaamatu arusaadavaks?
14. m√§rtsil m√∂√∂dub kunstnik Karl Burman noorema s√ºnnist 100 aastat. Tunnustatud akvarellisti ja arhitekti meenutavad kunstiteadlane Mai Levin ja kunstniku t√ºtar Kirke Saarma. Saatejuht Markus J√§rvi.
Kuidas muutub me √ºmber √ºhiskond ja linnamaastik ning mida kunstnik selles n√§eb? Mis vaade avaneb linnal√§hedastel p√µldudel v√µi suurte ristmike √ºmbruses? Kuidas eksponeerida visuaalse √ºlek√ºllastuse ajastul fotot? Kunstnik Paul Kuimet m√µtleb nii nendele kui ka paljudele muudele k√ºsimustele nii oma fotoinstallatsioonides kui ka raamatuformaadis. MAK k√§is vaatamas, kuidas laboris monumentaalmaali kujutised fotopaberile ilmuvad. Hiljem n√§gime Paul Kuimetit neid samu pilte Kumu graafikakabineti seintele installeerimas ja ajasime juttu Lugemiku raamatupoes Pauli ning ta kolleegidega.
19. sajand oli rahvastiku kiire kasvu, linnastumise ja rahvuste s√ºnni aeg. Eestlased, kes ei mahtunud enam v√§ikestesse keskaegsetesse kirikutesse √§ra, kogusid annetusi oma koguduse kiriku ehituseks, kirikute rajamisest sai rahvusliku liikumise osa. P√§rast Tartu √úlikooli kiriku valmimist 1860. aastal kerkisid Tartusse, Tallinna, Viljandisse ja mujale suured eriilmelised kirikud, millest m√µnigi j√§i kohe p√§rast valmimist kitsaks. Saates kunstiajaloolane Tiina-Mall Kreem, Tartu √úlikooli-Jaani koguduse √µpetaja Urmas Petti ja Tartu Peetri koguduse √µpetaja Ants Tooming. Saatejuhid Linda Lainvoo ja Meelis Holsting. Re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Katrin Seppel.
Saate esimeses osas tuleb juttu kaasaegsest kunstimuuseumist noorte kuraatorite pilgu l√§bi - mis teeb t√§nap√§eval muuseumist muuseumi, milline peaks olema selle programm ja kuidas erineb sealne n√§itustetegemine galeriides v√µi projektiruumides toimuvast? Saate teises pooles k√ºsime, mis alustelt l√§htub -muuseumit m√§ngiva- Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi programm ning kuidas ja kas eristutakse galeriidest ja teistest kunstimuuseumidest. Saates on k√ºlas Marika Agu Tartu Kunstimuuseumist, Kati Ilves Eesti Kunstimuuseumist ja Anders H√§rm Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumist. Saatejuht on Triin Tulgiste.
Glasuuritud pinnad ja loomanahad, betooni t√§isvalatud lastevann ning kaks kotti mulda galeriip√µrandal. Need on m√§rks√µnad, mis juhatavad meid Berliinis ja Viinis resideeruva eesti kunstniku Kris Lemsalu j√§lgedele. MAK k√§is Lemsalu stuudios vaatamas, kuidas valmisid keraamilised vormid raadiost ja mudelraudteest, kuidas ta 600-kraadises ahjus kampsunist tekstiili v√§lja p√µletas ning mismoodi k√§is ettevalmistus n√§ituseks.
Tallinna Sulevim√§el oli √µigeusu kirik kindlasti juba 14. sajandil, aga valdav osa sibulkupliga maakivist kirikuid ilmus meie sakraalmaastikule 19. sajandi teisel poolel. S√ºmboolselt jaguneb √µigeusu kiriku ruum taevaseks altariruumiks ja maiseks kogudusesaaliks, nende piiril asub √ºhtaegu √ºhendav ning eraldav ikonostaas, mis √ºlesehituselt j√§rgib jumalikku hierarhiat. K√µrge kupli all seisja kogeb oma f√º√ºsise ja meeltega taevase ning maise √ºhinemishetke. Saates EA√ïK metropoliit Stefanus, kunstiteadlane Mari-Liis Paaver ja TL√ú √µppej√µud Orest Korma≈°ov.
Kunstiministeerium vestleb seekord Tanel Saare ja Martin R√ºnkiga kultuuritehasest Polymer, mis jaanuaris sulges oma uksed peale 12 tegutsemisaastat. Hiljuti esitleti ka Polymeri kataloogi ning saates kuuleb nii tagasivaated mitmek√ºlgsele tegevusele kui ka p√µgusalt arutelu alternatiivkultuurist Tallinnas laiemalt. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Eestlase arhet√º√ºpne p√ºhakoda on torni ja k√µrgete akendega kivikirik, aga p√ºhakoda on ka rehielamu t√º√ºpi vennastekoguduse hoone k√ºlaservas ning vabakoguduse tornita maja linnapildis. Saates kunstiajaloolane Anneli Randla, vennastekoguduse vend Tanel Ots, kirikuloolane Riho Saard ja arhitektuuriajaloolane Oliver Orro. Saatejuhid Linda Lainvoo ja Meelis Holsting. Re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Katrin Seppel.
Kui palju on meil t√§nap√§evast sakraalarhitektuuri? Ja kas poleks Euroopa demograafiliste protsesside ning ilmalikustumistendentsi taustal m√µistlik m√µelda meie eri aegadel ehitatud p√ºhakodade tulevikust? Saates arhitektuuriajaloolane Egle Tamm, kunstiajaloolane Kaire Tooming, kiriku√µpetaja Mare Palgi ja arhitektuuriteadlane Mait V√§ljas.
Kunstiministeerium j√§tkab t√µmbekeskusest v√§ljapoole j√§√§va kunstielu kaardistamist. Seekord s√µitis saatejuht Indrek Grigor Ministeeriumi l√§hetusel k√ºlla V√µru linna, et k√ºsitleda Vana-V√µromaa Kultuurikoja v√§rsket galeristi Jana Huult.
Seekord imetleme kunsti v√§ljaspool kunstisaale. M√§rks√µnad on ehtekunst, avalik teos ja protsendiseadus ning koduseinakunst.
Kunstiministeeriumi stuudios on seekord Kumu Kunstimuuseumi kuraator Eha Komissarov, kes selgitab, miks v√§√§rib t√§helepanu Kumus eksponeeritud L√§ti kunstniku Visvaldis Ziedi≈Ü≈°-i n√§itus -√úmberjutustused L√§ti kunstiajaloos-. Saate teises pooles toome teieni salvestuse legendaarse kunstiajaloolase Armin Tuulse Eesti M√µtteloo sarjas ilmunud kogumiku -Linnad ja lossid- esitluselt. K√µnelevad raamatu koostaja Kadri Asmer, kunstiajaloolane Kaur Alttoa ja M√µtteloo sarja peatoimetaja Hando Runnel. Saatejuht on Indrek Grigor.
Graafiline disainer ja kirjanik Margus Tamm avas eelmisel neljap√§eval Kunstihoone galeriis isikn√§ituse &quot;Esimesed kolm minutit&quot;. Oma n√§itusest, kokkupuutest teksti ning kirjandusega ja muudest tegemistest r√§√§gib kunstnik ise. Saatejuht T√µnn Adermann.
√Ñsja kuulutati v√§lja Tallinna Arhitektuuribiennaali 2015 kuraatorikonkursi v√µitjad Ingrid Ruudi, Madle Lippus ja Karli Luik teemaga -Lokaalsused-. Kunstiministeeriumis on lisaks Madle Lippusele k√ºlas eelmise biennaali kuraatoritiimist Aet Ader ja Kadri Klementi ning arutatakse selle √ºle, kellele on TAB suunatud ning mida 2015. aasta s√ºgisel Tallinnas oodata on. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Vestlusring Tartu Kunstimuuseumi n√§ituste &quot;Valge maika&quot; (Flo Kasearu) ja &quot;Loodusmaagia: m√ºstilised hetked Eesti kunstis&quot; (Rauno Thomas Moss) kuraatoritega 25.04.2014. N√§itused valmisid programmi &quot;Kunstnikud kogudes&quot; raames, mille k√§igus valiti kahte n√§itust kureerima kaks kunstniku ning muuseumi kogude kuraator Tiiu Talvistu aitas oma teadmiste pagasi abil nende ideed ellu viia. Vestlusringis osaleb ka muuseumi hairduskeskuse juhataja Reeli K√µiv ning vaherepliikidega v√ºrtsitab juttu Krista Piirim√§e.
Kunstiministeerium tutvub v√§rske Kultuuriklubiga Kelm ja uurib t√§psemalt, mida kujutab endast sealne kunstiprogramm, mille eestvedajaks on Siim Ghert Preiman. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Kas kunst peaks olema v√µistlussport? Kaido Ole ja &quot;OP! kunst&quot; otsivad vastust Kaasaegse Kunsti Muuseumis K√∂ler Prize'i nominentide n√§itusel.
Maalikunstnik J√ºri Arrak m√µtiskleb tulevikuteoloogia teemadel. Saatejuht Markus J√§rvi.
Eelmise n√§dala l√µpus avati KUMU suures saalis Eesti avangardkunsti suurkuju, rahvusvaheliselt tunnustatud kunstniku Raul Meele √ºlevaaten√§itus. Kommenteerivad kuraator Eha Komissarov ja kunstnik ise. Saatejuht Kaisa J√µhvik.
Konverentsist -Kunst ja teadus &quot; r√§√§gib Piibe Piirma ja festivalist &quot;Maikellukese p√§evad&quot; r√§√§gib etendusekunstnik Katrin Essenson. Saate autor on Maarin M√ºrk.
ERKI moes√µu korraldajate Piret M√§giga ja Janela Petersoniga vestleb Maarin M√ºrk.
Raul Meel (1941) on eesti ainus konkreetse luule viljeleja aastast 1968.
K√ºlas on Solveig Jahnke, kes on aastaid tegutsenud kunstiv√§ljal erinevates institutsioonides avalike suhete juhina. Uurime tema n√∂ k√µrvaltvaataja pilguga, kuidas kunstiga tegelevad asutused erinevad muus valdkonnas tegelevatest, milline kunst talle oluline on ja miks ta j√§tkuvalt just siin tahab tegutseda. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Eesti keeles on ilmunud Leo Tolstoi &quot;Mis on kunst&quot; Andri Ksenofontovi t√µlkes. Tolstoist, raamatust ja t√µlkimisest k√µneleb Andri Ksenofontov. K√ºsib Maria Lee Liivak.
Sel n√§dalal avatakse Vene Teatris interaktiivne heliatraktsioon &quot;Cyclotron&quot;, milles publik on samal ajal nii autor, esitaja kui ka kuulaja. Stuudios on kunstnik Evi P√§rn ja helilooja Aleksandr ≈Ωedeljov. Saatejuht Kaisa J√µhvik.
Nii nagu eelmise hooaja l√µpus, nii on ka sel hooajal Kunstiministeeriumi viimane saade p√ºhendatud enesekriitikale. Saadet juhivad sel puhul -audiitorid- Markus Toompere ja Peeter Krosmann, kes k√ºsivad, miks kunstiministeeriumi -ametnikel- on nii v√§he s√µpru, miks kunstiministeerium ei tegele kunstiga ning miks saade nii igav on? K√ºsimustele vastab Kunstiministeeriumi kantsler Indrek Grigor.
Reedel avatakse Peipsiveerel, Varnja k√ºla kalurimaja paadikuuris suvegalerii Voronja. Esimene n√§itus &quot;Ajutine valitsus. Nelikend aastat punki&quot; on avatud suve l√µpuni. Stuudios on k√ºlas galerii asutaja Raul Ore≈°kin ja n√§ituse kuraator Kiwa. Saatejuht Liina Vainumetsa. Muusika: Silver Sepp - Revolutsioon
Kumu kaasaegse kunsti galeriis avati n√§itus &quot;Merike Estna ja mina kui maal&quot;, mis koosneb kahest tihedalt p√µimunud n√§itusest - Merike Estna isikun√§itusest &quot;Sinine laguun&quot; ja grupin√§itusest &quot;Mina kui maal&quot;. N√§itust tutvustab kunstnik Merike Estna. Saatejuht Kaisa J√µhvik.
1. augustil avati Vaal galeriis Jaanika Peerna teine kodumaine isikun√§itus &quot;Harjutusi joontele/Exercises for Lines&quot;. Helil√µigus avamiselt vestleb kunstnikuga Anne Prommik.
V√§liseestlane Alur Reinans r√§√§gib oma eluteest. Eestlaste p√µgenemine l√§√§nde 1943. aastast. Eestlased Rootsis erinevatel t√∂√∂del. Eestlaste organisatsioonide tekkimine. Kunstnik Karin Luts. Toimetaja Martin Viirand.
Kunstnik Rainer Kaasik-Aaslav r√§√§gib Tallinnas Hop galeriis avatavast isikun√§itusest &quot;Jeruusalemma s√ºndroom ehk teekond sinna, ei tea kuhu, toomaks seda, ei tea mida&quot;. Saatejuht on Kristiina Kiis.



Juunis, kui Kunstiministeerium oli juba suve- puhkusel, ilmus oma v√§liselt vormilt teadusajakirja meenutav tekstide kogumik &quot;S√µbralik Semiootika. Semiosalongi tekste aastast 2011-2014&quot;. Kunstiministeeriumisse on palutud kogumiku koostajad Piret Karro ja Kristin Orav, kes tutvus- tavad seminaride sarja Semiosalong ning avavad nii seminari kui kogumiku taga seisvaid motiive. K√ºsib ja kommenteerib saatejuht Indrek Grigor.
OP! alustab hooaega osalus-selfie'de ja laetud p√ºstoliga. Tartu kunst on Tallinnas, Raul Meel, Merike Estna ja mina kui maal Kumus ning Kristina Normani j√µulukuusk on ehitud. Saatejuht Kaido Ole, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli.
Eesti Kaasegse Kunsti Muuseum algatas r√§ndn√§ituse projekti &quot;Kohatu&quot;, mille raames kavatsetakse korraldada kolm n√§itust v√§ljaspool kunstikeskuseid. -Kui rahvas ei tule kunsti juurde, siis kunst l√§heb rahva juurde.- Kunstiministeeriumi stuudiosse on projekti kommenteerima palutud EKKMi juhatuse liige Anders H√§rm. Otsides kommenteerivaid paralleele, p√∂√∂rab Kunstiministeerium saate teises pooles oma pilgu aga minevikku. ENSV-s ringlenud r√§ndn√§ituseid kommenteerivad Tartu Kunstnike Liidu n√§ituste osakonnas t√∂√∂tanud Enn Tegova ja Tartu Kunstimuuseumi r√§ndn√§ituste osakonna viimane juhataja Priidu Beier. Saatejuht on Indrek Grigor.
Sel n√§dalal avas Vogue Talent ja Kristjan Raua preemia laureaat disainer Marit Ilison Draakoni galeriis isikn√§ituse &quot;Longing For Sleep&quot;. See on mitmek√ºlgset rahvusvahelist t√§helepanu ja tunnustust p√§lvinud kontseptuaalne moekollektsioon, mis on inspireeritud talvisest pimedast ajast ning autori igikestvast soovist sel ajal kauem ja rohkem magada. Kunstnikuga vestleb Nele-Eva Steinfeld.
Heliloojal ja muusikul Taavi Tulevil ilmus hiljuti loodushelide album Kuku!. Silmapaistev plaadikujundus on loodud koos kunstnik Okeikoga. Loodusest, seal kostuvatest helidest ning v√§rvidest muusikas k√µnelevad Taavi Tulev ja Okeiko. Saatejuht Johanna M√§ngel.
Kunstiministeeriumis on koha sisse v√µtnud uue Eesti Kunstiakadeemia maja projekti v√µitnud meeskond - Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Joel Kopli ja Eik Hermann. Lisaks konkursi v√µidut√∂√∂ avamisele tuleb juttu ka sellest, millised t√§nap√§eval kunstikoolid √ºldse olla v√µiksid. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis (EKKM) avati eile Raul Kelleri personaaln√§itus &quot;What You Hear Is What You Get (Mostly)&quot;, mis keskendub helile kui f√º√ºsilisele n√§htusele kohaspetsiifilises st. ruumilises v√µtmes. Toimetaja Johanna M√§ngel k√§is n√§itusel helisid p√º√ºdmas ja tegi juttu kunstnik Raul Kelleriga.
Juttu tuleb kehalisuse motiivist ja queer teoreetilisest fenomenoloogiast n√§ituse &quot;K√µhe tunne?!&quot; kontekstis. Mis suhe on kultuuril keha ja tabudega? Mis tunne on olla oma kehas? Saatek√ºlalised on filmire≈æiss√∂√∂r Marko Raat, kes m√µned aastad tagasi kureeris n√§ituse &quot;Kehaline karistus&quot; ning vabakutseline teoreetik Airi Triisberg, kes r√§√§gib saates kehast queer-feministliku teooria perspektiivist. K√ºlalistega vestleb Rebeka P√µldsam.
L√§henevate Disainiauhindade jagamise puhul r√§√§givad Kunstiministeeriumis heast disainist, headest tellijatest ja disaini v√§√§rtustamisest Maris Takk Disainikeskusest ja AKU disaner Uku-Kristjan K√ºttis. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
OP! kunst on disainilainel. Kaido Ole n√§pib t√∂√∂stustekstiile ja katsetab oma nahal head disaini. Uurime Veneetsia arhitektuuribiennaalil, kuidas meie digitaalsed j√§ljed kajastuvad avalikus ruumis.
Saatek√ºlalisteks on helilooja M√§rt-Matis Lill ja fotokunstnik Kristina √ïllek. Arutletakse vormi rolli √ºle nende loomingus ja kaasaegses kultuuris laiemalt. Kust l√§heb formalismi ja formaalse kunsti piir t√§na? Kes annab vormile sisu? Vestlusringi juhib Rebeka P√µldsam. Taustalugemiseks: Bracha L. Ettinger &quot;Weaving a Woman Artist&quot;'
Tartu Kunstimajas avati eelmisel n√§dalal kolm n√§itust: Laura P√µllu &quot;Varemed&quot;, r√ºhman√§itus &quot;Duul&quot; ja Kaie Luige &quot;Utoopia&quot;. N√§itusi tutvustavad kunstnik Laura P√µld, kuraator Peeter Talvistu ja kunstnik Kaie Luik. Saatejuht T√µnn Adermann.

Tiiu Talvistu, Tartu Kunstimuuseum
Arutelu keskmes on sotsiaalmeedias tegutsev feministlik foorum -Virginia Woolf sind ei karda!- ning selle √ºhiskondlik t√§hendus. Kuidas on -Virginia Woolf sind ei karda!- ajas arenenud, kasvades v√§ikesest queer-feministlikust lugemisr√ºhmast mitme tuhande liikmega platvormiks? Mis selles foorumis toimub ja kas neid tegevusi saaks k√§sitleda sotsiaalse liikumisena? Mida v√µib selles foorumis toimuvate debattide p√µhjal j√§reldada feministliku liikumise kohta Eestis siin ja praegu? Saatek√ºlalised on Brigitta Davidjants ja Kristina Papsejeva. K√ºlalistega vestleb Airi Triisberg.
Narvas Kreenholmi kompleksi kuuluv nn Carri villa on erandkorras publikule avatud! Kunstiministeeriumis r√§√§givad seal aset leidvast T√µnis Saadoja n√§itusest &quot;Arhitektuurifoto v√§ikese poisiga - √µlimaalid l√µuendil&quot; kunstnik ise ja n√§ituse koordinaator Sten Ojavee Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusest. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Vana ja uus maailm, oma ja v√µ√µras, meie ja nemad, Euroopa ja USA. K√ºlas on muusik Maria Juur. Saatejuht Joonas Hellerma.
Homme j√µuab kodupubliku ette Priit ja Olga P√§rna uus animafilm &quot;Lendurid koduteel&quot;. Autorid on stuudios. Saatejuht Markus J√§rvi.
Oktoobrikuu pikk Kunstiministeerium vaatleb Manifestat - kuu l√µpuni Peterburgis aset leidvat Euroopa kaasaegse kunsti biennaali. Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse direktor Maria Arusoo r√§√§gib biennaali-muljeid ja koost√∂√∂kogemusi. Saate teises pooles tutvustatakse artist-run-space-i Rundum, kes osales k√µigi oma muude tegemiste k√µrvalt samuti Manifestal. Saatejuht on Maarin M√ºrk
Seekord r√§√§gitakse Kunstiministeeriumis uuest vene kultuurist Eestis. K√ºlas on Sandra Kosorotova ja Gustav Kalm MT√úst Uus Vene Kultuur Eestis (UVKE). Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Mille poolest erinevad -kodanikupalk- ja tingimusteta p√µhisissetulek? Miks peaksid kultuurit√∂√∂tajad toetama tingimusteta sissetuleku ideed? Kuidas muudaks tingimusteta sissetulek √ºhiskondlikke v√µimusuhteid ja kapitalismi toimimisloogikat? Arutelus osalevad kultuuri- ja √ºhiskonnateoreetik Tarmo J√ºristo ja kirjanik Maarja Kangro. Vestlust juhib Airi Triisberg.
Tallinna Kunstihoones on novembri l√µpuni v√µimalik n√§ha kuue noore maalikunstniku √ºhisn√§itust -V√µimatu minna, kindlasti minna-. N√§itusest, oma loomingust, kunstist ning maalikunstist k√µnelevad saates n√§itusel osalevad Anna ≈†kodenko, Mart Vainre ja Mihkel Ilus. Viimane on ka √ºks n√§ituse kuraatoritest. Saatejuht on Indrek Grigor.
Eesti Kunstiakadeemia saab sada aastat vanaks. Kas p√µhjust on juubeldamiseks v√µi seisab kunstihariduse pikk traditsioon katkestuse l√§vel? Stuudios on EKA vilistlane ja professor, ehtekunstnik Tanel Veenre. Saatejuht Joonas Hellerma.
Eesti Kunstiakadeemia 100. juubeliks valminud saade. Autorid Mart Kalm ja Elo Selirand, produtsent Kadi Katarina Priske.
&quot;OP! kunst&quot; ei j√§ta k√ºlmaks. Vaatame linnakunsti Lasnam√§el ja Helsingis, maalikunsti Narvas ning Tallinnas ja grafitit soojadel kampsunitel. Saatejuht Kaido Ole, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli.
Eesti Kunstiakadeemia 100 s√ºnnip√§eva pidustuse raames avati ka EKA uus galeriipind. Kunstiministeerium teeb juttu v√§rske galeristi Merilin Talumaaga ning k√ºsib galeriile pinna v√µimaldanud Eesti Kunstnike Liidu asepresidendilt Elin Kardilt, millised olid Liidu motiivid. Teisalt, kuiv√µrd √ºks olulisemaid probleeme, millest seoses EKA hoone lammutamisega r√§√§gitud on, on kooli killustumine eraldiseisvateks osakondadeks, siis k√ºsime k√§esoleva aasta kevadel √ºli√µpilastele adresseeritud ISFAG nimelise galerii asutanud EKA skulptuuri- ja installatsiooniosakonna juhataja Kirke Kangro ning fotoosakonna juhataja Marco Laimre k√§est, mis tingis nende initsiatiivi? Kas vajadus galerii j√§rele tuleneb √ºli√µpilastest v√µi on galerii meede √ºli√µpilaste aktiveerimiseks? Saatejuht on Indrek Grigor.
Kunstiministeerium r√§√§gib ajakirja Kunst.ee v√§rske erinumbri valguses noorte skulptorite p√µlvkonnast kui kunstiloolisest n√§htusest. Kuidas, kes ja miks teeb kunstiajaloos √ºldistusi? Et aktuaalsele olukorrale ajaloolist paralleeli pakkuda, on saates intervjuu kunstiteadlase Reet Margiga, keda v√µib nimetada Tartu s√µpruskonnana tuntud autoriteringi kunstiteaduslikuks ristiemaks. Saatejuht on Indrek Grigor.
Seekord on Kunstiministeeriumis k√ºlas kunstnik Jaanus Samma, kellega tuleb juttu nii tema √§sja KU galeriis avatud olnud kampsunipoest &quot;Hair sucks&quot; kui ka kevadel Veneetsia biennaalil Eesti paviljonis esitletavast projekt-uurimusest n√µukogude perioodi geikultuurist. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
&quot;OP!&quot; haarab sajandit. Art d√©co teeb k√µik ilusaks, maalikunstnik Kristi Kongi teeb k√µik v√§rviliseks ja koolinoored lahendavad √ºhiskonna valupunkte Eksperimental. Saatejuht Kaido Ole, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli.
&quot;OP!&quot; haarab sajandit. Art d√©co teeb k√µik ilusaks, maalikunstnik Kristi Kongi teeb k√µik v√§rviliseks ja koolinoored lahendavad √ºhiskonna valupunkte Eksperimental. Saatejuht Kaido Ole, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli.

Edgar Tedresaar, Peeter Talvistu
Vaadates l√§hiaja n√§itusepilti, v√µib v√§ita, et maalikunstnikud on hetkel erakordselt aktiivsed. Kuid samas hakkab n√§ituseid endid ja nende retseptsiooni vaadates silma kaks asjaolu. Esiteks, n√§itused esindavad k√ºll tugevaid, ent killustunud autoripositsioone ning teiseks, kunstnikud on ise v√µrdlemisi agressiivselt asunud oma positsioone s√µnastama, samas kui kriitika vaatab justkui pealt. Olukorda on stuudiosse palutud kommenteerima kunstikriitik Andri Ksenofontov. Saatejuht on Indrek Grigor.
Keskseks teemaks on aastat l√§binud n√§itused nii kodus kui l√§hiv√§lismaal. P√µgusalt r√§√§gitakse ka institutsioonides toimunust ja lehitsetakse t√§navu ilmunud raamatuid. Stuudios on Tiiu Talvistu Tartu Kunstimuuseumist, Piret Karro M√º√ºrilehest ja Andreas Trossek Kunst.ee-st. Saatejuht on Indrek Grigor.
OP! kunst jutustab lugusid t√§navakunstist Tartus, ≈†veitsi ja Baltimaade kunstnikest Kumus ning Peeter Alliku tomatitest Tallinnas. Saatejuht Marko M√§etamm, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, konsultant Anneli Porri, toimetaja ja produtsent Mariina M√§lk.
Maalin√§itusest &quot;Sisemine tuli&quot; r√§√§givad Aleksandr Tishkov ja Jegor Wegner. Saatejuht Liina Vainumetsa.
Algas konkurss ArtProofi Noore Fotokunstniku Stipendiumile. Stuudios on fotokunstnik Krista M√∂lder, kunstikriitik Anneli Porri ja firma ArtProof esindaja Taavi Rekkaro. Saadet juhib Indrek Grigor.
Homme on Kunsti s√ºnnip√§ev! Klassikaraadio ja Artishok t√§histavad t√§na √µhtul Eesti Raadio I stuudios Kunsti 1 000 052. s√ºnnip√§eva. Raul Keller loob stuudios live-ruumiinstallatsiooni, mille otse√ºlekannet saab j√§lgida Klassikaraadio ja kultuur.err.ee portaali kaudu, √ºlekanne toimub ka EBU liikmesmaadesse. L√§hemalt r√§√§gib helikunstnik Raul Keller. K√ºsib Kaisa J√µhvik.
Eesti Kunstiakadeemia kirjastas hiljuti Josef Albersi krestomaatilise v√§rviteoreetilise uurimuse -V√§rvide vastastikm√µju-. Kunstiministeeriumis on r√§√§gitud √ºsna palju raamatutest, aga suurema t√§helepanuta on seni j√§√§nud kirjastused. Stuudiosse on palutud EKA kirjastaja Neeme Lopp, kes tutvustab p√µgusalt kirjastuse tegevust ning konkreetse raamatu t√µlkimise taga seisnud motiive. Albersi ja kunsti vastastikm√µjudest r√§√§gib v√§rviteooria √µppej√µud ja maalikunstnik Kristi Kongi, kelle loomingus on silmapaistev roll just v√§rviteoorial. Saatejuht on Indrek Grigor.
Tartu Kunstimajas on avatud EKA magistrantide grupin√§itus &quot;Loading- 100%&quot;. N√§itusest r√§√§gib l√§hemalt maalikunstnik Katarina Meister. Saatejuht T√µnn Adermann.

Anders H√§rm, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum
Saate keskmes on s√ºgisel v√§lja antud kunstiprojekt &quot;Uus Materjal&quot;. Eksperimentaalne ajakiri ilmus betoonist karbis ning sisaldas endas lisaks tekstivihikutele ka m√§lupulka kogumikalbumiga n√§ituste helikujundustest ning videoteoseid, fotosid, 3D-prinditud kruvi ja Merike Estna marmoleum-maali. Stuudios on k√ºlas Marten Esko ja Evelyn Raudsepp. Saatejuht on Triin Tulgiste.
R√§ndame koos Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumiga Raplasse, Malle Leisiga kollasesse suvesse Tartu Kunstimuuseumis ja kunstnike omaalgatuslikesse galeriidesse Tallinnas.
Kumu Kunstimuuseumis avati 2014. aasta detsembrikuus n√§itus &quot;Tartu S√µpruskond ja √úlo Sooster&quot;. Kunstiministeerium k√ºsitles sel puhul n√§ituse kuraatorit, noorema p√µlvkonna kunstiteadlast Liisa Kaljulat ning S√µpruskonna ehk 1960. aasta r√ºhmituse ristiisa ning √ºht parimat j√§relpallasliku p√§randi tundjat Enn Lillemetsa. M√µlema ette seadsime keskseks k√ºsimuseks kunstnike loomingu ajaloolise j√§rjepidevuse. K√ºlaliste vastused ei √ºllata oma iseloomult - Kaljula keskendub taasaktualiseerimisele ja uust√µlgenduse v√µimalikkusele, Lillemets aga j√§rjepidevusele. T√µde, nagu sellistel puhkudel ikka, on usutavasti m√µlema l√§henemise s√ºmbioosis. Saatejuht on Indrek Grigor.
Kunstiminiseeriumis on k√ºlas hiljuti t√∂√∂d alustanud Tallinna Kunstihoone juht Taaniel Raudsepp. Juttu tuleb KU k√§ek√§igust, seni tehtud ja plaanitavatest muudatustest, kunstnike t√∂√∂tasudest ning uue juhi visioonist. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Arhitektuuriajaloolased Oliver Orro ja Mart Kalm r√§√§givad arhitektuuri arengust Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusajal ja taasiseseisvunud Eestis. Toimetaja Marje Lenk.
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatud rahvusvahelist k√∂itekunstnike n√§itust &quot;Scripta Manent V&quot; tutvustab nahakunstnik Sirje Kriisa. K√ºsib Natalja Sikkem√§e-Org.
Videointervjuud: Bach, Barthol Lo Mejor, Edy, Reigo Kuivj√µgi, Kadri Lind, Erkki Luuk, Edward von L√µngus, Medley, MinaJaLydia
20. veebruaril kuulutati v√§lja L√§ti kunstimaastiku prestii≈æseima, ent samas ka ainsa kunstipreemia Purvitis Prize'i v√µitja. Piduliku gala ja suurejoonelise nominentide n√§ituse k√µrval toimus ka rida preemiat kritiseerivaid s√ºndmusi. Neist enim t√§helepanu p√§lvis ametliku galaga samal √µhtul toimunud Teine Purvitis. Kunstiministeeriumi saatejuht Indrek Grigor tutvustab p√µgusalt Purvitis Prize-i ning palus Teise Purvitise √ºhel korraldajal, kunstikriitikul Lƒ´ga Lindenbaumal kommenteerida viimati nimetatud auhinda, seda ajendanud asjaolusid ja s√ºndmuse taktikat.
Tartu Kunstimuuseumi holokaustiteemalise kunstin√§itusega kerkis taas p√§evakorrale k√ºsimus kunsti piiridest. Miks ei m√µista publik kaasaegse kunsti keelt? Kaasaegset kunsti √µpetab vaatama aprillist Tallinna Kunstihoone kuraatorina t√∂√∂d alustav kunstiteadlane Anneli Porri. Esmasp√§eval kell 21:35 ETV2-s.



&quot;OP! kunst&quot; vaatleb s√µpruskondi. Marko M√§etamm uurib feministlikku kunsti, √úlo Soosteri m√µttekaaslasi ja Lugemiku kunstikirjastust. Re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, konsultant Anneli Porri, toimetaja Mariina M√§lk.
&quot;Ma kasutan oma piltidel ideaalmaailma t√ºkke. Neid kokku pannes v√µiks saada v√§ga ilusa maailma, kus me aga kahjuks keegi ei saa elada...&quot;, on √∂elnud Olev Subbi. 7. m√§rtsil oleks ta saanud 85-aastaseks. Olev Subbi oli √ºks k√µige olulisemaid kunstnikke 1970-1980ndatel, mil teda nimetati n√§itusesaalide kuningaks. Dokumentaalfilm uurib Subbi maalikunsti l√§tteid ja m√µjutusallikaid l√§bi tema l√§himate s√µprade meenutuste.
Kunstiministeeriumis r√§√§gitakse seekord surmast, ilust, haigustest, autoritest, moest ja gootipunkist. Stuudios on k√ºlas Kumu Kunstimuuseumi n√§ituse &quot;Surm ja Ilu&quot; kuraator Eha Komissarov. Saatejuht on Indrek Grigor.
Seekord on Kunstiministeeriumil k√ºlas Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse projektijuht Kadri Laas, et tutvustada l√§hemalt hiljuti vastu v√µetud dokumenti &quot;Hea Tava juhend galeriidele&quot; ‚Äì milles seisneb hea tava, mis peaks korrastama siinset galeriimaastikku ning tegema kunstniku ning n√§itusepindade vahelised suhted l√§bipaistvamaks? Hea tava dokumendiga saab tutvuda siin: www.ecadc.ee/activities/hea-tava-juhend. Saatejuht on Maarin M√ºrk.

Kaido Ole, Rael Artel
Saates r√§√§givad arhitektuuriajaloolane Oliver Orro ja EELK peapiiskop Urmas Viilma kirikuhoonetest. Toimetaja Marje Lenk.
Seekord on Kunstiminiseeriumis k√ºlas v√§rskelt ametisse asunud Eesti Kunstiakadeemia rektor, arhitektuuriajaloolane Mart Kalm, kellega tuleb juttu, millise EKA ta Signe Kivilt &quot;p√§rib&quot;, milline on kunstiakadeemia roll √ºhiskonnas ning mida tuleks muuta ja arendada. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
&quot;OP! kunst&quot; naudib ilu ja ehedust. Marko M√§etamm nuusutab Laurentsiuse l√µhnatuid lilli, vaatab surma ja ilu Kumus ning p√º√ºab Kadrioru kunstimuuseumis vahet teha ehtsal kunstil ja petukaubal.
Kunstiministeeriumis on seekord vaatluse all kunsti vahendamine tele-ja raadioeetri kaudu: stuudios on OP! Kunsti kaadritagune m√§√§rav j√µud Anneli Porri ning Generaadio saatesarjast Kunstipoolik on k√ºlas Ruuda Liisa Malin ja Liisa-Helena Lumberg. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Tartmusi n√§ituse &quot;Noorus kui elustiil&quot; raames toimunud &quot;Muuseumi akadeemia&quot; loeng Eha Komissaroviga.
Kuraator Iris M√ºller-Westermann (Moderna Museet): Religioonide seisukohad (Standpoints of Religion). Inglise keeles (in english)

Liis P√§hlapuu, Hilma af Klint, Kumu Kunstimuuseum
Liis P√§hlapuu, Hilma af Klint, Kumu Kunstimuuseum
Hilma af Klint, Iris M√ºller-Westermann, Kumu Kunstimuuseum

Kunstiministeerium teeb p√µgusalt juttu hiljuti m√∂√∂da Eesti v√§ikelinnu tiirutamise l√µpetanud EKKMi r√§ndn√§itusest &quot;Kohatu&quot;. Kuraator Taavi Suisalu r√§√§gib aga m√∂√∂dunud aasta suvel toimunud &quot;Olematute k√ºlade projektist&quot;. Saatejuht on Indrek Grigor.
Saates r√§√§givad vanadest t√∂√∂stushoonetest ja t√∂√∂stusasulatest arhitektuuriajaloolased Oliver Orro ja Henry Kuningas. Toimetaja Marje Lenk.
K√§esoleva aasta m√§rtsis ilmus Olev Subbi 85. s√ºnniaastap√§evaks Eero Epneri koostatud Subbi elulooraamat. Klassikaliseid elulooraamatuid ilmub eesti kunsti-ilmas v√§he, kuid Epneri koostatud raamat on lisaks vormi erakordsusele t√§helepanuv√§√§rne ka oma kimbatust tekitavas poeetikas, mille eri kihte aitab Kunstiministeeriumis lahti arutada kultuurikriitik Aare Pilv. Saatejuht on Indrek Grigor.
Kunstiministeerium v√µtab seekord vaatluse alla kaks suvist s√ºndmust. Maarin M√ºrk vestleb Siim Ghert Preimaniga V√µrus aset leidvast &quot;Kilomeeter skulptuuri&quot; projektist ning Indrek Grigor prognoosib eelmise aasta √µunte pealt, et 2015. aasta suve menukaim etendus tuleb lavale taas Peipsi veerel, Voronja galeriis. Suven√§ituse kuraator Mari Kartau selgitab, millised on plaanid, probleemid ja hoiakud nii n√§ituse kui galerii suhtes. Varnjas, sibulatee √§√§res voblam√º√ºjate ja turimsitalude vahel galerii pidamise motiividest r√§√§gib aga filantroop ja v√§ikeettev√µtja Raul Ore≈°kin.
24. aprillil avati Tallinnas, Eesti Kaasaegses Kunstimuuseumis kunstiaasta suurim hobukaarikute v√µiduajamine ehk K√∂ler Prize nominentide n√§itus. Kunstiministeerium kohtus n√§itusel kunstikriitik Hanno Soansiga, kes aitas preemia √ºle m√µtteid vahetada ning loomulikult allus provokatsioonile ennustada t√§navuse preemia v√µitja. Saatejuht on Indrek Grigor.

Indrek Grigor
*Juuni alguse Kunstiministeeriumis on k√ºlas kuraator ja kunstiteadlane Rebeka P√µldsam Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusest. Juttu tuleb komandeeringutest Veneetsia Biennaalile ning New Yorgi kunstimessile Frieze. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
‚ÄûOP! kunst‚Äú t√§histab Eesti k√ºmnendat osalemist Veneetsia kaasaegse kunsti biennaalil. Vaatame tagasi k√ºmnele n√§itusele ja j√§lgime kunstnik Jaanus Samma teekonda Veneetsiasse.
Kunstiministeeriumi neljanda hooaja viimases saates annab minister ametlikult teada oma erruminekust. Sellel pidulik-kurval puhul vaatavad saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor tagasi eelmistele hooaegadele, selgitavad miks, mida, kuidas ja kellega koos tehtud on ning aplodeerivad k√µigile, kes saadet teha on aidanud.
Vabaduss√µja monumentide p√ºstitamisest, h√§vitamisest ja taastamisest r√§√§givad arhitektuuriajaloolane Oliver Orro ja ajaloolane Leho L√µhmus. Toimetaja Marje Lenk.

Eha Komissarov, Raymond Pettibon, Kumu Kunstimuuseum
Eha Komissarov, Raymond Pettibon, Kumu Kunstimuuseum
Marko M√§etamm, Kumu Kunstimuuseum
Marko M√§etamm, Kumu Kunstimuuseum

2015. aastal on Setomaa soome-ugri kultuuripealinn, keskseks kohaks k√µigile 25 miljonile soome-ugrile maailmas. Sel puhul heidame pilgu setode toimetamistesse ja traditsioonidesse.
Jaak Kilmi uus film &quot;Moest v√§ljas&quot; Kinodes linastuv uus film &quot;Moest v√§ljas&quot; portreteerib moedisainer Reet Ausi ja tema ambitsioonikat plaani muuta maailma. Laiemalt k√§sitleb film ka r√µivat√∂√∂stuse keskkonna- ja inimvaenulikku olemust ning seda, kuidas k√µnealune teema puudutab absoluutselt iga√ºhte meist. Filmist r√§√§gib re≈æiss√∂√∂r Jaak Kilmi. Saatejuht Johanna M√§ngel.
25. septembril avati Tartu Kunstimajas n√§itus &quot;Leegi Vari&quot;. Tallinna Fotokuu raames avatud n√§itusel esinevad oma loominguga kunstnikud Kirke Kangro ja Tarvo Hanno Varres. N√§itusel eksponeeritud teostest r√§√§givad kunstnikud ja galerist Indrek Grigor. K√ºsib Liina Vainumetsa.
K√§imasoleval Tallinna Fotokuul astub nii kunstniku kui kuraatorina √ºles Tanja Muravskaja. Fotost, uusrahvuslusest ja isiklikest lugudest suure poliitika taustal vestleme fotokunstnik Tanja Muravskajaga juba sel esmasp√§eval kell 21.35 ETV2-s.
R√§√§gime kunstist linnaruumis, nukkudest ja nukumeistritest ning tutvume fotokunstnik Tanja Muravskajaga.
Kas mood on kunst? L√§heme k√ºlla moekunstnikele, kes aitavad sellele k√ºsimusele vastuseid leida. Kaasame ka kunstiteadlase ning m√µtiskleme, kas ja miks peaks moodi muuseumis n√§itama. Teeme juttu moe k√µige levinuma esitlemisvormi - moeshow - korraldamise teemal. Saate stiilseima mehe tiitel kuulub r√§ppar Tommy Cashile. Saatejuht Anne Vetik.
Kohtume Olga Temnikovaga, r√§√§gime kaasaegsest tantsukunstist, k√ºlastame n√§itust &quot;V√µidujooks Maailma l√µppu&quot;
Kumu Art Museum‚Äôs fall conference ‚ÄûShared Practices‚Äú, 22-24 Oct, 2015: Romy Golan

Nikolas Drosos, Kumu Kunstimuuseum
Eleonora Farina, Kumu Kunstimuuseum
Maja Fowkes, Reuben Fowkes, Kumu Kunstimuuseum
Marija Drƒómaitƒó, Kumu Kunstimuuseum
Matteo Bertel√©, Kumu Kunstimuuseum
Stella Pel≈°e, Kumu Kunstimuuseum
Tomasz Za≈Çuski, Kumu Kunstimuuseum
Elnara Taidre, Kumu Kunstimuuseum

Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis avatakse Ove Maidla fotograv√º√ºride n√§itus. Mida kujutavad endast fotograv√º√ºrid, r√§√§gib l√§hemalt Ove Maidla. K√ºsib Hedvig L√§tt.
Tartu kunstimuuseum, kaasaegne film ja vitraa≈æikunst.
EKA muinsuskaitse ja konserveerimise doktorant Andres Toode: &quot;Minevikus√ºndmuste t√µlgendamine p√µhineb ajast ja arust manipulatsioonil. Eesti ajaloos on √ºheks selliseks s√ºndmuseks m√§rtsipommitamisena tuntud n√µukogude lennuv√§e r√ºnnakud 1944. aastal. T√§nagi k√§ibeloleva t√µlgenduse peamised postulaadid s√µnastati kohe p√§rast r√ºnnakuid kohalikes ajalehtedes, mille sisu oli okupatsiooniv√µimu kontrolli all.&quot;
Kuhu asetub l√µppev aasta maailma ajaloo kontekstis, uurime aasta viimases saates, kui &quot;Plekktrummil&quot; on k√ºlas ajaloolane David Vseviov.Saatejuht Joonas Hellerma



Tartu √úlikool ja Eesti Rahva Muuseum andsid Eesti Teadusfondi kaasabil v√§lja raamatu, mis tutvustab √ºht omaaegset v√§√§rtuslikumat kunstikogu Eestis ning kajastab selle saatust. Raadi m√µisnike Liphartide kunstikogu, mis viidi Raadilt √§ra juba ligemale 100 aastat tagasi, on ikka ja j√§lle olnud legendide allikaks. Stuudios on k√ºlas raamatu &quot;Unistuste Raadi. Liphartide kunstikogu Eestis&quot; vastutav toimetaja Inge Kukk. Saatejuht Liina Vainumetsa.
K√ºgelgenid Kadriorus, kaasaegne kirikumuusik ja &quot;S√µda ja rahu&quot;
T√µnis Saadoja avab t√§na Hobusepea galeriis isikn√§ituse -Et√º√ºdid klaverile ja l√µuendile-. Saadoja on vabakutseline kunstnik, kes on l√µpetanud Eesti Kunstiakadeemia maali eriala ning omandanud magistrikraadi vabades kunstides Ida-Londoni √ºlikoolis Inglismaal. Alates 2001. aastast on tal olnud kaheksa isikn√§itust ning ta on osalenud paarik√ºmnel kodu- ja v√§lismaisel grupin√§itusel. Kunstnik on stuudios. Saatejuht Markus J√§rvi.

Holger Rajavee
Toomas Kalve, Tartu Kunstimuuseum

Peeter Laurits
T√µnu Noorits

Igal √µhtul m√§ngivad Teater NO99 n√§itlejad justkui oma viimast etendust. Miks on vaja murda inimese piire? &quot;Plekktrummil&quot; on k√ºlas Teater NO99 kunstnik ja lavastaja Ene-Liis Semper. Saatejuht Joonas Hellerma.
Eesti Kultuurkapital annab √ºle oma aastapreemiad 2015. aasta silmapaistvate saavutuste eest. Auhinnagala toimub Paide kultuurikeskuses. K√µrge tunnustuse osaliseks saavad Eesti kultuuri tipptegijad kirjanduse, helikunsti, kujutava kunsti, n√§itekunsti, audiovisuaalse kunsti, arhitektuuri, rahvakultuuri ja kehakultuuri vallas. Re≈æiss√∂√∂r M√§rten Vaher, juhtoperaator Meelis Kadastik, toimetaja Ruth Alak√ºla.

Laura P√µld, Peeter Talvistu, Liisa Kaljula, Tartu Kunstimuuseum
Jaanuari l√µpus Tallinna Kunstihoones avatud n√§itusel uurivad kunstnikud, mis on saanud romantilisest kirest ihade kiire rahuldamise ajastul. Mis on t√µeline armastus ja kellele kuulub √µigus selle √ºle otsustada? &quot;Plekktrummil&quot; on k√ºlas n√§ituse kuraator, fotokunstnik Marge Monko.

Tartu Kunstikool
Tartu on eriline linn, mille t√§navaseinad, elektrikapid ja sillaalused on kaetud erksav√§rviliste joonistuste ning s√µnumitega. Linn, kus ametlik linnav√µim tolereerib t√§navakunsti. Linn, kus korraldatakse t√§navakunstiekskursioone ja toimub Eesti ainuke t√§navakunstifestival. Ent kes on need salap√§rased √∂√∂ varjus spreipurkidega liikuvad kunstnikud ja miks nad seda teevad? &quot;L√µuendilinn&quot; on pilguheit Tartu t√§navakunstile l√§bi MinaJaLydia ja Edward von L√µnguse. Re≈æiss√∂√∂r-operaator Aleksandr Heifets, montaa≈æire≈æiss√∂√∂r Helis Hirve, helire≈æiss√∂√∂r Sven Sosnitski, produtsent Helen Vinogradov. Tootjad Taiga Film ja Vincent Films.
Alates 21. veebruarist on Eesti Rahva Muuseumi n√§itusemajas v√µimalik tutvuda K√§rt Summataveti n√§itusega &quot;Traditsioon? Inspiratsioon! Inspiratsiooniallikad ja m√§lumaastikud&quot;, mis on p√ºhendatud meie arhailise kultuuri mentaalsetele s√ºvakihtidele ja hingelistele v√§√§rtustele. Intervjuu kujundaja Mae Kivilo ja kunstnikuga (Liina Vainumetsa).
Ministeerium kohtub ministeeriumiga - k√ºlas on Kultuuriministeeriumi kunstin√µunik Maria-Kristiina Soomre ning k√µne alla tulevad nii EV 100 t√§histamiseks valmistumine kui ka kunstiv√§lja √ºldine diagnostika EV 97 ajal. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Tartu Kunstimuuseumis sarja Muuseumi Valik 2016. aasta kunstniku Eva Mustoneniga toimunud vestlus.
Kunstnik ja muusik Andes L√µo esitles eile √µhtul Tartus uut raamatut -Fantoomplatvorm-, kuhu autor on koondanud 15. aasta loomingulise tegevuse keskendudes peamiselt visuaalkunsti praktikale. Kommenteerivad Andres L√µo ja Kiwa. K√ºsib Hedvig L√§tt.
Londonis asunud Balti B√∂rsihoone oli kuni 1992. aastani √ºks muljetavaldavamaid b√∂rsihooneid maailmas, kuni sai IRA pommir√ºnnakus kahjustada, v√µeti t√ºkkideks ja pakiti kokku. √úht neist t√ºkkidest n√§eb Eesti Arhitektuurimuuseumis, kus avatud n√§itusel m√µtiskletakse, mis saab arhitektuurist, mis kaotab oma asukoha. Balti B√∂rsihoone p√µnevat lugu tulevad stuudiosse harutama muuhulgas arhitektuurimuuseumi direktor Triin Ojari ja Ralf L√µoke. Saatejuht Mari Rebane.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu kunstnik Ago Teedemaga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu Enn Tegova ja Andres Keiliga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu kunstiajaloolase Enriko Talvistuga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu kunstiajaloolase ja endise Laste Kunstikooli galerii galeristi Holger Rajaveega. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu kunstnik Ilmar Kruusam√§ega. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu Tartu √úlikooli Raamatukogu n√§ituste organiseerija Ilona Smu≈°kinaga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu galeristide K√ºlli ja Toivo Hanseniga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu galerist Lembi Randmaga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu galerist Margus Kiisiga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu kunstikoguja Matti Miliusega. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu kunstnik Navitrollaga (Heiki Trolla). Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu kunstiteadlase ja galeristi Rael Arteliga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu galeristide Sirje Ginteri ja Ave Tamraga. Intervjueerib Triin Tulgiste
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud esimene intervjuu kunstiajaloolase Tiiu Talvistu ja kunstnik Ahti Seppetiga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud teine intervjuu kunstiajaloolase Tiiu Talvistu ja kunstnik Ahti Seppetiga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu fotograaf Toomas Kalvega. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Klaasikunstnik Meeli K√µiva ehk Mary Cristal Ra r√§√§gib valgusest arhitektuuris ja ka oma maa-alusest n√§itusest Eesti Kaevandusmuuseumis. K√ºsib Ago Ga≈°kov.
Tartu Kunstimajas avatakse uued n√§itused. N√§ha saab Nade≈æda T≈°ernobai ja Peeter Krosmanni √ºhisn√§itust &quot;Suhe&quot; ning monumentaalgaleriis Billeneeve isikn√§itust &quot;Sisemine olukord&quot;. R√§√§givad Peeter Krosmann ja Indrek Grigor Hedvig L√§ttile.
Ehtekunstnik Kadri M√§lgu viimaste aastate ehteloomingut saab n√§ha Tallinna Niguliste muuseumis ja tema joonistuste, ehete ning erakollektsiooni n√§itust Portreegaleriis alates homsest pea kuu aja jooksul Portreegaleriis. N√§ituste ning samal ajal ilmuva raamatu pealkirjaks on &quot;Kadri M√§lk. Testament.&quot; Klassikaraadio k√§is asja uurimas. Saatejuht Kadri Toomeste.
Uus Eesti Rahva Muuseum sisaldab endas ka kunstisaali, mille tegevust kureerib Kunstiteadlane Reet Mark. Saali avan√§itus &quot;Rahvusromantiline v√§gi ajaloo haardes&quot; k√µrvutab 20. sajandi algusk√ºmnendite siirast rahvusromantismi 80-ndatel kunstimaastiku √ºleujutanud Kalevipoegade tulvaga. Kui iseseisvumise eelne, m√ºtoloogiat √ºlistav rahvusromantism kuulub oma naiivse k√§ekirja t√µttu kunstiajalooliste kurioosumite rubriiki, siis taasiseseisvumisele eelnenud perioodi t√µlgendamine rahvusliku √§rkamisaja kunstina on kehtiva kunstikirjutise kaanoni seisukohalt vastuoluline. Kunstiministeerium palus ERM-i kunstisaali kuraator Reet Margi saatesse &quot;vastust andma&quot;. Saate l√µpetab n√§itusesoovitus, milleks seekord on Tallinnas teatri No99 kammersaalis kuni 15. oktoobrini v√§ltav kunstikriitikale p√ºhendatud n√§itus &quot;Artishoki Biennaal&quot;. Saatejuht on Indrek Grigor.
Saatek√ºlaline on kunstnik J√ºri Arrak, kelle juubelis√ºnnip√§ev on kaasa toonud mitu isikn√§itust. R√§√§gime kunstist ja elust. Saatejuht on Jaan Leppik.
Tartu Kunstimuuseum andis hiljuti v√§lja raamatu √úlo Soosteri teaduslike illustratsioonidega. Kunstiministeeriumi eetris on k√ºlas enam kui 50 aastat tagasi valminud illustratsioonidel kujutatut t√§nap√§evase f√º√ºsika seisukohti kommenteerinud professor Jaak Kikas. Juttu tuleb f√º√ºsikutest ja l√º√ºrikutest, artoonikast ning f√º√ºsika illustreerimisest. Saatejuhi rollis Indrek Grigor.

Saate teemaks on animatsioon. Artemi Troitskil on k√ºlas legendaarne paar ‚Äì Priit ja Olga P√§rn. Juttu tuleb Eesti animatsiooni esteetikast ja traditsioonidest maailma animakultuuri kontekstis. Keskendutakse looja ja vaataja igavestele k√ºsimustele: kuidas me m√µistame ja kuidas peaksime m√µistma ning kuidas m√µistetakse meid?
Tartu Kunstimajas on avatud uued n√§itused. I korruse v√§ikeses saalis n√§eb Tartu kunstniku Lea Libliku isikn√§itust &quot;J√µelinlase rajad √ºle j√µe&quot;. L√§hemalt tutvustab kunstnik. K√ºsib Hedvig L√§tt.
Kumu Kunstimuuseumi viiendal korrusel avati septembris Krista M√∂ldri,Taavi Talve ja Neeme K√ºlma √ºhisn√§itus &quot;Arhiivi ja arhitektuuri vahel&quot;, mille kureeris Kati Ilves. N√§itus j√§√§b avatuks veebruarini, mis t√§hendab, et n√§itus v√§ltab rekordilised viis kuud. Taoline olukord mitte ainult ei v√µimalda, vaid suisa n√µuab, et kriitika vaataks n√§itusest r√§√§kides kaugemale tavap√§rasest uudisehorisondist. Kunstiministeerium otsustas arhitektuurile keskenduva n√§ituse arutamisega algust teha p√ºhendades oma eetri kunstiehitamisele ja -ehitajatele. Saates k√µlavad intervjuud Mihkel Ilusa, Marten Esko, Neeme K√ºlma ning Kati Ilvesega. Saatejuhi rollis on Indrek Grigor.

Salme Kulmar, Alisa Jakobi
NU performance festival, skulptor Aleksandr Litvinov ja tutvume Rotermanni kvartaliga.



Surnud v√§liseesti fotograafid versus t√§ies elu- ja loomej√µus kodueesti fotograafid. Eesti kunstiv√§li ja konkreetsemalt Tallinna n√§itusepilt on fotopublikatsioonide ja -n√§itustega √ºleujutatud. Kunstiministeerium √ºritab neist enamv√§hem k√µigile natuke t√§helpanu p√∂√∂rata. Eetriaega enese√µigustusteks saavad sealjuures Vello Muika albumi &quot;Pilgup√º√ºdja&quot; koostaja Ellu Maar ning Juhan Kuusi n√§ituse ja raamatu &quot;Inimlikkuse m√µ√µt. 45 aastat dokumentaalfotograafiat L√µuna-Aafrikas&quot; kuraatorid Toomas J√§rvet ja Kristel Laur. Saatejuhi rollis Indrek Grigor
Selles ‚ÄûMuuseumi akadeemias‚Äú r√§√§gitakse linnaruumi uurimisest ja linnaruumi m√µjutamise ning kujundamise v√µimalustest ning seda peamiselt Annelinna n√§itel. Kavas on kaks pikemat ja √ºks l√ºhem ettekanne.
Oktoobri l√µpus avati Mikkeli muuseumis n√§itus &quot;V√§gi ja valu. Teosed Margus Punabi kogust&quot;. Milline koht on mehel Eesti kunstis ja kuidas m√µjutab kultuur Eesti mehe elu? &quot;Plekktrummil&quot; on k√ºlas meestearst ja kunstikoguja Margus Punab. Saatejuht Joonas Hellerma.
Film saadab Elmar Kitse 1966. aasta isikun√§ituse taaslavastust Tartu Kunstimajas 17.11.-11.12.2016.
17. novembril avati Tartu Kunstimajas maalikunstnik Elmar Kitse 1966. aastal, samades ruumides toimunud, nii autori enese loomingu kui eesti kunstiajaloo jaoks m√§rgiliseks kujunenud n√§ituse rekonstruktsioon. &quot;Kunstiministeerium&quot; √ºritas heita valgust selle poolm√ºtoloogilise n√§ituse kaasaegsele-, ajaloolisele- ja kunstiteaduslikule olemusele, ent kukkus enesele p√ºstitatud √ºlesandes paraku l√§bi. Saates k√µlavad intervjuud kunstiajaloolase Mai Levini, kuraator Peeter Talvistu, ning kunstnik J√ºri Kasega. Saatejuhi rollis Indrek Grigor.
Mida peaksime teadma l√µppevast kunstiaastast? Stuudios on kunstikriitik Maarin M√ºrk ja kunstiteadlane Andreas Trossek. Saadet juhib Indrek Grigor.
Eelmisel n√§dalal avas Kaido Ole Tallinna Kunstihoones isikn√§ituse, mida v√µib pidada tema meistrieksamiks kunstnikuna. Marie Pullerits vestles n√§ituse kuraatori Anneli Porriga ja kunstnik Kaido Olega. Taustal m√§ngib fl√∂√∂dil Tarmo Johannes.
Kaido Ole nimetab oma mastaapset n√§itust Tallinna Kunstihoones meistrieksamiks. Kuidas j√µuda selleni, mis on p√§riselt oma? &quot;Plekktrummil&quot; on k√ºlas kunstnik Kaido Ole.
Eelmise aasta l√µpul p√ºhendus ministeerium Elmar Kitse fenomenile, ent oli sunnitud t√µdema, et eesm√§rgis fenomenile teaduslik seletus leida kukkus saade paraku l√§bi. Kus viga n√§ed laita, seal tule ja aita, nii on &quot;Kunstiministeerium&quot; seekord k√ºlas kunstiajaloolasel Mare Ruusil, kes n√§itab k√§tte metodoloogilised t√∂√∂riistad Kitse fenomeni kirjeldamiseks, ning andis oma panuse aktuaalsesse kunstikriitilisse diskussiooni. Saatejuht Indrek Grigor.

Krista M√∂lder, Neeme K√ºlm, Taavi Talve, Kumu Kunstimuuseum
Eesti Kultuurkapital annab √ºle oma aastapreemiad 2016. aasta silmapaistvate saavutuste eest. Auhinnagala toimub Kohtla-J√§rve kultuurikeskuses. K√µrge tunnustuse osaliseks saavad Eesti kultuuri tipptegijad kirjanduse, helikunsti, kujutava kunsti, n√§itekunsti, audiovisuaalse kunsti, arhitektuuri, rahvakultuuri ja kehakultuuri vallas. Re≈æiss√∂√∂r M√§rten Vaher, juhtoperaator Meelis Kadastik, toimetaja Ruth Alak√ºla.
&quot;Kunstiministeerium&quot; k√§is k√ºsitlemas kuraator Tamara Luuki, kes tutvustab n√§itust &quot;Laine parketil&quot;. Egiidi all - kes vana asja meelde tuletab sel silm peast v√§lja - loen ette m√µned katkendid Rudolf Parise ja Endel K√µksi m√µttevahetusest, kunstikriitika olukorra ja √ºlesande kohta. Ning, et mitte ainult minevikus surkida, t√µstatab ministeerium k√ºsimuse, miks Mihkel Ilus, selle asemel, et kirjutada artikkel vanameistri kiituseks, oli sunnitud kirjutama artikli enese √µiguseks. Saatejuht Indrek Grigor.
Eesti Kultuurkapital annab √ºle oma aastaauhinnad 2017. aasta silmapaistvate saavutuste eest ja t√§nab elut√∂√∂preemiatega Eesti kultuuri tipptegijaid kirjanduse, helikunsti, kujutava kunsti, n√§itekunsti, audiovisuaalse kunsti, arhitektuuri, rahvakultuuri ja kehakultuuri vallas. Auhinnagala toimub Kultuurikatlas, lavastaja on Veiko Tubin. Re≈æiss√∂√∂r M√§rten Vaher, toimetaja Ruth Alak√ºla.
Rahvusarhiivi uues hoones Noora esitleti hiljuti Kiwa ja Martin Kikase helikunstiteost &quot;Lugulaul&quot;. Ajaloorubriigis kirjeldab Ilmar Malin riiklike kunstitellimustega kaasnevaid probleeme 1960. aasta seisuga. Asjatundjate kinnitusel on Malini poolt esiletoodud probleemid endiselt aktuaalsed ka praegu. Metakreatiivi l√µigus anal√º√ºsime l√§hemalt soome kunstniku Kimmo Modigi temaatiliste n√§ituste vastast manifesti. Saatejut on Indrek Grigor.
Angela Soop r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;Diem perdidi&quot; 08.03.‚Äì02.04.2017.
Danel Kahar ja Grisli Soppe-Kahar tutvustavad oma Tartu Kunstimaja suure saali n√§itust &quot;Mustad muumid ja planeet Maa. Lilled elavatele&quot; 10.03.‚Äì02.04.2017.
Holger Loodus r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itusest &quot;Vol√º√ºm. Imaginaarne kontsert seitsmele aurikule&quot; 10.03.‚Äì02.04.2017.
Tartu Kunstimajas avati uued n√§itused. Monumentaalgaleriis n√§eb Angela Soopi n√§itust &quot;Diem perdidi&quot;, 2 korruse n√§itusesaalides Danel Kahari ja Grisli Soppe-Kahari n√§itust &quot;Mustad muumid ja planeet Maa. Lilled elavatele&quot;. I korruse v√§ikeses saalis avatud n√§itust &quot;Vol√º√ºm. Imaginaarne kontsert seitsmele aurikule&quot; tutvustab kunstnik Holger Loodus. K√ºsib Hedvig L√§tt.
Kuraator Julia Polujanenkova r√§√§gib Tartu Kunstimuuseumis avatud n√§itusest &quot;Ebamugavad k√ºsimused. Kaasaegne kunst Venemaalt&quot;. Ajaloo rubriigis k√µlab M√§rt Laarmani 1932. aastal kirjutatud artikkel &quot;Vana ja uue vahel&quot;. Laarmanist kui kriitikust ja esseistist r√§√§gib kunstiteadlane Tiiu Talvistu. Heliarhiivist: kunstiteadlane J√ºri Hain. Metakreatiivis on luubiall kunstikriitikute avalik-isiklik kirjavahetus. Saatejuhi rollis Indrek Grigor.
&quot;Kunstiministeeriumis&quot; on seekord intervjuu eesti koomiksi kirjastaja Andreas Trosseki ja -pedagoogika pioneeri Peeter Krosmanniga. Ministeeriumi ajaloo rubriik M√§lu loeb tutvustab 1986. aastal toimunud k√ºmnendat Eesti karikaturistide aastan√§itust &quot;Mis siin naerda on&quot; ja sellega paralleelselt √ºlesastunud &quot;Tallinnfilmi s√ºrreraliste&quot;. Metakreatiiv anal√º√ºsib soorolle ajakirja Kunst.ee v√§rskelt ilmunud numbris. Toimetaja Indrek Grigor.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; esimene osa. Galerist Indrek Grigor k√ºsitleb maalikunstnik Holger Loodust, kellel oli samal ajal v√§ikeses galeriis avatud isikun√§itus &quot;Vol√º√ºm. Imaginaarne kontsert seitsmele aurikule&quot;. √úlesv√µte toimus 24. m√§rtsil 2017. aastal.
Moodne kujutav kunst Eestis on j√§rgmine Artemi Troitski vestlussaate teema. K√ºlla tulevad galerist Olga Temnikova ja mainekas kunstnik Kaido Ole.
Aarne Mesik√§pp r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;Kuradi karm kunstin√§itus&quot; 06.04.‚Äì30.04.2017.
Margus Meinart ja Peeter Krosmann r√§√§givad Tartu Kunstimaja suure ja v√§iksese saali Konrad M√§e ateljee n√§ituses 06.04.‚Äì30.04.2017.
Kunstiministeeriumi avab intervjuu KUMU n√§ituse &quot;S√ºmmeetrilised maailmad - peegeldatud s√ºmmeetriad&quot; ehk Juri Sobolev ja Tallinna poisid kuraator Eha Komissaroviga. M√§lu loeb rubriik on p√ºhendatud Eesti esimese kunstnikep√µlvkonna kaasaegsele kriitikule Alfred Vagale. Vagast r√§√§gib kunstiteadlane ja kriitik Harry Liivrand. Liivrannalt kuuldu taustaks k√µlab referaat 1924. aastal ajakirja Looming veergudel Alfred Vaga ja August Alle vahel toimunud m√µttevahetusest kujutavat kunsti ja selle kriitikat kummitavas diletantismi k√ºsimuses. Saatejuht on Indrek Grigor.
Kunstiministeeriumi avab kunstiteadlane Merilin Talumaa, kes koos Annika Tootsi ja fotograaf Kristina √ïllekiga andis hiljuti v√§lja stuudiovisiite koondava raamatu &quot;Kunstnike Ruumid&quot;. Ajaloorubriik on sellise avangu j√§rel ootusp√§raselt p√ºhendatud Martti Soosaarele, kes on Eesti Kunstiajaloo t√µen√§oliselt suurima staa≈æiga kunstnike intervjueerija. Heliarhiivist: Martti Soosaar k√ºsitleb Evald Okast (1980); David Vseviov (2016); Andres Ots. Metakreatiivis nahutavad kultuuriajakirjandust Anvar Samost ja Hannes Rumm. Saatejuht on Indrek Grigor.
Surmatants Nigulistes, naised kunstis ja kaasaegne muusika.
Reimo V√µsa-Tangsoo r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;Vahetu vaevatasu&quot; 03.05.‚Äì28.05.2017.
Kujundaja Michael Biedowicz r√§√§gib Tartu Kunstimaja suure saali saksa pressifoto n√§itusest &quot;Ajah√ºpe/Zeitsprung&quot; 04.05.‚Äì28.05.2017.
Stanislav Net≈°volodov r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itusest &quot;Naiste portree&quot; 04.05.‚Äì28.05.2017.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; teine osa. Luuletaja Indrek Hirv vestleb maalikunstnik Heldur Viiresega, kellele oli p√ºhendatud samal ajal suures ja v√§ikeses saalis √ºleval olnud Konrad M√§gi ateljee n√§itus. Lisaks Viires enda kunstnikutee algusele r√§√§gitakse ka maalistuudio kujunemisest. √úlesv√µte toimus 26. aprillil 2017. aastal.
K√ºlas on mitmek√ºlgne kunstnik ja elektronmuusik Villem Jahu, kelle inspiratsiooniallikateks on musique concrete, noise, lo-fi esteetika ja vabaimprovisatsioon. Just viimasega tegeleb ta ka t√§na √µhtul Philly Joe¬¥s d≈æ√§ssiklubis toimuval ebatavalisel kontserdil. Saatejuht Ivo Heinloo. Muusika: * Villem Jahu, Siim Kuusem√§e - Live @ Supersonicum (Villem Jahu, Siim Kuusem√§e)
&quot;Kunstiministeeriumi&quot; avab intervjuu Jevgeni Zolotkoga, kes oli √§sja galeriis Noorus l√µppenud Transnistria kunstniku Juri Wedro retrospektiivi kuraatori Uwe Schloeni assistent. Ajaloorubriik sobrab natuke professor Peeter Linnapi p√§randis, ja taasesitab m√µned l√µigud Linnapi poolt 1997. aastal kokkupandud telesaatest &quot;Kunstiruum&quot;, mille Linnap toona kunstikriitikutele p√ºhendas. &quot;Metakreatiivis&quot; on vaatluse all m√µned mittemillegi √ºtlemise viisid. N√§idismaterjaliks on sealjuures Maarin M√ºrgi vastne artikkel &quot;(pealkirja pole)&quot; ja Ingrid Ruudi koostatud Denes Farkase n√§ituse &quot;How-to-calm-yourself-after-seeing-a-dead-body Techniques&quot; pressitekst. Heliarhiivist: √úlar Ploom, Kuku raadio saatest &quot;Keskp√§evatund&quot; Priit H√µbem√§gi ja Marek Strandberg. Saatejuht on Indrek Grigor.
Baltikumi suurim ning ainulaadne moe- ja disainitudengitele ning noortele disaineritele suunatud ERKI moeshow t√§histab 27. mail oma 30. s√ºnnip√§eva. Stuudios on ERKI Moeshow konkursi ≈æ√ºriiliige, EKA Disaini ja rakenduskunsti osakonna juhataja ning moedisaini √µppej√µud Piret Puppart. Saatejuht Marie Pullerits.
Saatek√ºlaline Karl Saks (s 1984) on tunnustatud vabakutseline koreograaf, tantsija ja muusik. Ta on l√µpetanud Tartu √úlikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti √µppe, tegeleb elektroonilise heliloomega artistinime all Cubus Luarvik ning lavastab aktiivselt nii Eestis kui v√§lismaal, osaledes erinevates koost√∂√∂projektides. Karli viimane lavastus &quot;Seisund ja disain&quot; sai viimaste eesti teatri aastaauhindade tantsulavastuse laureaadiks. R√§√§gime kuidas, miks ja milliseid seisundeid Karl keha ja heliga disainib. K√ºsib Marie Pullerits. Saates muusika.
Mehis Heinsaar on √ºks auhinnatumaid kaasaegseid eesti kirjanikke, kes viib lugejad maagilise kujundiilmaga s√ºrreaalsetesse maailmadesse. Juba oma esimese jutukoguga &quot;Vanameeste n√§ppaja&quot; p√§lvis ta 2001. aastal Betti Alveri deb√º√ºdiauhinna ning jutukoguga &quot;H√§rra Pauli kroonikad&quot; Eesti Kultuurkapitali proosaauhinna. Lisaks sellele on Mehis Heinsaar p√§lvinud kolmel korral Friedebert Tuglase novelliauhinna ning Juhan Liivi luuleauhinna. Millistest m√µttetihnikutest tema rikas kujundimaailm v√µrsub, r√§√§gib ta ise saates l√§hemalt. Saatejuht Marie Pullerits. Muusika: Yann Tierseni &quot;La valse d`Am√©lie&quot;, esitavad Yann Tiersen, Christian Quermalet ja Ensemble Orchestral Synaxis.
Saate avab intervjuu Maarin M√ºrgiga, kes on seekord Gilda Williamsi raamatu &quot;Kuidas kirjutada kaasaegsest kunstist&quot; eestikeelse t√µlke teadusliku toimetaja rollis. &quot;M√§lu loeb&quot; rubriik on p√ºhendatud Eesti kunstiajaloo ent ka kunstikriitika suurkujule Villem Raamile. Heliarhiivist: meenutab Kaur Alttoa, k√ºsib Margit Kilumets. &quot;Metakreatiiv&quot; r√µ√µmustab Hanno Soansi hiljuti Sirbis ilmunud teadusliku essee √ºle, ent k√ºsib siiski, miks see ilmus? Saatejuhi rollis Indrek Grigor.
Tartu √úlikooli maaliosakonna 2017. aasta bakalaureuse l√µpetaja Anastasia Lemberg-Lvova r√§√§gib oma l√µput√∂√∂st &quot;Demonstrant&quot;.
Tartu √úlikooli maaliosakonna 2017. aasta bakalaureuse l√µpetaja Egon Erkmann r√§√§gib oma l√µput√∂√∂st &quot;M-E-T-S&quot;.
Tartu √úlikooli maaliosakonna 2017. aasta bakalaureuse l√µpetaja Jane R√§hn r√§√§gib oma l√µput√∂√∂st &quot;Vasts√ºndinu kunstis. VALGUSEKARTUS&quot;.
Tartu √úlikooli maaliosakonna 2017. aasta magistrantuuri l√µpetaja Martin Urb r√§√§gib oma l√µput√∂√∂st &quot;√ïie&quot;.
Tartu √úlikooli maaliosakonna 2017. aasta magistrantuuri l√µpetaja Siiri J√ºris r√§√§gib oma l√µput√∂√∂st &quot;Kahe vahel&quot;.
T√§na esilinastub Terje Toomistu dokumentaalfilm &quot;N√µukogude hipid&quot;. Hipikultuuri tippaeg maailmas ja ka Eestis j√§√§b 50 aasta tagusesse aega ja samuti on m√§rgilise t√§htsusega hipiliikumise jaoks just t√§nane p√§ev, mil t√§histatakse lillerahva p√ºha. Filmi re≈æiss√∂√∂ri ja produtsendi Terje Toomistuga vestleb Ivo Heinloo.
Tartu √úlikooli maaliosakonna 2017. aasta bakalaureuse l√µpetajaJane R√§hn r√§√§gib oma l√µput√∂√∂st &quot;Tantsi minuga&quot;.
Tartu √úlikooli maaliosakonna 2017. aasta magistrantuuri l√µpetaja Kaire Nurk r√§√§gib oma l√µput√∂√∂st &quot;PROTSESSIOON. P√ºhendus k√µigile, kelle paletid j√§id Toomele&quot;.
Tartu √úlikooli maaliosakonna 2017. aasta bakalaureuse l√µpetaja Paap N√µmm r√§√§gib oma l√µput√∂√∂st &quot;Elu vormid&quot;.
Anna-Maria Saar r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itusest &quot;Ehte- ja elulood&quot; 29.06.‚Äì23.07.2017.
Tiiu Kirsipuu ja Mari-Liis Tammi r√§√§givad Tartu Kunstimaja suures saalis toimuvast Eesti Kujurites √úhenduse aastan√§itusest &quot;T√§na ma p√§√§stan nii palju k√§rbseid kui saan&quot; 29.06.‚Äì23.07.2017.



Lilli T√∂lp ja Mai S√∂√∂t r√§√§givad oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itusest &quot;Kartul vs riis&quot; 01.07.‚Äì23.07.2017.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; kolmas osa. Galerist Indrek Grigor vestleb fotokunstnik Reimo V√µsa-Tangsooga, kellel toimus monumentaalgaleriis isikun√§itus &quot;Vahetu vaevatasu&quot;. √úlesv√µte toimus 28. mail 2017. aastal.
Eva Mustonen r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja suure saali n√§itusest &quot;TEEMANTMAJA&quot; 27.07.‚Äì19.08.2017.
K√ºlli Suitso r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itusest &quot;Kiiver. Vol. 3&quot; 27.07.‚Äì19.08.2017.
Margus Meinart r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;Viljapuuaed&quot; 27.07.‚Äì19.08.2017.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; neljas osa. Tekstiilikunstnik Eva Mustonen vestleb ehtekunstnik Anna-Maria Saar, kellel toimus v√§ikeses galeriis isikun√§itus &quot;Ehte- ja elulood&quot;. √úlesv√µte toimus 20. juulil 2017. aastal.
Lilli-Kr√µ√µt Repnau musitseerimas n√§ituse &quot;Teispool reaalsust&quot; installatsiooniperioodil.
Leonhard Lapin r√§√§gib enda Tartu Kunstimaja monumentaalgalrii n√§itusest &quot;Eesti mets VI&quot; 24.08.‚Äì17.09.2017.
Lilli-Kr√µ√µt Repnau r√§√§gib oma Tartu Kunstimajas Eesti kaasaegset graafikat √ºhendavast kuraatorprojektist &quot;Teispool reaalsust&quot; 24.08.‚Äì17.09.2017.
Viljandis v√§ltas 18. augustist - 17. septembrini kunstifestival QQ. Festivali j√§rgselt kommenteerivad Viljandi kultuuripoliitika strateegiaid festivali ellukutsunud, Viljandi loomemajanduskeskuse juhataja Villem Varik, helikunstigalerii Supersonicum kuraator Erik Alalooga ning Kondase keskuse juhataja Mari Vallikivi. Saatejuht Indrek Grigor.
Alexei Gordin r√§√§gib enda Tartu Kunstimaja s√§ikese saali n√§itusest &quot;Art Is Not Just Fun Anymore&quot; (&quot;Kunst ei ole enam pelgalt l√µbu&quot;) 22.09.‚Äì15.10.2017.
Eike Eplik r√§√§gib enda Tartu Kunstimaja monumentaalgalrii n√§itusest &quot;Ilu salong&quot; 22.09.‚Äì15.10.2017.
J√ºri Kask r√§√§gib enda Tartu Kunstimaja suure saali n√§itusest &quot;Pikalt ja pidevalt&quot; 22.09.‚Äì15.10.2017.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; viies osa. K√ºlli Suitso v√§ikeses galeriis toimunud isikun√§itusest &quot;Helmet. Vol. 3&quot; vestlevad ning vanu aegu meenutavad kunstnik ise ja kunagine √µpingute kaaslane Albert Gulk. √úlesv√µte toimus 31. juulil 2017. aastal.
Tallinna Fotokuu raames saab Narvas vaadata Maria Kapajeva n√§itust &quot;Unistus on helge, veel ebaselge&quot;, mis uurib Kreenholmi tekstiilivabriku sotsiaalset p√§randit. Kuidas m√µjutavad ajaloonarratiivid inimsaatuseid ning millised on kunsti v√µimalused meid lahutavate vahemaade √ºletamiseks? Igap√§evaselt Londonis t√∂√∂tav kunstnik Maria Kapajeva on &quot;Plekktrummi&quot; stuudios esmasp√§eval kell 21.35 ETV2-s.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; kuues osa. Lilli-Kr√µ√µt Repnau kureeritud Eesti graafikute n√§ituse &quot;Teispool reaalsust&quot; raames toimunud kontsert-vestlus kuraatori ja 50. juubelit t√§histanud kunstnik Kalli Kalde vahel. √úlesv√µte toimus 15. septembril 2017. aastal.
Stuudios on maalikunstnik Kristi Kongi ja kirjanik Jan Kaus. Kristi Kongi n√§itus &quot;Aberratsioon. Harjutused valguse ja varjuga&quot; toob vaatajani mitte lihtsalt kaasaegse kunsti, vaid huvitavast ja sisukast ideest vormunud loomingu ning homme ilmuv kunstnikuraamat heidab pilgu n√§ituse telgitagustesse. Saatejuht K√§rt Kelder. Saates muusika.
Hiljuti l√µppes Tartu Kunstimuuseumis Peeter Alliku suurejooneline retrospektiiv, millega paralleelselt publitseeriti ka kataloog, mida &quot;Kunstiministeeriumis&quot; l√§hemalt loetakse. Raamatut kommenteerib Peeter Alliku n√§ituse kuraator ja kataloogi koostaja Joanna Hoffmann. Saatejuht Indrek Grigor.
Sirja-Liisa Eelma tutvustab oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itust &quot;Kerge eine igal ajal&quot; 19.10.‚Äì12.11.2017.
Tanja Muravskaja tutvustab oma Tartu Kunstimaja suure saali n√§itust &quot;Kangelane&quot; 19.10.‚Äì12.11.2017.
T√µnis Paberit tutvustab oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itust &quot;Vanemuine&quot; 19.10.‚Äì12.11.2017.
Tartu Jaani kiriku terrakota-skulptuuridest r√§√§gib kunstiajaloolane Kaur Alttoa. Krutsifiks. V√µidukaar. Kooriruumi lagi. Toomkirik. 4 kloostrikirikut. Skulptuuride konserveerimisest r√§√§gib kunstiteadlane Eve Alttoa. Saate toimetaja Piret Kriivan.
Reigo Kuivj√µgi kirjeldab end kui radikaalne kunstihuviline, kellel on k√µrgendatud omandiinstinkt valitud kunstiteoste suhtes. Selle haiguse tagaj√§rjel on ta omandusse koondunud rohkem kunstiteoseid kui koduseintele mahub. Mis omakorda ajendas idee kogunenu p√µhjal n√§itus koostada. Kunstiministeerium toob kuulajani intervjuu oma kirest siiralt ja ausalt k√µneleva Kuivj√µega. Saate juhatab sisse esseistlik m√µttearendus pealkirjanduse teemal, mille ajendas kogu p√µhjal koosatud n√§ituse pealkiri &quot;Ma Ei Tea Mis&quot;. Saatejuht Indrek Grigor.
Eelmisel reedel v√µttis EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna professor Hilkka Hiiop vastu rahvusvaheliselt hinnatud k√µrge autasu, 2017. aasta Loova Euroopa ja Euroopa Nostrae muinsuskaitse auhinna teadusuuringute kategoorias, Herman Rode altari uurimis- ja konserveerimisprojekti juhtimise eest. Hilkka Hiiop r√§√§gib v√§ga p√µnevalt Kaarli kiriku altarimaali ja piiskopliku Toomkiriku altari praegu pooleli olevast restaureerimisest, oma √µpingutest ja t√∂√∂aastatest Roomas ning toonitab kaasaegse kunsti hoidmisest k√µneldes, et kunstip√§rand toetab ajaloolise m√§lu s√§ilimist. Saate autor on Kaja K√§rner. Helioperaator Anna-Maria Kurrel.
Eeloleval laup√§eval, 28. oktoobril, esietendub Kanuti Gildi SAALis noore koreograafi Maria Metsalu soololavastus &quot;Mademoiselle X&quot;. Kes on see k√µnealune m√ºstiline preili X ning milline maailm laval luuakse, k√µneleb koreograaf ise. Saatejuht Marie Pullerits. K√µlab katkend lavastusest.
Tallinnas on k√§imas koolinoorte kaasaegse kunsti triennaal Eksperimenta!, mille p√µhiteemaks sel aastal on &quot;Kunst ja majandus&quot;. Milline on kunsti ja majanduse suhe ning miks on loovus √ºhiskonnas vajalik? &quot;Plekktrummil&quot; on k√ºlas kunstipedagoog, Eksperimenta! peakorraldaja Annely K√∂ster. Saatejuht Joonas Hellerma.
Mƒìtra Saberova tutvustab oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itust &quot;Pimpin' Yo Mama Crib&quot; 17.11.‚Äì10.12.2017.
Jana Kukaine tutvustab enda kureeritud Tartu Kunstimaja suure saali n√§itust &quot;Jumalanna ex machina&quot; 17.11.‚Äì10.12.2017.
Margrieta Griesti≈Üa tutvustab oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itust &quot;Daggy viimne selfie&quot; 17.11.‚Äì10.12.2017.
Homme avatakse Hobusepea galeriis Johannes S√§re isikun√§itus, mis t√µukub argihetkedest, mis on inimese poolt tekitatud, kuid sealjuures kohe ka h√ºljatud. Uues videoinstallatsioonis on oluline roll Eesti Riiklikul S√ºmfooniaorkestril ning Richard Wagneri muusikal. Stuudios on kunstnik Johannes S√§re ning n√§ituse kuraator Siim Preiman. Saatejuht Miina P√§rn.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; seitsmes osa. Kirjanik Anti Saar vestleb maalikunstnik Sirja-Liisa Eelmaga, kellel toimus monumentaalgaleriis isikun√§itus &quot;Kerge eine igal ajal&quot;. √úlesv√µte toimus 10. novembril 2017. aastal.
Mƒìtra Saberova Tartu Kunstimaja isikun√§ituse &quot;Pimpin' Yo Mama Crib&quot; avamisel toimunud performance (17.11.2017).
Eesti kunstiv√§lja √ºks k√µige moekamaid s√µnu on hetkel professionaliseerumine. Professionaalsus, erinevalt veel m√µne aasta eest juhtival kohal olnud kaasaegsusest, ei ole mitte kunstiv√§lja l√µhestav, tagurlikuks ja progressiivseks jaotav, vaid hoopis p√µlvkondade √ºlene, k√µiki koondav eesm√§rk. Ent paratamatult on igasugune √ºhesuunaline liikumine √ºhesuunaline, ning k√µrvaln√§hud ja t√ºsistused m√∂√∂dap√§√§smatud. &quot;Kunstiministeerium&quot; keskendub seekord professionaliseerumise m√µjule kunsti rahastamisele. Saatejuht on Indrek Grigor.
Kunstiajaloolane Juhan Maiste on kirjutanud, et elame maailmas, kus iga√ºhel on lisaks kohustusele m√§letada ka √µigus omaenda m√§lule. Kuidas kujuneb p√§rand ja s√ºnnivad klassikud? Saatejuht Joonas Hellerma.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; kaheksas osa. Kunstiteadlane Indrek Grigor vestleb kunstnik Tanja Muravskajaga, kellel toimus suures saalis isikun√§itus &quot;Kangelane&quot;. √úlesv√µte toimus 11. novembril 2017. aastal.
Peeter Krosmann tutvustab Tartu Kunstimajas toimunud ja tema poolt kujundatud Tartu kunsti aastan√§itust (15.12.2017‚Äì14.01.2018).
Tartu Kunstimuuseumis on eksponeeritud esimene linnuke uuest n√§itustesarjast ‚ÄúNoor Tartu‚Äù, milleks on Sten Eltermaa n√§itus &quot;Br√ºsseli prel√º√ºd: Liminaalne tsoon&quot;. Juba m√µni aeg tagasi ilmus Tarvo Hanno Varresel raamat &quot;Memory-Sensitive&quot;, mis sisaldab muuhulgas sarja pealkirjaga &quot;K√§ttesaamatu m√§lestus (Br√ºsseli nurgad)&quot;. &quot;Kunstiministeerium&quot; tuvustab p√µgusalt nii Eltermaa kui Varrese vaadet Br√ºsselile, vaagib nende erinevusi ja sarnasusi ning vastab k√ºsimusele miks autoreid √ºldse k√µrvutama peaks. Saatejuht Indrek Grigor.
J√µululaup√§eval on saatek√ºlaline vaibakunstnik Anu Raud, kellega k√µneleme tema esivanemate talust Viljandimaal K√§√§rikul, Heimtali talumuuseumi r√µ√µmudest ning lugudest, mis on aastate jooksul vaipadesse kootud. K√ºsib Miina P√§rn. Muusika: * Argo Vals - VGC (Viljandi Guitar Trio, Karl Petti) * Maarja Nuut / rahvaluule - Veere, veere p√§evakene (Maarja Nuut) * Mart Saar / Folkloor - Miks sa nutad, tammekene? (Eesti Filharmoonia Kammerkoor, dirigent Mikk √úleoja)
Kunstiministeerium vaatab l√µppevale aastale - mida olulist j√§i maha kunstiv√§ljale, milliseid m√§rke ja suundi leiame kunstivaldkonnast, kuidas t√µlgendada kunsti? Stuudios on kunstieksperdid Maarin M√ºrk ja Andreas Trossek ja &quot;Kunstiministeeriumi&quot; juht Indrek Grigor.
Eesti ja Belgia arhitektide √ºhisn√§itus BEL:EST Br√ºsselis
N√§itus &quot;Ekraaniarheoloogia: Eesti n√§ide&quot; Br√ºsselis
N√§itus &quot;Konrad M√§gi‚Äú Roomas.
Kanuti Gildi SAALis esietendus m√∂√∂dunud laup√§eval eesti koreograaf Ruslan Stepanovi esimene soololavastus &quot;–ù–µ–≤–µ—Å–æ–º–æ—Å—Ç—å&quot;, mis vaatleb igavuse t√§hendust inimliku n√§htusena. Stuudios k√µnelevad uuslavastusest koreograaf-lavastaja ise ning helikunstnik Artjom Astrov. Saatejuht Marie Pullerits. Saates muusika.
Anssi Hanhela ja Erja K√§rkk√§inen tutvustavad oma Tartu Kunstimaja suure saali n√§itust &quot;Uus maastik&quot; 18.01.‚Äì12.02.2018.
Kolmel p√§eval l√§inud aasta detsembris, j√µulude ja uue aasta vahel, korraldas kunstnik Madis Katz oma kodus ‚Ä¶ etendus-slaididuse? S√ºndmuse kutse oli k√ºll elektrooniline, ent k√§sitsi kirjutatud ja kuuldavasti ei olnud ma ainus, kel oli &quot;koodi&quot; lahtimurdmisega probleeme. Nagu tagant j√§rgi selgus oli tegemist etendusega slaidides. &quot;Intimissimusest&quot; k√µneleb stenarist ja lavastaja Madis Katz. Saatejuhi rollis on Indrek Grigor.
Meelis Tammem√§gi tutvustab enda poolt Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis kureeritud T√µnis Vindi plakatite valikut (18.01.‚Äì12.02.2018).
Lina Kalinauskaite ja Antanas Olbutas tutvustavad Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis toimuvat X Balti medalikunsti triennaali alapealkirjaga &quot;Balti √ºhtsus&quot; 18.01.‚Äì12.02.2018.
Eesti meediat l√§bis 2015.-2017. aastani vaidlus k√ºsimuses, kas kehtivat autori√µiguste seadust oleks vaja t√§iendada panoraami vabaduse v√µrra. Seaduseeeln√µu koostanud ja diskussiooni alalhoidmise eest seisnud MT√ú Vikimeedia Eesti on n√º√ºdseks otsustanud oma initsitiivist loobuda. &quot;Kunstiministeerium&quot; heidab p√µgusa pilgu kolme aasta jooksul meedias ilmunule, r√§√§gib protsessis Vikimeediat esindanud Eva Lepiku ja Raul Veedega ning teeb omapoolsed ettepanekud ummikseisu lahendamiseks. Saatejuht Indrek Grigor.



Martin Urb ja Liisi √ñrd r√§√§givad oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;Fragment 5.10&quot; 15.02.‚Äì11.03.2018.
Ruudu Rahumaru r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itusest &quot;Maa embus ja tule laul&quot; 15.02.‚Äì11.03.2018.
Tartu Kunstimajas avati uued n√§itused. V√§ikeses saalis n√§eb fotokunstnik Ruudu Rahumaru isikun√§itust &quot;Maa embus ja tule laul&quot;, monumentaal-galeriis aga maalijate Martin Urbi ja Liisi √ñrdi √ºhisn√§itus &quot;Fragment 5.10&quot;. Kunstnikud kommentaarivad Hedvig L√§ttile.
Stuudios on tekstiilikunstnik Ilme R√§tsep, kelle n√§itus &quot;Valikm√§lu&quot; on avatud T√ºri kultuurikeskuse kunstigaleriis. R√§√§gime siidimaalist ja maitsekast sisekujundusest. Saatejuht Ivo Heinloo.
Saates tuleb juttu Lawrence Lessigi raamatust &quot;Vaba kultuur&quot;, mille t√µlge hiljuti ilmus. Samuti on k√µne all v√§rskelt tr√ºkivalgust n√§inud Robert Shore raamat &quot;Beg, Steal and Borrow. Artists Against Originality&quot;. Kommenteerivad Lessigi raamatu t√µlk ja toimetaja Raul Veede ning Eva Lepik. Saatejuht Indrek Grigor.
Eesti noise-muusika √ºks keskseid kujusid Mihkel Kleis andis m√µni aeg tagasi v√§lja oma uue albumi &quot;Filtered relics&quot;. Aastaid tagasi loodud materjal on salvestatud kassetile. Vestleme muusikuga tema loomingust ning noise-muusikast. Saatejuht K√§rt Kelder.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; √ºheksas osa. Kunstiajaloolane Peeter Talvistu vestleb maalikunstnik Peeter Krosmanniga, kes kujundas 2017. aasta Tartu kunsti aastan√§ituse. √úlesv√µte toimus 12. jaanuaril 2018. aastal.
HOP galeriis avatakse Urmas L√º√ºsi isikun√§itus &quot;Inimese m√µ√µt&quot;. V√§ljapaneku keskmes on l√§bi kolme n√§dala muutuv installatsioon. Kunstnikuga vestles K√§rt Kelder.
Peagi avatakse Pariisis mastaapne n√§itus s√ºmbolismist Baltimaade kunstis. Mis on saanud usust kunsti m√µjuj√µusse ja kuidas mitte kaotada oskust lugeda kunstiteost? &quot;Plekktrummil&quot; on k√ºlas kunstiteadlane Sirje Helme. Saatejuht Joonas Hellerma.
Kadri Toom r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali isikun√§itusest &quot;Su armastus teeb haiget&quot; 15.03.‚Äì08.04.2018.
Kaisa Maasik r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;Su armastus teeb haiget&quot; 15.03.‚Äì08.04.2018.
Peeter Laurits r√§√§gib enda kuraatorprojektist &quot;Surnu suusad ehk kuidas kirjeldada metsa digitaalsetele j√§nestele&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 15.03.‚Äì08.04.2018.
M√∂√∂dunud aasta silmapaistvaimate kunstis√ºndmuste hulka kuulusid Tallinna Fotokuu ja Eesti kunstnike osalemine New Yorgis Performa festivalil. Nende ettev√µtmiste taga seisid Karin Laansoo ja Kadri Laas Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusest. Eesti spordi k√µiki tahke tundva, p√ºhendunud ja p√µhjaliku spordijuhi Aavo Aunroosi eestvedamisel on Pirita Spordikeskusest kujunenud √ºks armastatumaid sporditegemise kohti Tallinnas. Teravmeelne ja vaimukas lavastaja Renate Keerd paistab silma j√µulise ja isikup√§rase f√º√ºsilis-visuaalse teatripildi loojana.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; k√ºmnes osa. Fotokunstnik Peeter Laurits vestleb noore kolleegi Ruudu Rahumaruga, kellel toimus v√§ikeses galeriis isikun√§itus &quot;Maa embus ja tule laul&quot;. √úlesv√µte toimus 28. veebruaril 2018. aastal.
Disaini- ja arhitektuurigaleriis on 28. m√§rtsini avatud arhitekt Vilen K√ºnnapu n√§itus &quot;Maagiline Tallinn&quot;. N√§itus on p√ºhendatud Tallinnale ja nagu kunstnik ise on √∂elnud, p√º√ºab ta oma Tallinna vaadetega anda edasi metaf√º√ºsilist j√µudu, mida ta linna meeldej√§√§vates s√µlmkohtades n√§eb. Eile √µhtul toimus galeriis artist talk, mida suunasid Raoul Kurvitz ja Enn Tegova. Intervjuu kunstnikuga tegi Kaisa J√µhvik.
T√§navakunstnik Edward von L√µnguse Euroopa pealinnade tuur.
Draakoni galeriis avatakse t√§na fotokunstnik Peeter Lauritsa isikun√§itus &quot;V√§ljas√µit&quot;. Oma julgelt uuendusliku m√µtlemisega ja esteetiliselt tundlikes teostes liigub Peeter Laurits nii √ºrglooduses kui inimese loodud reaalsuses, mikro- ja makromaailmaruumis. Kunstnik avab stuudios uue n√§ituse tagamaid. Saatejuht Marie Pullerits.
Peeter Talvistu r√§√§gib Tartu Kunstimajas kureeritud n√§itusest &quot;Igavuse esteetika&quot; 13.04.‚Äì13.05.2018.
Anu Raua n√§itus &quot;Isamaastikud&quot; ERMis. Eesti Rahva Muuseumis avati Anu Raua √ºlevaaten√§itus &quot;Isamaastikud&quot;, kus on eksponeeritud tekstiilikunstniku vaibad alates tema 1968. aasta l√µput√∂√∂st kuni uhiuute taiesteni. Anu Raud viib raadiokuulajad m√µttelisele jalutusk√§igule ning r√§√§gib muuhulgas ka sellest, miks tuleb tal iga k√ºmne aasta tagant √úRO peaassamblees eesti rahvariide seelikuid vahetamas k√§ia. K√ºsib Miina P√§rn. Muusika: * Jaak Johanson - Pool√ºksk√µik (Jaak Johanson, Mart Johanson) * S√§nni Noormets - Toome helbed (S√§nni Noormets)
Manfred Vainokivi filmist &quot;Elagu skandaalid ja kollased sandaalid&quot; vestlevad Leonhard Lapin ja Tarmo Tiisler.
T√§na avatakse KUMUs n√§itus &quot;Kristi Kongi dialoogis Kasper Bosmansiga. Alkeemikud, kunstnikud, puhastajad ja teised&quot;. T√∂√∂tades kohaspetsiifiliselt on kunstnikud loonud kunstimuuseumi hoovi uued, tervikliku installatiivse keskkonna moodustavad teosed. R√§√§givad kunstnik Kristi Kongi ja kuraator Kati Ilves. Saatejuht Kaisa J√µhvik.
Eik Hermanni ettekanne &quot;Igavus kui vastupanu&quot; konverentsil &quot;Igavuse esteetika&quot; Tartu Elektriteatris 20.04.2018.
Joosep Susi ettekanne &quot;0:0&quot; konverentsil &quot;Igavuse esteetika&quot; Tartu Elektriteatris 20.04.2018.
Katre P√§rna ettekanne &quot;Igavuse trag√∂√∂dia&quot; konverentsil &quot;Igavuse esteetika&quot; Tartu Elektriteatris 20.04.2018.
Maarin M√ºrki ettekanne &quot;Untitled&quot; konverentsil &quot;Igavuse esteetika&quot; Tartu Elektriteatris 20.04.2018.
T√µnis Tatra ettekanne &quot;Igavus kui snobism&quot; konverentsil &quot;Igavuse esteetika&quot; Tartu Elektriteatris 20.04.2018.
Sven Saag r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja suure saali n√§itusest &quot;S√ºgavad kihid&quot; 17.05.‚Äì22.06.2018.
Mirjam Hinn r√§√§gib enda Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;Tardunud helid&quot; 17.05.‚Äì22.06.2018.
≈†elda Puƒ∑ƒ´te r√§√§gib Tartu Kunstimajas kureeritud n√§itusest &quot;T√§na olen merineitsi, homme juba √ºkssarvik&quot; 17.05.‚Äì22.06.2018.
Eeloleval esmasp√§eval toimub teater NO99 blackboxis Eesti Kunstiakadeemia uusmeedia eriala tudengi Martin R√§sta magistrit√∂√∂ &quot;Vahevald&quot; esitlus. Tegemist on ruumilise heliinstallatsiooniga, mis ulatub √ºle kaduviku piiri andes edasi surmale j√§rgnevaid seisundeid ning kogemuslikke muutusi. Teos kuulub EKA l√µput√∂√∂de festivali TASE'18 kavasse. R√§√§gib Martin R√§sta. Saatejuht Erle Loonurm.
Maret Olvet r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese galerii isikun√§itusest (03.07.‚Äì29.07.2018).
Alar Tuul r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;Arvutatud vastus: Out of Memory&quot; 05.07.‚Äì29.07.2018.
Joanna Hoffmann r√§√§gib Indrek Aavikut, Edgar Juhkovit ja Kaspar Tamsalut √ºhendavast kuraatorprojektist &quot;Olemise √§√§r&quot; Tartu Kunstimajas 05.07.‚Äì29.07.2017.
Saates arutavad kuraatorid Marika Agu ja Kati Saarits teemal koost√∂√∂ ja dialoogid kaasaegses kunstis; Raivo Kelomees r√§√§gib kunstiakadeemias toimunud rahvusvahelisest konverentsist &quot;Koost√∂√∂p√∂√∂re kunstis: uurimisprotsess kunstipraktikas&quot;. Indrek Grigor keskendub suve jooksul m√∂√∂da Balti maade pealinnu r√§nnanud &quot;Balti Triennaalile&quot;, otsides vastust kogu maailma kunstikriitikat k√∂itvale k√ºsimusele, kas biennaali mudel on l√µplikult tuksis. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.
Fred Kotkas r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja suure saali n√§itusest &quot;Eesti pidu&quot; 31.08.‚Äì23.09.2018, mis on osa EV100 kunstiprogrammist.
Kristin Reiman r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;Hiigel√ºmberm√µte&quot; 31.08.‚Äì23.09.2018.
M√µned p√§evad tagasi l√µppe Austrias, Linzis festival Ars Electronica. Tulevikumuuseumiks kutsutud hoones sai n√§ha loomingut, mis sidus omavahel oleviku tulevikuga ning kunsti tehismaailmaga. Stuudios on kohapeal k√§inud etenduskunstnik Henri H√ºtt, kellega r√§√§gime nii Ars Electronicast kui ka kunsti rollist t√§nap√§eva tehnoloogiakeskses √ºhiskonnas. Saatejuht K√§rt Kelder. Muusika: Taavi Tulev &quot;Viimse p√§eva valss&quot;,

Lola Liivat, Tartu Kunstimuuseum
Sinised, rohelised, punased ja roosad k√µrvamarjad, mitte ainult eestlasi kaunistamas - see on meie tuntuima ehtekunstniku Tanel Veenre t√∂√∂. Saates teeb Tanel s√µnadega suure pildi oma elust, tegemistest ja m√µtetest. Toimetaja Katrin Viirpalu, re≈æiss√∂√∂r √úlle √ïun, produtsent Silja Kala.
KUMU kunstimuuseumis on avatud maalikunstnik Konrad M√§gi maastikuvaadete n√§itus, millega paralleelselt toimuvad alanud s√ºgis-talvel ka kuraatoriekskursioonid n√§ituse kuraator Eero Epneriga. Konrad M√§gi fenomenist r√§√§givad ja tema teoste v√§ljapanekut tutvustavad kuraator Eero Epner ning kunstiteadlane Eha Komissarov. Saatejuht Marie Pullerits.

Laura P√µld, Ingrid Allik, Dre Britton, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum
Anna ≈†kodenko r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;[ ]&quot; 27.09.‚Äì21.10.2018.
Piret Kullerkupp ja Liis Ring r√§√§givad oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itusest &quot;Joon&quot; 27.09.‚Äì21.10.2018.
Meelis Tammem√§gi ja Maarja Korstnik r√§√§givad Tartu Kunstimaja suures saalis toimunud Raivo Korstniku retrospektiivn√§itusest ‚ÄûTagasivaates: Tartu t√§navatel‚Äù 27.09.‚Äì21.10.2018.
Hooaja esimese saate teemaks on residentuurid. T√§nases saates vestleme Ann Mirjam Vaiklaga, kes juhib Narva Kunstiresidentuuri ja Kaja Kannuga, kes juhib residentuuri Pardim√§e Lokaal ja annab √ºlevaate, mis toimus Narvas residentuuride kokkusaamisel. Rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; r√§√§gib Tanel Rander oma projektist &quot;100 paplit&quot; Valgas. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.
Lola Liivati kunstnikutee ja abstraktse maalikunsti √ºle √ºldisemalt arutlevad kunstiteadlased T√µnis Tatar ja Hanna-Liis Kont. Tartu Kunstimuuseumis on kuni jaanuarini kahel korrusel avatud abstraktse maalikunsti elava legendi Lola Liivati loomingu √ºlevaaten√§itus. V√§ljapanek &quot;Vaimu vastupanu&quot; tutvustab lisaks Liivati pea 70-aastasele kunstnikukarj√§√§rile ka noorema p√µlvkonna maalikunstnike teoseid. Saatejuht Liina Vainumetsa.

Homme avatakse Kumu kunstimuuseumis n√§itus &quot;Vabad hinged. S√ºmbolism Baltimaade kunstis&quot;. V√§lja on pandud Eesti, L√§ti ja Leedu s√ºmbolistlik kunst alates 19. sajandi l√µpust kuni 1930. aastateni. N√§ituse detaile t√§psustab kuraator Liis P√§hlapuu. Saatejuht Marie Pullerits. Muusika: Viktor Kosenko &quot;Mazurka, Op.3, No.1&quot;, esitas Maria Dolnycky.



Eile avati Tallinnas kunstnikeruumis Kraam graafiku ja joonistuskunstniku Jar√µna Ilo isikun√§itus &quot;Roosa kapitalismi unelm&quot;, mis annab edasi kunstniku Ida-Ukraina konfliktipiirkonnas kogetud probleemistikku. Kunstnikuga vestleb Marie Pullerits. Muusika: * Viktor Kosenko - Mazurka Op. 3, No.1 (Maria Dolnycky)
Sirje Runge, Minni Moyle, J√ºri Okas, Tallinna Kunstihoone

Kunstnikud Peeter Laurits ja Andres L√µo on avanud Vaal galeriis h√ºbriidn√§ituse &quot;Coming soon - utoopiline eelm√§ng&quot;, kus autorid k√ºsivad l√§bi loomingu, kuidas loodusliku elukeskkonnaga paremini h√§√§lestuda. Kuidas, k√ºsib Andres L√µo k√§est Lisete Velt.

Mihkel Ilus, Kaarel Kurismaa, Julia Maria K√ºnnap, Kumu Kunstimuuseum
Regina-Mareta Soonsein r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese galerii n√§itusest &quot;M√µtteta m√µte&quot; 24.10.‚Äì18.11.2018.
Kiwa r√§√§gib Tartu Kunstimajas ja Nooruse galeriis kureeritud TAVA2018 n√§itusest &quot;Vaakum kui m√µtteviis&quot; 24.10.‚Äì18.11.2018.

Triin Ojari, Kai Lobjakas, Harry Liivrand, Keiu Virro, Anu Rank-Soans, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna juhataja, sisearhitekt Hannes Praks l√§heneb √µppekavale loominguliselt. Sel suvel √µpetas ta maailma tipp√ºlikoolide tudengeid Soomaal arhitektuuri suvekoolis. K√§isime vaatamas, milliseid tarkusi ta tudengitele jagab ja mismoodi maailma m√µtestab.
Mehis Heinsaarel ilmus √§sja luulekogu &quot;Pingev√§ljade aednik&quot;. Piilume tema s√ºrreaalsesse kujundiilma ja uue luulekogu tekstiaedadesse. Stuudios on Mehis Heinsaar. Saatejuht Marie Pullerits.
Maalikunstnik Kaido Ole valdab s√µna sama lummavalt ja puhtalt kui v√§rvi l√µuendil. Laseme tal seekordses saates r√§√§kida rohkem kui tavaliselt kustnikud seda teevad - arutleda kunstist, elust ja surmast. Saadame ka Rapla G√ºmnaasiumi poole teele tema hetkel viimase teose.
KUMUs esietendus f√º√ºsilise teatri lavastus &quot;SAUN&quot;. Etenduses p√º√ºtakse leida vastust k√ºsimusele, miks meeldib inimestele enda elu virtuaalmaailmas jagada ning mis toimub inimese ps√º√ºhikaga selles kontekstis. Publiku rollgi lavastuses on oluline, kuna kollektiivselt saab teha otsuseid ning m√µjutada etendajaid laval. Stuudios r√§√§givad lavastusest iduteatri Elektrooniline Jumal asutaja Sten √ïitspuu ja n√§itleja Johanna-Mai Riismaa. Saatejuht on Kadri Toomeste.

Regina-Mareta Soonsein, Mall Nukke
Eesti Elektroonilise Muusika Selts korraldab t√§na √µhtul j√§rjekordse loengu, kus sedakorda keskendutakse m√ºrale. Mis on m√ºra, miks teda on nii tohutult meie √ºmber, kuidas m√ºra meile m√µjub ja kas m√ºrast oleks v√µimalik hoiduda? Stuudios t√§psustab olukorda Raul Keller. Saatejuht Marge-Ly Rook√§√§r.

Kumu Kunstimuuseum
Angela Soop avas Vaal-galeriis n√§ituse &quot;Norra mets. Sinivaal&quot;. Kunstnik on stuudios, r√§√§gime metsast, Norrast ja sinivaaladest. Saatejuht Erle Loonurm.
Novembrikuu &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on k√µigepealt saate esimeses pooles k√ºlas Maria Arusoo Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusest ja Kadri Laas Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusest ning jututeemaks on m√µlema keskuse tegevused impordi-ekspordi radadel. Saate teises pooles on mikrofoni eest vastamas aga √ºks &quot;Kunstiministeeriumi&quot; saatejuhtidest Indrek Grigor, kes tutvustab m√µnda aega tagasi Riia linna kolinuna, mis sealses kunstielus toimub v√µi ei toimu. K√ºsimusi k√ºsis Maarin M√ºrk.
Intervjuu maalikunstniku Lola Liivatiga, kes viljeleb abstraktset ekspressionismi. Video on tehtud Tartu Kunstimuuseumi n√§ituse &quot;Lola Liivat. Vaimu vastupanu&quot; raames kunstniku 90. s√ºnnip√§eva aastal.
Aleksandr Tishkov r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;H√ºpoteetiline paradiis&quot; 22.11.‚Äì16.12.2018.
D√©nes Farkas r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja suure saali n√§itusest &quot;Kui ma sulen oma silmad&quot; 22.11.‚Äì16.12.2018.
Evelyn M√º√ºrsepp-Grzinich r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itusest &quot;Lugu algab joonest, ka joonte vahel on lugu&quot; 22.11.‚Äì16.12.2018.

David Vseviov, Lilli-Kr√µ√µt Repnau, Krista M√∂lder, Peeter Kutmann, Eha Komissarov, Leonid Ba≈æanov, Liina Siib, √úlo Sooster, Tretjakovi galerii
KUMU kunstimuuseumis avati n√§itus &quot;Salatoimikud [√úheksak√ºmnendate kartoteek]&quot;, mis avab eesti 1990ndate kunsti s√ºvakihte ja heidab valgust varju j√§√§nud, unustatud ja kultuurim√§lus isegi kaduma l√§inud teostele. Stuudios on kuraatorid Eha Komissarov ja Anders H√§rm. Saatejuht Marie Pullerits.

J√ºri Mildeberg
Stuudios on maalikunstnik Laurentsius, kell uus isikun√§itus &quot;OOOO&quot; avati eelmisel n√§dalal Tallinnas Vaal Galeriis. Uue n√§ituse mastaapsetes t√∂√∂des on segunenud akadeemilise maali traditsioon ja popkunst, tugev reaalsustunnetus ning elav kujutlusv√µime. R√§√§gime kunstnikuga tema k√§ekirjast ja uuemast loomingust. Saatejuht Marie Pullerits. Muusika: * Thomas Newman - Any Other Name - American Beauty (Original Motion Picture Score) (Thomas Newman)
Tallinna Kunstihoones avati Marko M√§etamme n√§itus &quot;√úks kuu Kanadas&quot;, mis jutustab paljudele eestlastele tuttava loo. Miks perekondlikud mustrid p√µlvest p√µlve korduvad? Kunstnik Marko M√§etamm on &quot;Plekktrummil&quot; k√ºlas esmasp√§eval kell 21.30 ETV2-s. Saatejuht Joonas Hellerma.
Kunstnike Liit taasavas ARSi maja Tallinnas P√§rnu maanteel. Uurime legendaarse kunstikombinaadi ARS ajaloo ja ka kunstnike kohta, kes ARSi majas t√§na tegutsevad. Stuudios on ARS Kunstilinnaku tarbekunsti suuna kuraator Maria Valdma ja ARS Kunstilinnaku juht Indrek K√∂ster. Saatejuht Kaisa J√µhvik.
Margus Meinart tutvustab Tartu Kunstimajas toimunud ja tema poolt kujundatud Tartu kunsti aastan√§itust, mis t√§navu kannab pealkirja ‚ÄûTeistmoodi‚Äù (21.12.2018‚Äì13.01.2019).
Professor Voldemar Vaga on eesti kunstiteaduse ja kunstiajaloo tundmise s√ºnon√º√ºm. Ta √µpetas v√§rvide ja vormide maailma nii Tartu √ºlikoolis kui ka Pallases ning on paljude raamatute autor. Tema eluaastad olid 1899 -1999. Ta tegi kaasa ja elas l√§bi Eesti ajaloo j√§rsud muutused. Tema √µpilased ja √µpilaste √µpilased on eamik eesti kunstiteadlasi ning kunstnikke.
Eesti Vabariigi 100. aastap√§ev andis suurep√§rase v√µimaluse meie kultuuri ja andekaid kultuuritegelasi tutvustada ka v√§lismaal. Reisime kaasa meie muusikute, kirjanike, kunstnike ja filmitegijatega ning teeme √ºlevaate juubeliaasta s√§ravamatest hetkedest. Saatejuht-toimetaja Ave H√§kli, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, produtsent Birgit Rae.
Saates vestlevad Indrek Grigor, Lilian Hiob, Siim Preiman ja toimetaja Maarin M√ºrk.

Marko M√§etamm, Heiki Ernits
T√§na √µhtul avatakse Tartu Kunstimuuseumis duon√§itus, mille autoriteks on Maria-Netti N√ºganen ja Kadi Estland. Mitmek√ºlgse taustaga kunstnike v√§ljapanek kannab intrigeerivat pealkirja &quot;oksendan ja karjun oksendan ja karjun sina minu √µde sina minu √µde&quot; ning arutleb muuhulgas enesetsensuuri √ºle kunstielus ja √ºhiskonnas. Selgitusi jagavad m√µlemad n√§ituse autorid. Saatejuht Miina P√§rn.
Miglƒó Kosinskaitƒó ja Peeter Krosmann tutvustavad Tartu Kunstimajas toimunud ja nende poolt kureeritud n√§itust ‚ÄûLeeduMaal‚Äù (17.01.‚Äì10.02.2019).

Signe Kivi, Kadri Asmer, Tartu Kunstimuuseum
Eesti Kunstimuuseumi 100. juubeliaasta √ºks eesm√§rke on tuua vaatajate fookusesse naiskunstnikud. Naiskunstnikud on omaette teemaks t√µusnud alates 20. sajandi teisest poolest, kui teadlikult hakati tutvustama naiste elu- ja loomelugusid ning kirjeldama naisloojate tegevust √ºhiskonna kontekstis. Samal ajal v√µib v√§ita, et kodumaised naiskunstnikud on Eestis j√§tkuvalt v√§hetuntud. Stuudios laiendab teemat Kumu kunstimuuseumi juht Kadi Polli. Saatejuht Erle Loonurm.
R√§√§gime kultuurist, kuid mitte ainult. Kultuuritegijad avavad oma loomingu tagamaid ja r√§√§givad, mida arvavad elust siin ning praegu. Kriitikud ja eksperdid soovitavad, kuhu tasub minna ja mida vaadata. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Mariina M√§lk, Anne Prommik ja Tiina Kruus.
1. Kai Lobjakas tutvustab Francisco Mart√≠nezi kureeritud n√§itusest &quot;Laetud objektid&quot; 2. Mihkel T√º√ºr ja Eik Hermann r√§√§givad Disaini- ja Arhitektuurigaleriis avatud Eesti Arhitektide Liidu kuraatorn√§ituse &quot;Liginull&quot; tagamaadest 3. Indrek Grigor &quot;Liivimaa m√∂liseb&quot;, r√§√§gib Kaarel Kurismaa KUMU n√§itusest &quot;Kollase valguse orekester&quot; Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Tartu Linnamuuseumis avati n√§itus &quot;R√µ√µm purustab mure&quot;, mis tutvustab kunsti√ºhing Pallas kunstnike loomingut. N√§itusele on v√§lja pandud 88 teost 31 kunstnikult, mis h√µlmab √ºhingu kogust kolmandiku. L√§hemalt r√§√§gib n√§ituse koostaja Enn Lillemets. Saatejuht Hedvig L√§tt.
Reedel avati Eesti Arhitektuurimuuseumis n√§itus &quot;Oma tuba. Feministi k√ºsimused arhitektuurile&quot;. Esimest korda v√µeti Eesti ruumikultuur vaatluse alla feministlikust perspektiivist. N√§itus annab statistilise √ºlevaate Eesti naisarhitektide osakaalust, esindatusest ja tunnustatusest l√§bi aegade, samuti uurib seda, millised stereot√º√ºbid seostuvad naisarhitektide loominguga ning kas neil on mingitki alust. Stuudios on n√§ituse kuraator Ingrid Ruudi. Saatejuht Lisete Velt.
Erisaade Kultuurkapitali aastapreemia laureaatidest, kes p√§lvisid tunnustuse 2018. aasta saavutuste eest. &quot;OP+&quot; toob kultuuri- ja spordi√§ssad kaamera ette nii 1. veebruaril toimunud auhinnagaalal kui ka loomingulises keskkonnas ning koduski. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus ja Mariina M√§lk.
Albert Gulk r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese galerii juubelin√§itusest &quot;Suurte liblikate √∂√∂&quot; 14.02.‚Äì10.03.2019.
Mati Karmin r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja suure galerii juubelin√§itusest &quot;LX&quot; 14.02.‚Äì10.03.2019.

Mart Kalm, Ingrid Ruudi, Flo Kasearu, Lilli Jahilo, Birgit Skolimowski, Eesti Arhitektuurimuuseum
Ulla Juske ja Reet Carblane r√§√§givad oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii √ºhisn√§itusest &quot;Jahimehe t√ºtar&quot; 14.02.‚Äì10.03.2019.
Veebruarikuises &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on teemadeks v√§ljakutsed tavaarusaamale arhitektuurist ja avalikust ruumist kui millestki kindlast, ratsionaalsest ning p√ºsivast. Laura Linsi ja Roland Reemaa r√§√§givad Veneetsia Arhitektuuribiennaalilt Tallinnasse EKA galeriisse j√µudnud n√§ituse p√µhjal, mida v√µiks endast kujutada oks√º√ºmoron &quot;n√µrk monument&quot;. Kumu kuraator Anu Allas ja kunstnik Anu Vahtra tutvustavad √§sjaavatud n√§itust Kumu kunstimuuseumis &quot;Gordon Matta-Clark: anarhitekt / Anu Vahtra: eemaldamise teel tervikuni&quot;, kus Matta-Clarki p√§randi ning Vahtra sekkumiste kaudu k√§sitletakse ruumi loomist kollektiivse, allumatu ja sekkuva praktikana. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.
Marko M√§etamm r√§√§gib oma residentuurist Tartu Kunstimajas.
Eva J√§nes tutvstab Tartu Kunstimaja v√§ikese saali isikun√§itust &quot;100+1 maali&quot; 14.03.‚Äì07.04.2019.



Mihkel Ilus ja Siim Preiman tutvustavad Tartu Kunstimaja suure saali Mihkel Ilusa isikun√§itust &quot;L√§bir√§√§kimised / Fassaadit√∂√∂d&quot; 14.03.‚Äì07.04.2019.
Vilen K√ºnnapu, Lembit Sarapuu, Ludmilla Siim, Andres Tolts, Olev Subbi

Zoia Lebedeva ja Julia Poljunaenkova tutvustavad Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii Zoia Lebedeva isikun√§itust &quot;Vaidu Vidil kinkis v√§rvid&quot; 14.03.‚Äì07.04.2019.
Marko M√§etamm r√§√§gib oma residentuurist Tartu Kunstimajas.
Maalija Piret Rohusaar tutvustab oma n√§itust kannudest ja maalidest. Tampere majas Tartus on avatud Piret Rohusaare maalide ja keraamika n√§itus &quot;Naine ja tema kann&quot;. Intervjuus r√§√§gib maalikunstnik oma t√∂√∂protsessist ja kunstnikuks olemisest. Saatejuht Liina Vainumetsa.
KUMU kunstimuuseumi n√§itus &quot;Sots art ja mood&quot; toob uudsel moel kokku n√µukogude ajast inspireerunud 1970.‚Äì1980. aastate sots art kunstivoolu ning 2010. aastate postsovetliku esteetika moekunstis. N√µukogude visuaalkultuurist ainest ammutavate voolude kujunemisloost √ºhisosadest ja avaldumisest t√§nases √ºhiskonnas r√§√§givad n√§ituse kuraator Liisa Kaljula ning kunstnik Marit Ilison. Saatejuht Marie Pullerits.
Marko M√§etamm r√§√§gib oma residentuurist Tartu Kunstimajas.
Eeloleval neljap√§eval on harukordne v√µimalus tutvuda Niguliste muuseumi kahe k√µige tuntuma kunstiteose ‚Äì Bernt Notke &quot;Surmatantsu&quot; ja Hermen Rode t√∂√∂kojas valminud Niguliste peaaltari retaablitiga. Vaid kahel kevad√µhtul toimuvad ekskursioonid, kus r√§√§gitakse - mis peitub nende meistriteoste taga. Stuudios kommenteerib Niguliste muuseumi kuraator-programmijuht Merike Kurisoo. Saatejuht Marge-Ly Rook√§√§r.

Irma Dolidze, Niko Pirosmani, J√ºri Arrak
Marko M√§etamm r√§√§gib oma residentuurist Tartu Kunstimajas.
1. Vestlesime Liina Siibi n√§itusest &quot;Paradiisi poliitika&quot; Tallinna Kunstihoones. N√§itusel on t√§helepanu all kaasaegsete naiste v√µimalused t√∂√∂turul ning p√§rimustest ja rahvajuttudest v√§lja nopitud, √ºmberp√∂√∂ratud lood mitte vastavad naised. 2. Tartu Kunstimajas on avatud maalikunstnik Mihkel Ilusa n√§itus &quot;L√§bir√§√§kimised / Fasaadit√∂√∂d&quot;. Ilus on kogunud tuntust mitte ainult oma t√∂√∂dega, vaid ka programmiliste s√µnav√µttudega, mis on kriitikute poolt t√§nuga k√µnepunktideks v√µetud. Saates kommenteerib oma t√∂id ja praktikat kunstnik Mihkel Ilus ise, samuti abstraktset maali viljelev Kristi Kongi ning kuraator Siim Preiman. (Indrek Grigor) Toimetab Maarin M√ºrk.

J√ºri Siim, Saima Priks, Marit Ilison, Sonja Litichevskaya, Nina Neretina, Donis Pouppis, Kumu Kunstimuuseum
Marko M√§etamm r√§√§gib oma residentuurist Tartu Kunstimajas.
Meiu M√ºnt r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itusest &quot;Maailma loomine&quot; 11.04.‚Äì05.05.2019.

Tiina Talumees, Louis Kahn, Arne Maasik
Tiina Sarapu r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;Case Study 2&quot; 11.04.‚Äì05.05.2019.
Marko M√§etamm r√§√§gib oma residentuurist Tartu Kunstimajas.
Maailm elab s√ºdamest kaasa Pariisis n√§dala alguses p√µlema lahvatanud Jumalaema kiriku saatusele. Notre-Dame de Paris on keskaja suurimatest p√ºhakodadest, gooti ehitusstiili silmapaistvaim n√§ide. Prantsusmaa k√µige hinnatumat vaatamisv√§√§rsust k√ºlastas keskmiselt 30 000 inimest p√§evas. P√µleng Pariisis on ≈°okeerinud ja kurvastanud tervet inimkonda. Stuudios on Eesti Kunstiakadeemia dotsent, vanemteadur, muinsuskaitse ja konserveerimisosakonna juhataja Anneli Randla, kellega avame Notre-Dame'i olulisust ajaloos ja t√§nasel p√§eval. Saatejuht Erle Loonurm.
Maailm elab s√ºdamest kaasa Pariisis n√§dala alguses p√µlema lahvatanud Jumalaema kiriku saatusele. Notre-Dame de Paris on keskaja suurimatest p√ºhakodadest, gooti ehitusstiili silmapaistvaim n√§ide. Prantsusmaa k√µige hinnatumat vaatamisv√§√§rsust k√ºlastas keskmiselt 30 000 inimest p√§evas. P√µleng Pariisis on ≈°okeerinud ja kurvastanud tervet inimkonda. Stuudios on Eesti Kunstiakadeemia dotsent, vanemteadur, muinsuskaitse ja konserveerimisosakonna juhataja Anneli Randla, kellega avame Notre-Dame'i olulisust ajaloos ja t√§nasel p√§eval. Saatejuht Erle Loonurm.

Arne Maasik, Louis Kahn, Renate Keerd
Marko M√§etamm r√§√§gib oma residentuurist Tartu Kunstimajas.
Eesti Kunstnike Liidu aastan√§itus ootab kaema, v√§ljapanek on erakordselt mahukas sisaldades 117 autori loomingut. Stuudios t√§psustavad detaile liidu asepresident Elin Kard ja √ºks n√§itusele valitud kunstnikke Mihkel Ilus. Saatejuht Kadri P√µlendik.

Bianka Soe, Iris Kivisalu, Karin Paulus
Marko M√§etamm r√§√§gib oma residentuurist Tartu Kunstimajas.
Student-run projektiruumist Vent Space r√§√§givad Katrin Enni, Aksel Haagensen, Kaisa Maasik ja Kati Ots. N√§tusest &quot;Siberi lapsep√µlv&quot; r√§√§givad Marika Alver ja Ave Taavet. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Reet Varblane, Regina-Mareta Soonsein, Erki Kasemets, Tiit P√§√§suke, Kristel Saan, Sten Saarits, Leonhard Lapin, Tallinna Kunstihoone
Marko M√§etamm r√§√§gib oma residentuurist Tartu Kunstimajas.
Heikki Leis r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja suure saali n√§itusest &quot;Ringvaade&quot; 09.05.‚Äì09.06.2019.
Marko M√§etamm r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;√úkskord Tartus&quot; 09.05.‚Äì09.06.2019.
Olesja Kat≈°anovskaja r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itusest &quot;Kultuuritolm&quot; 09.05.‚Äì09.06.2019.

Kris Lemsalu, Andrew Berardini

* 20. septembril avab endises allveelaevatehase kompleksis uksed rahvusvaheline Kai kunstikeskus. Kai kunstikeskuse t√∂√∂d hakkab korraldama Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK). Senistest tegemistest ja uutest sihtidest r√§√§gib projektijuhi Kadri Laas. * N√§itus &quot;V√§ljaandja Lugemik. Tr√ºkised aastatest 2010‚Äì2019&quot; on kirjastuse Lugemik n√§itus, rahvusvaheline s√ºmpoosion ja raamatumess Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. Kirjastuse t√∂√∂st r√§√§givad Anu Vahtra, Ott Kagovere ja Indrek Sirkel. K√ºlalistega vestleb toimetaja Maarin M√ºrk.
Portreeintervjuude sarja pilootsaade kingib nii tegijaile kui ka vaatajaile v√µimaluse √µnnitleda Eesti √ºht parimat mineviku m√µtestajat David Vseviovi tema 70. s√ºnnip√§eval. Saate autor Margit Kilumets, toimetaja Tiina Kruus, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, produtsent Mariina M√§lk.
Jaan ja Johannes Luik r√§√§givad oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;Dialoog&quot; 28.06.‚Äì21.07.2019.
Jane ja Jaanus Remm r√§√§givad oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itusest &quot;t&quot; 28.06.‚Äì21.07.2019.
Madara Lazdi≈Üa r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja suure saali isikun√§itusest &quot;Kaja&quot; 28.06.‚Äì21.07.2019.
Kuraator Margus Meinart tutvustab Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis toimuvat Heldur Viirese raamatuillustratsioonide n√§itust &quot;N√§itus kohvris&quot; 25.07.‚Äì18.08.2019.
Taavi Oolberg r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itust &quot;Kuni viimne rohulible...&quot; 25.07.‚Äì18.08.2019.
Taje Tross r√§√§ib Tartu Kunstimaja suures saalis toimuvast Tartu Graafikafestival 2019 n√§itusest &quot;Hullunud loomakari&quot; 25.07.‚Äì18.08.2019.
&quot;Milline on hetkel Pallase kuvand? Kas see peaks olema selline v√µi v√µiks see muutuda?&quot;
&quot;Mida on Pallase kunstip√§randil pakkuda l√§√§nemaailma kunstiloo kontekstis?&quot;
Ehalill Halliste ja Helle Videvik r√§√§givad oma Tartu Kunstimaja suure saali √ºhisn√§itusest &quot;Veest v√µetud, tulest tulnud&quot; 22.08.‚Äì15.09.2019.
Katrin Koskaru r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii isikun√§itusest ‚ÄûMine varju! Mine varju!‚Äù 22.08.‚Äì15.09.2019.
Andra J√µgis tutvustab klaasikunstnike grupi Me sobime kokku n√§itust &quot;M√§ng&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses galeriis 22.08.‚Äì15.09.2019.
Milline on Pallase m√µju hilisemale eesti kunstiloole ja kaasaja kunstiv√§ljale? Kuidas on Pallase koolkond m√µjutanud teie loomingut?
&quot;Mida arvate sellest, et Tartus on n√º√ºd uuesti Pallase-nimeline kunstikool?&quot;
&quot;Kes on su lemmik Pallase kunstnik ja miks?&quot;



Karin Paulus, Urmas Viik, Sohvi Viik, Fotografiska Tallinn
Lilli-Kr√µ√µt Repnau r√§√§gib enda kureeritud graafikan√§itusest &quot;Tumeaine&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 19.09.‚Äì13.10.2019.
Andrus Peegel ja T√µnis Kriisa r√§√§givad √ºhisn√§itusest &quot;K√µrvaln√§hud&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 19.09.‚Äì13.10.2019.
Pille Johanson r√§√§gib enda isikun√§itusest &quot;Vaatamata k√µigele&quot; Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis 19.09.‚Äì13.10.2019.
Maarin M√ºrk vestleb kaasaegse kunsti biennaali Tallinna Fotokuu kunstilise juhi Laura Tootsi ja fotokunstimessi Foto Tallinn √ºhe eestvedaja Helen Meleskiga. M√µlemad s√ºndmused toimuvad just n√º√ºd ‚Äì Fotokuu kuni 3. novembrini ning fotokunstimess just n√§dalavahetusel Kai kunstikeskuses Noblessneris (rohkem infot siit: https://www.fotokuu.ee/). Teiseks saatek√ºlaliseks on Evelyn Grzinich MoKSist, kes avab natuke tausta Eesti √ºhe k√µige pikemalt tegutsenud kunstnike veetud algatuse &quot;v√§iksemaks kasvamise&quot; plaanidest ning tutvustab kuni 25. oktoobrini Tartu Loodusmajas avatud n√§itust &quot;Mitte silmist, mitte s√ºdamest&quot; (rohkem infot siit: https://moks.ee/events/not-out-of-sight-not-out-of-mind). Indrek Grigor omakorda toob kuulajani kaks Pallase fotoosakonna j√µul avatud rahvusvahelist fotokunsti n√§itust Nooruse galeriis Tartus Diana Tamane kureeritud Gustavo Sagorsky v√§ga isiklik kollektsioon &quot;Sonia&quot; ning ilmselt t√µesti vaid Peeter Linnapliku k√§eviipega Tartu j√µuda saanud,

Eve Koha, Ivo Lill, Peeter Linnap, Martin Parr, Kunsti√ºhing "Pallas", K√µrgem Kunstikool Pallas
Piret Puppart, Ludmilla Siim, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Eduard R√ºga, Eesti Kunstimuuseum

T√§na algab festival √úle Heli, mille programmis leiame kontserdid, kohtumis√µhtud Ô¨Ålmiprogrammi ning seminarid. Heli√ºleste tasandite muusikafestivali t√§nane ava√µhtu Eesti Raadio 1. stuudios keskendub kvadroraadiole ja ruumilisele helile, muusikat teevad SSSS ja Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambel. Stuudios annab √ºlevaate festivali korraldaja Aivar T√µnso. Saatejuht Kaisa Ling.
Maarit Murka

Flo Kasearu r√§√§gib kunstiprojektist &quot;Kliendip√§ev&quot;. Kumu kunstimuuseumis avati 18. septembril n√§itus &quot;Vallutaja pilk&quot;, r√§√§givad kuraatorid Kadi Polli ja Linda Kaljundi. Kunstnikke k√ºsitleb Maarin M√ºrk. Indrek Grigor intervjueeris Tiiu Talvistut seoses r√ºhmituse ANK64 liikmetega k√ºll samaaegselt √µppinud ent Eesti avangardi ajaloost v√§lja j√§etud Helle Vahersalu n√§itusega Tartu Kunstimajas. Ning palus Bita Razavil seoses tolle Kogo galeriis avatud ekspositsiooniga &quot;Balti remondimuuseum&quot; kirjeldada oma kokkupuuteid eesti kinnisvara kultuuriga.
Kunstiteadlane Tiiu Talvistu tutvustab maalikunstnik Helle Vahersalu isikn√§itust. 22. oktoobril t√§histas oma 80. s√ºnnip√§eva Tartu maalikunstnik ja Tartu Kunstikooli kauaaegne √µpetaja Helle Vahersalu. N√§itust &quot;Helle Vahersalu. Lumi, rooste, v√§rv&quot; tutvustab n√§ituse √ºks kuraatoreid ja kataloogi koostaja Tiiu Talvistu. Galerii Noorus n√§itab aga Vahersalu √µpilaste t√∂id. Saatejuht Liina Vainumetsa.
Helle Vahersalu r√§√§gib enda loomingust seoses juubelin√§itusega &quot;Lumi, rooste, v√§rv&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 17.10.‚Äì.10.11.2019.
Jass Kaselaan r√§√§gib enda isikun√§itusest ‚ÄûLambad‚Äù Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 17.10.‚Äì10.11.2019.
Mari-Leen Kiipli r√§√§gib oma isikun√§itusest ‚Äûno path goes through Asparaag‚Äù Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis 24.10.‚Äì10.11.2019.

Eve Hanson, Eha Komissarov, Aleksandra Murre, Kadrioru loss
Lolita Jablonskiene, Eesti Kunstimuuseum
Eesti Kunstimuuseum
Andrus K√µresaar, Ando Keskk√ºla
Henrik Holm, Eesti Kunstimuuseum
Adamson-Eric, Eha Komissarov, Tiina Meeri
Mai Levin, Marje √úksine, Eesti Kunstimuuseum
Kaido Ole, Eha Komissarov, Margus Punab, Nikolai Korma≈°ov, Mikkeli galerii
Daniele Monticelli, Kadrioru loss, Eesti Kunstimuuseum
J√ºri Kuuskemaa, Eesti Kunstimuuseum

Kairo r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Suvi linnas&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 14.11.‚Äì15.12.2019.
Marco Laimre r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;A.S.T.A. 1.0 / Black Flag Shadow&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 14.11.‚Äì15.12.2019.

Edith Karlson, Eha Komissarov, Anu Kookla, Eva Mustonen, Kumu Kunstimuuseum
Taavi Suisalu r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Oodates valgust&quot; Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis 14.11.‚Äì15.12.2019.
√Ñsja eesti keeles ilmunud John Dewey raamat &quot;Kunst kui kogemus&quot; tutvustab m√µjukat m√µttevoolu, mille j√§rgi leidub ilu ja harmooniat ka igap√§evaelu r√ºtmilistes kulgemistes. Teisalt on kaasaegne kunst sedalaadi ilu m√µistet sageli t√µrjunud. Kuidas v√µib kunst muuta meie elu? &quot;Plekktrummi&quot; k√ºlaline on kunstiteadlane Heie Marie Treier. Saatejuht Joonas Hellerma.

Julia Maria K√ºnnap, Anu M√§nd, Eha Komissarov, Niguliste kunstimuuseum
Olukorda kunstielus anal√º√ºsivad Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor. Tallinna Linnagaleriis on avatud Jane Remmi n√§itus &quot;Vaateid maastikule&quot;. Kunstnikuga vestleb Maarin M√ºrk. Rubriigis Tartu m√∂liseb r√§√§gib Indrek Grigor Marco Laimrega tolle uuest arvutim√§ngust A.S.T.A. mida on hetkel v√µimalik Tartu Kunstimajas m√§ngimas k√§ia. Voronja galerii tegemistest Varnjas r√§√§givad Kaili Kask ja Raul Ore≈°kin.

Malle Leis, Sandra J√µgeva, Katrin Kivimaa, Helene Schjerfbeck, Karin Luts
T√§na avatakse KUMUs uus n√§itus &quot;Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis&quot;. N√§itus on s√ºndinud koost√∂√∂s Helsingis asuva Ateneumi kunstimuuseumiga ning keskendub 19. sajandil naiste eneseteadvuses ja √ºhiskondlikus positsioonis alguse saanud muutustele, mis kajastuvad nii naiskunstnike tegevuses kui ka naise kujutamise viisides. Tegemist on seni suurima Eesti naiskunstnike loomingut tutvustava v√§ljapanekuga, mis toob p√§evavalgele palju v√§hetuntud materjali ja asetab selle dialoogi Soome naiskunstnike teostega. Stuudios on kuraatorid Tiina Abel ja Anu Allas. Saatejuht Joonas Vatter.

Priit P√§rn, Taavi Varm, Riho H√ºtt
Kujundaja Martti Ruus r√§√§gib 2019. aasta Tartu kunsti aastan√§itusest Tartu Kunstimajas 20.12.2019‚Äì19.01.2010.
Kunstiaasta 2019 kokkuv√µtted toimuvad taas kahe siinse kunsti-raadiosaate s√µpruskohtumisena! Ida raadios eetris olevast Vitamiin K'st Lilian Hiob ja Siim Preiman ning Klassikaraadio saatest Indrek Grigor ja Maarin M√ºrk arutasid m√§rks√µnade √ºle nagu t√§helepanuv√§√§rsemad n√§itused, s√ºdmused, kajastused ja trendid. Saate esimene osa on eetris 28.01 Klassikaraadios ning teine osa jaanuaris Ida raadios (hoidke silm peal idaidaida.net)
Vahur Kersna hoogne ekskursioon maailma l√§bi aegade tuntuima popkunstniku parimate t√∂√∂de esinduslikul v√§ljapanekul Tallinnas. Teleajaloo seisukohaht on huvitav, et teadaolevalt on tegemist seni ainsa selles ≈æanris saatega Eestis, mis sooritatud ilma √ºhegi montaa≈æil√µiketa. Re≈æiss√∂√∂r Andres Lepasar, produtsendid Piret Priisaar ja Ruth Heinmaa.
Intervjuu Peeter Allikuga
Aparaaditehases on kuu aega tegutsenud kunstipoood tARTu, mida peavad Voronja galerii asutajad ja galeristid Kaili Kask ja Raul Ore≈°kin. Raul Ore≈°kin tutvustab poe kui omalaadse kultuurikeskuse tegevust ning r√§√§gib ka Voronja galerii suveplaanidest, mille suvise n√§ituse &quot;K√§ttemaks. M–µ—Å—Ç—å. Revenge&quot; kuraatoriks on palutud kirjanik Vahur Afanasjev. Saatejuht Liina Vainumetsa.
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis on avatud n√§itus &quot;Vanda Juhansoo. Kunstnik v√µi kummaline naine?&quot;. Juhansoo elule, loomingule ja p√§randile tagasi vaadates kerkivad k√ºsimused: milliste valikute ees seisid naiskunstnikud 20. sajandi alguse Eestis? Millised v√µimalused olid naistel kunstile p√ºhenduda? Kas t√∂√∂stusrevolutsiooni j√§rgse 20. sajandi alguse Eesti tarbekunstnikel oli v√µimalik end teostada? Miks s√§ilitavad Vanda Juhansoo teoseid pigem etnograafilised m√§luasutused kui kunstiga tegelevad institutsioonid v√µi kuidas sai Vandast &quot;Valgemetsa n√µid&quot;, mitte mainekas tarbekunstnik? L√§hemalt avavad teemat n√§ituse koostajad Rebeka P√µldsam ja Andreas Kalkun. Saatejuht Ave T√∂lpt.

Peeter Talvistu, Peeter Allik, Reigo Kuivj√µgi, Albert Gulk
&quot;Kes kardab kaasaegset kunsti!?&quot; kutsub tutvuma rahvusvahelise grupin√§itusega &quot;S√µna m√µjutus: puue, suhtlus, katkestus&quot;. Kohal on Kunstihoone kuraatorid ja giidid ning koos p√º√ºtakse leida vastused k√µikidele kunsti puudutavatele k√ºsimustele. Stuudiosse tuleb Tallinna Kunstihoone juht Taaniel Raudsepp, kes kinnitab, et kaasaegset kunsti pole vaja karta. Saatejuht on Tarmo Tiisler.
Saatek√ºlaline on ajaloolane Linda Kaljundi, kes k√µneleb t√§na √µhtul aasta esimeses h√µimuklubis soome-ugri rahvaste kujutamisest Vene tsaaririigis. Milline on &quot;vallutaja pilk&quot; soome-ugri identiteedis ja kultuurim√§lus t√§na? Saatejuht Miina P√§rn.

Kertu Sillaste, Anne Katrine Senstad, Kai Kunstikeskus
KUMU kunstimuuseum alustab homme uue publikuprogrammide sarjaga &quot;Vaiksed hommikud Kumus&quot;, mis on suunatud √ºlitundlikele, autistlikele ja ka teistele vaiksemat keskkonda hindavatele muuseumik√ºlastajatele. Klassikaraadio stuudis on KUMU hariduskeskuse juhataja Sandra L√§√§ne-Velt. Saatejuht Mari-Liis Uibo.
Grisli Soppe-Kahar r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Tumm karje&quot; Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis 24.01.‚Äì16.02.2020.



Laura P√µld ja Katrin V√§li r√§√§givad enda √ºhisn√§itusest &quot;Eitus&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 24.01.‚Äì16.02.2020.
Piibe Arrak r√§√§gib oma juubelin√§itusest Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 24.01.‚Äì15.02.2020.
Indrek Grigor k√§is n√§itusel - Tartu Kunstimajas avati Laura P√µllu ja Katrin V√§li √ºhisn√§itus &quot;Eitus&quot;. N√§ituse kuraator on Peeter Talvistu. Kunstiministeeriumil √µnnestus kunstnikud tiheda montaa≈æit√∂√∂ k√µrvalt siiski korraks k√µrvale meelitada ning autorite nii sama harmooniline kui vastuoluline koost√∂√∂ meeleolukasse intervjuusse j√§√§dvustada. Saatejuhi rollis on Indrek Grigor.
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatakse t√§na n√§itus &quot;Mustrid: Kreenholmi tekstiilidisain 1963‚Äì2005&quot;, mis tutvustab l√§hemalt Kreenholmi manufaktuuri tekstiilitoodangut ja seda kujundanud kunstnikke. Kreenholmi kangaid m√§letatakse, kuna need on aastak√ºmneid olnud Eesti elu loomulik osa. 1857. aastal asutatud vabrikust on aegajalt k√ºll r√§√§gitud, kuid v√§he on teada seal t√∂√∂tanud tekstiilidisaineritest. Kes olid Kreenholmis kunstnikud, kes m√§√§rasid tr√ºki-, frotee- ja ≈æakaarkanga kaudu meie argikeskkonna ilme ja mida vabrikus k√µike toodeti? Stuudios on kuraator Kai Lobjakas. Saatejuht Mari-Liis Uibo.
Stuudios on akadeemik Mart Kalm, kes eelmisel n√§dalal (30. jaanuaril) valiti esimeses h√§√§letusvoorus taas Eesti Kunstiakadeemia rektoriks. Valimiskogu 70-st liikmest h√§√§letas 58 isikut, Kalm p√§lvis 50 h√§√§lt. Eesti Vabariigi president inaugureerib professor Mart Kalmu ametisse t√§navu 6. aprillil ja tema valitsemisaeg kestab viis aastat. Eesti Kunstiakadeemias on v√µimalik √µppida ligi kolmek√ºmnel √µppekaval. Milline on k√µrgkooli positsioon t√§na Eesti √ºhiskonnas ja kuhu liigutakse maailma kunstielu foonil? Saatejuht Tarmo Tiisler.
KUMUs on avatud n√§itus &quot;Sisse, sisse ‚Äì uks on lahti! Edith Karlson, Mary Reid Kelley, Eva Mustonen&quot;. N√§itus seob kolme kunstnikku, kes, t√∂√∂tades k√ºll erinevates meediumites ja v√§ga erinevas esteetikas, r√§√§givad teatud m√µttes sarnast keelt. Seda v√µiks k√µige laiemas m√µttes iseloomustada kui narratiivset kunsti, mis kasutab meetodina fiktsiooni. Eva Mustonen on stuudios. Saatejuht Kaisa Ling.
Kunstiteadlane Evi Pihlak (1928‚Äì1993) on j√§tnud p√ºsiva j√§lje Eesti kunstilukku 20. sajandi kunsti asjatundja ja viljaka kriitikuna. Stuudios on kunstnik Siim-Tanel Annus, kellelt uurime tema kontaktide kohta Evi Pihlakuga ja k√ºsime kommentaari Annuse n√§ituse kohta, mida saab samuti Adamson-Ericu muuseumis vaadata. Saatejuht Kaisa Ling.

Fuensanto Nieto, Enrique Sobejano, Kris Lemsalu, Mare Vint, Arvo P√§rdi Keskus
P√§rnu Linnagalerii poolt kolm aastat tagasi ellu kutsutud P√§rnu Fotofest on v√µtnud eesm√§rgiks elavdada kunstielu talvisel madalhooajal ning avada kunstipublikule fotokunsti eri tahke. Veebruari l√µpuni saab vaadata Vivian Ainsalu n√§itust &quot;Miraa≈æ&quot;. V√§ljapanek koosneb Veneetsia kanalitel √ºles v√µetud fotodest, mis p√º√ºavad pildile peegeldusi sealsest arhitektuurist ja olustikust omamoodi reaalsust moonutaval viisil. Kunstnik on stuudios. Saatejuht Mari-Liis Uibo
Ajal, kui digimaailm √ºha rohkem meie elu kontrollib, on ka inimkeha suhe keskkonnaga v√§ga palju muutunud. Laura Kuuse isikun√§itus &quot;Armas algoritm&quot; (kuraator Niekolaas Johannes Lekkerkerk) uurib kohanemis- ja elluj√§√§missoovi ning koodide loogikale vastuhakkamise produktiivset pinget. N√§itus on lavastatud igap√§evaliigutuste koreograafiana, stuudios annab √ºlevaate kunstnik Laura Kuusk. Saatejuht Ave T√∂lpt.

Tiina Puhkan, Vanda Juhansoo, Rebeka P√µldsam, Andreas Kalkun, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Kuraator Indrek Grigor r√§√§gib n√§itusest ‚ÄúRobert-Rudolf Volk. Kunstit√∂√∂taja‚Äù Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 20.02.‚Äì15.03.2020.
Oksjonipidaja Reigo Kuivj√µgi r√§√§gib 20.02.‚Äì13.03.2020 Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis toimuvast Tartu Kunstioksjoni n√§itusest.
Vello Vinn ja Kiwa r√§√§givad n√§itusest ‚ÄúUMBLUU Aeg ja ruum. Vello Vinn feat. Kiwa‚Äù Tartu Kunstimaja suures saalis 20.02.‚Äì15.03.2020. N√§ituse kuraator on Andra Orn ja see on valminud koost√∂√∂s keskkonnaga NOAR.eu

Ede Raadik, Kaarin Kivir√§hk, Flo Kasearu, Mart Kangro, Tallinna Linnagalerii, Tartu Kunstimuuseum
Kunstiministeeriumis on Eha Komissarov, Tiiu Parbus ja Annika R√§im KUMU kunstimuuseumist, et tutvustada v√§rskelt avatud 90ndate eesti kunsti p√ºsiekspositsiooni &quot;Tulevik on tunni aja p√§rast&quot;. Teine saatek√ºlaline Indrek K√∂ster annab √ºlevaade kunstilinnak ARS uuenemisest ning edasistest plaanidest. &quot;Tartu m√∂liseb&quot; rubriigis klat≈°ivad Flo Kasearu vastsel n√§itusel &quot;Ohustatud liik&quot; endine nurga poe omanik Margo Orup√µld ja viimase osat√§itjana n√§itusel √ºlesastunud Marika Vaarik. Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.
Jaanus Samma r√§√§gib oma residentuurist Tartu Kunstimajas.

Leonhard Lapin, Enn Kunila, Olev Subbi, Tiit P√§√§suke
Vello Vinna ja Kiwa √ºhisn√§itusel &quot;UMBLUU Aeg ja ruum&quot; Tartu Kunstimajas √ºleval olnud teose &quot;Aeg lendab&quot; video-lavastus.

Kaupo Kikkas
Sisekaitseakadeemia uus peahoone kui aasta kauneim betoonehitis. Vastandid t√µmbuvad - Eesti betooni isa August Komendandi ja arhitekt Louis Kahni koost√∂√∂. Muuseumirotiga ruumi uurimas. ‚ÄúMinu geniaalne s√µbranna‚Äù romaanisari ja seriaal. Uus elulooraamat Janis Joplinist ja Mart Saare laululooming kahe noore naise esituses. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.

Flo Kasearu, Hanna-Liis Kont, Tartu Kunstimuuseum
Kohtumine Tallinna Jaani kultuurikirikus, rockitrio Sibyl Vane‚Äôi uus album, Lilli Jahilo kevadine moekollektsioon Adamson-Ericu mustritega, Jaan P√§rna ehten√§itus Tallinna vanalinnas ja raamatujutud helilooja Olav Ehalaga. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli. Toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.

Ketli Tiitsar, Kristlyn Liier, Tartu Kunstimuuseum
Eesti esimene konteinerhotell; lavakooli 29. lennu l√µpetajad valmistumas iseseisvaks teatrieluks; n√§itlejapaar Tiina Tauraite ja Erki Laur t≈°illi- ja filmip√µllul; veriv√§rske l√ºhifilmide kassett ‚ÄúV√§rske veri‚Äù ja vaade Eesti ehtekunstile 50-ndatest kuni t√§nap√§evani. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.
Lavakooli 29. lend valmistumas iseseisvaks teatrieluks; Estonia balletiartistid end vormis hoidmas; Dramamama uus plaat; Margus Kappel klaverist ja kitarrist; Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm ehtekunstnik Kadri M√§lgu raamatust ‚ÄúHUNT‚Äù. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli. Toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.
&quot;OP&quot;-il on k√ºlas n√§itlejad ‚Äì ema Tiina M√§lberg ja poeg Karl Robert Saarem√§e. Skulptor Jaak Soans hakkab tegema m√§lestusm√§rki kirjanik Jaan Krossile. Poliitik, lavastaja ja teatrikriitik Jaak Allik jagab muljeid Eesti NSV poliitilise juhtfiguuri Johannes K√§bini m√§lestusteraamatust ‚ÄûAastate ja kauguste tagant‚Äú. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.
Hardi Volmer teeb endast filmi; moelooja Anu Samar√º√ºtel jagab end Londoni ja Tallinna vahel; kohtume aasta jazzihelilooja tiitliga tunnustatud Mingo Rajandiga; k√ºlastame P√µltsamaal Betti Alveri nimelise luulepreemia laureaati norralast Oyvind Rangoyd ja teeme ringk√§igu uuenenud ARS-i Kunstikeskuses peatusega Liisa Kruusm√§gi ateljees. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.
Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse korraldatud avaliku konkursi tulemused kahekuuliseks residentuuriks New Yorgis on selgunud. Kunstnik Ede Raadik. Vestleme v√µitjaga tema viimase paari aasta loomingulisest teekonnast, vabakutselise kunstniku karj√§√§ri kitsaskohtadest, kehalisusest ja feministlikust kunstist ning loomulikult ka eesootavast reisist New Yorki. Saatejuht Kaisa Ling
Kunstnik Eike Eplik ja Kogo galerii juhataja Liina Raus r√§√§givad n√§itusest &quot;Biomass - kummitus nurgas&quot;. K√µne all on ka n√§itusetegevuse olulisusest kunstnike elus laiemalt, moodsa kunsti nautimise ja m√º√ºmise detailidest ja ka loodusest. Saatejuht Kaisa Ling.
T√µnu Kaljuste ja maailmakuulsa teose ise√§ralik esiettekanne Tallinna Kammerorkestrilt; sisearhitekt Eero J√ºrgenson ja skulptor Tiiu Kirsipuu kunstist Eesti v√§lissaatkondades; arhitekt Raul Vaiksooga Padise kloostri varemetes ning ringk√§ik Sirje Helme, Leonhard Lapini ja Anders H√§rmiga Ando Keskk√ºla n√§itusel Kumus. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli. Toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.
Vahepeal pausil olnud Kunstiministeerium teeb veel enne suve √ºhe tagasip√∂√∂rdumise raadioeetrisse, et v√µtta kevadine kunstielu korraks kokku. Loomulikult keerleb teema √ºmber koroonakriisi m√µjude, k√§sitletakse erinevaid virtuaaln√§ituste lahendusi ning spekuleeritakse tulevikuv√§ljavaadetega. Arutasid kuraator Peeter Talvistu Tartu Kunstimajast, ajakirja kunst.ee peatoimetaja Andreas Trossek ja saatejuhid Indrek Grigor ning Maarin M√ºrk.
Kaire Nurk r√§√§gib enda koostatud ja kujundatud kogukonnan√§itusest Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis &quot;On √ºtlemate vinge teid k√µiki n√§ha!&quot; 05.06.‚Äì28.06.2020.
Juss Heinsalu r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§ituest &quot;Pinnavaade&quot; 05.06.‚Äì28.06.2020.
Vilen K√ºnnapu r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja suure saali n√§itusest &quot;Atlantise argip√§ev...&quot; 05.06.‚Äì28.06.2020.
Lecture at the symposium Unretouched History of Photography.

Tiit P√§√§suke, Jaan Manitski, K√§di Talvoja, Mary-Ann Talvistu, Viinistu Kunstimuuseum
Sillam√§e linnas√ºda plaanitakse v√µtta muinsuskaitse alla. Varem pole Eestis 20. sajandil ehitatud linnaosa kaitse alla v√µetud. Kalle Merilai, Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa n√µunik; sillam√§elane Priit Orav; linnapea T√µnis Kalberg; reporter Rene Kundla
Katharina Lewonig ja Tobias Stengel r√§√§givad n√§itusest &quot;Ristumine: hetkeks koos&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 30.07‚Äì23.08.2020.
Jaak Kikas r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis toimunud isikun√§itusest &quot;Tootemid&quot; 03.07.‚Äì26.07.2020.
Johanna Mudist r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Floora ja fauna&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 27.08.‚Äì20.09.2020.
Kristaps Epners tutvustab enda isikun√§itust &quot;Meelespea&quot; Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis 27.08.‚Äì20.09.2020.
Liisi Eelmaa r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja suure saali isikun√§itusest &quot;Loon, mida m√µtlen ‚Äì ABRAKADABRA&quot; 27.08.‚Äì20.09.2020.
Margus Lokk r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Sinist joont √ºletades&quot; Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis 03.07.‚Äì26.07.2020.
Mari Volens r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Lahtiraksatus&quot; Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis 30.07‚Äì23.08.2020.
Ulvi Haagensen r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Arhiivist: Kogum kummalisi juhtumeid&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 30.07‚Äì23.08.2020.
Disaini√∂√∂ tuleb taas. XV Tallinna Disaini√∂√∂ festivali t√§navune peateema on &quot;Vajadusp√µhine disain / Design for Need&quot; ning festivali kese saab olema Kopli poolsaarel paikneva endise P√µhjala kummitoodete vabriku angaarides. 15. korda toimuv Disaini√∂√∂ paneb r√µhku n√§htusele, kui tihedalt on seotud disain ja meie igap√§evaolme. Stuudios on Disaini√∂√∂ peakorraldaja Ilona Gurjanova. Saatejuht Robert Staak
Eesti Arhitektuurikeskus kutsub k√µiki huvilisi Tallinna vanalinna bastioniv√∂√∂ndi m√µttetalgutele. Vanalinna rohealad on ajaloolises s√ºdalinnas olulised, vanalinna √ºmbritsev bastionide v√∂√∂nd on praegusel kujul pigem inimt√ºhi. V√µimas kindlustuste v√∂√∂nd, mis pidi eemale hoidma vaenlasi, hoiab t√§na eemal tallinlasi endid.‚ÄØKuidas linnaruumi muuta nii, et vanalinn ja uuslinn oleks √ºhtviisi atraktiivsed? Stuudios on Eesti Arhitektuurikeskuse juht Raul J√§rg. Saatejuht Piret Kooli



Viimast n√§dalat on Kumu kunstimuuseumis avatud n√§itus &quot;Ando Keskk√ºla. Tehnodeelia ja tegelikkus&quot;. Stuudios on n√§ituse kuraator Anders H√§rm ja kunstiteadlane Eda Tuulberg. Saatejuht Mari-Liis Uibo
&quot;Commissioned Works&quot; on tellimust√∂√∂ etenduskunstnikele, et p√µhjalikumalt katsetada uut meediasuunda ‚Äì voogteatrit, mille eestk√µnelejaks Eestis on eÀâlektron. Voogteatri esitamiseks elektron.live platvormi on lisaks uuenduslikkusele oluliseks komponendiks kunstnike vajadustega arvestav ja l√§bi tehnoloogia tekkiv energiavahetuslik s√ºnergia. Stuudios kommenteerib Hendrik Kaljuj√§rv. Saatejuht Mari-Liis Uibo

Ado Vabbe, Tiiu Talvistu, Indrek Hirv, Sille Pihlak, Kunsti√ºhing "Pallas"
Arne Maasik r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja suure saali isikun√§itusest &quot;Omaruumid&quot; 25.09.‚Äì18.10.2020.
Maris Paal r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Iiveldus&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 25.09.‚Äì18.10.2020.
Mihkel Maripuu ja Laivi r√§√§givad oma √ºhisn√§itusest &quot;Tuleviku ootamatu ilmumine&quot; Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis 25.09.‚Äì18.10.2020.
Hooaja avasaates vestleb Maarin M√ºrk Piret Viirpaluga kunstiharidusest ja laiemalt kunsti rollist inimese maailmapildi kujunemise juures; Roland Reemaa ja Laura Linsi tutvustavad juba novembris Tallinna linnaruumis ja KAI kunstikeskuses aset leidvat Artishoki Biennaali. Indrek Grigor r√§√§gib oma rubriigis pandeemia poolt r√§situd kunstifestivalide maastikust, sealjuures Riias teist korda toimunud RIBOCAst, mida nn Balti mulli raames ka eestlased napilt k√ºlastada said.
Kai kunstikeskuses on 8. novembrini avatud n√§itus &quot;Leviaatan: Paljassaare peat√ºkk&quot;, Briti kunstniku Shezad Dawoodi ning Eesti teadlaste, ornitoloogide, ajaloolaste, muusikute ja kunstnike √ºhist√∂√∂. &quot;Leviaatan&quot; on esmakordselt 2017. aastal esitletud mitmeaastane, osaliselt juba valminud ja osaliselt valmimisj√§rgus projekt, mis keskendub inimtegevuse ja kliimamuutuste seostele. Ulatusliku multimeedia projekti Tallinna j√µudmise l√§htepunktiks oli paari aasta tagune sobivate v√µttekohtade otsing Dawoodi uue filmi jaoks, kui kunstniku inspiratsiooniks sai Paljassaare poolsaar. &quot;Leviaatani&quot; sarja Paljassaare-peat√ºkk keskendub poolsaare √∂koloogilisele, poliitilisele ja ajaloolisele kontekstile. Muljeid ja m√µtisklusi otse n√§ituselt kuraatori Triin Metslaga. Saatejuht Kaisa Ling

Erik Johansson, Aet Kuuskemaa, Kai Lobjakas, Annika Kiidron, Piret Puppart
Tartu galeriis Noorus on avatud maalin√§itus &quot;Naine.Asenduskeha&quot;, mis vaatleb, kuidas ning millisena n√§eb iseennast t√§nap√§eva naine. N√§itusel on t√∂id 40 naiskunstnikult. N√§itusest r√§√§givad selle kuraatorid kunstiteadlane Leila L√ºkko ja maalikunstnike liidu juhatuse esimees Tiiu Rebane. Saatejuht on Liina Vainumetsa.
Eile √µhtul esilinastus avangardkunsti klassiku √úlo Soosteri elu ja loomingut k√§sitlev film &quot;√úlo Sooster. Mees, kes kuivatas r√§tikut tuule k√§es&quot;. Vene re≈æiss√∂√∂ri Lilija Vjugina p√µhjalik √ºlevaatefilm kunstnikust, kelle surmast m√∂√∂dub 25. oktoobril 50 aastat. Kes oli √úlo Sooster, milline roll on tal Eesti kunstiga ja kuidas film on √ºles ehitatud? Stuudiok√ºlaline on linateose produtsent Marianna Kaat. Saatejuht Robert Staak

Tartu Kunstimuuseumis on 24. oktoobrist avatud maalikunstnik Tiit P√§√§sukese (s 1941) mahukas ning v√§rvik√ºllane √ºlevaaten√§itus &quot;Nostalgiata&quot;. Kohtume n√§ituseruumides kunstnikuga ning sama n√§ituse kuraatori Joanna Hoffmanniga, kes on alates m√∂√∂dunud n√§dalast ka Tartu Kunstimuuseumi direktor. Saatejuht Liina Vainumetsa
Karel Koplimets r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja suure saali n√§itusest &quot;Juhtum nr 16. Hirmu elemendid (5 v√µimalikku maailmal√µppu)&quot; 23.10.‚Äì15.11.2020. N√§ituse kuraator on Kaisa Maasik.
LAURi r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;Lauri on poisinimi&quot; 23.10.‚Äì15.11.2020.
Ove Maidla r√§√§gib oma n√§itusest &quot;M√µtete s√ºnni viimse jonni kevadel&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 23.10.‚Äì15.11.2020.
Selgi p√ºhap√§eval avatakse traditsiooniliselt Niguliste kiriku peaaltari retaabel, mille on ehitanud L√ºbecki meister Herman Rode. Traditsiooniline P√ºhakutep√§eva ekskursioon keskendub seekord P√ºha Viktori ja P√ºha Nikolause legendidele. Saatek√ºlaline on Niguliste muuseumi juht Tarmo Saaret. Saatejuht Mari-Liis Uibo

√úlo Sooster, Epp Lankots, Eesti Arhitektuurimuuseum
Eesti Kunstiakadeemia t√§histab t√§na 106. aastap√§eva ja sel puhul toimub virtuaalne konverents &quot;Kunstnik ja v√µim&quot;. Kas kunstnik ja kunst on sama m√µjuv√µimas kui varem v√µi on ta minetanud oma k√µnetamise v√µime, sellest r√§√§gib vilistlasp√§evakonverentsi moderaator Andres L√µo. Saatejuht Ivo Heinloo
Oktoobrikuises &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on k√µigepealt k√ºlaliseks keraamik Ingrid Allik, kelle osalusel n√§itus &quot;Nagu kivid voolavas vees&quot; on Tallinna Linnagaleriis avatud veel kuni 08.11.2020 ning see oli hea ettek√§√§ne vestelda loomingulise praktika, inspiratsiooniallikate, leidobjektide jpm √ºle. Teiseks saatek√ºlaliseks on seoses Kumu kunstimuuseumis avatud n√§itusega &quot;Egiptuse hiilgus&quot; Oliver Orro, kes jagab oma t√§helepanekuid n√§ituselt ning Egiptuse kunsti eksponeerimise v√§ljakutseid laiemalt (Egiptus hiilgab Kumus kuni 21.03.2021). Indrek Grigor annab √ºlevaate sanatoorsest olukorrast Kogo galeriis (Bruno Goosse n√§itus Sara B√©dard-Goulet' kureerimisel avatud kuni 05.12.2020). Saatejuht Maarin M√ºrk.
Novembri alguses toimuvad Ameerika √úhendriikides presidendivalimised. Missugune maa on Ameerika ning kuidas m√µista sealseid arenguid? Valimiste eel√µhtul on &quot;Plekktrummil&quot; k√ºlas pikka aega USA-s elanud kunstiteadlane Karin Laansoo.Saatejuht Joonas Hellerma.
Arhitekt ja filmitegija Margit Mutso k√µneleb eelmisel n√§dalal esilinastunud portreefilmist &quot;Leonhard Lapin. Protsess&quot;. Muu hulgas r√§√§gime sellest, miks otsustas ta fookusesse v√µtta just Lapini arhitektuuriloomingu ning milliseid √ºhisjooni leiab arhitekti ja re≈æiss√∂√∂ri ametites. Saatejuht on Lisete Velt.
Palmse m√µisas toimus rahvusvaheline veebikonverents &quot;Aleksander von der Pahlen 200&quot;, mis on veel m√µnda aega j√§relvaadatav. Kellega on tegu ja kuidas vabah√§rra von der Pahlen on m√µjutanud Eesti kultuurilugu? K√ºlaline on SA Virumaa Muuseumid juht Viljar Vissel. Saatejuht on Tarmo Tiisler.

Kadri Asmer, Juhan Maiste, Oliver Orro, Ene-Liis Semper, Kumu Kunstimuuseum
Kuigi V√µru- ja P√µlvamaal on mitmed vanad m√µisahooned restaureeritud ja v√µetud uuesti kasutusele, on siiski paljud muinsuskaitse all olevad m√µisahooned h√§vimisohus. Muinsuskaitseameti V√µrumaa n√µunik Tiina Pettai; Muinsuskaitseameti P√µlvamaa n√µunik Anu Lepp; reporter Leevi Lillem√§e
A-galerii loomine 1994. aastal oli julge samm, selle taha koondusid ehtekunstnikud eesm√§rgiga avardada publiku arusaamu autoriehtest laiemalt. A-galerii mikron√§ituste platvorm &quot;Akendel&quot; pakub n√º√ºdisaegsetele ehtekunstnikele v√µimalust oma loomingut intiimsemas vormis esitleda. Kunstnik Ene Valter on saates, r√§√§gime ehtekunstist laiemalt ja aastasadu kestnud janust isikup√§raste ehete j√§rele. Saatejuht Mari-Liis Uibo
Erika Tammpere r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Pimedalegi selge&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 20.11.‚Äì13.12.2020.
Sara B√©dard-Goulet r√§√§gib enda (ja Peeter Talvistu) kureeritud n√§itusest &quot;Tagasi&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 19.11.‚Äì13.12.2020.
Maarin M√ºrk vestleb Olga Temnikovaga &quot;Temnikova ja Kasela galerii&quot; 10. s√ºnnip√§eva ja Joanna Hoffmanniga Tartu Kunstimuuseumi 80. s√ºnnip√§eva puhul. Mary-Ann Talvistu ja Reet Varblane Tiiu Talvistu monograafiast &quot;Ado Vabbe. Wunderbar&quot;. K√ºsitleb Indrek Grigor.
Taavi Talve r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii isikun√§ituest &quot;Dokumenteeritud vaatepunktid&quot; 20.11.‚Äì13.12.2020.

Kaljo P√µllu, Siiri Valner, Indrek Peil, Kadri Viires, Adamson-Ericu Muuseum
Eesti Kunstimuuseumi Niguliste kiriku kuraator-koguhoidja Kerttu Palgin√µmm kaitseb 10. detsembril Tartu √úlikoolis oma doktorit√∂√∂d &quot;Hiilgus ja luksus Brugges ja Tallinnas: P√ºha Lucia legendi meistri Mustpeade vennaskonna Maarja altari retaabel&quot;. Uurime, mida ta oma teaduslikku uurimist tehes avastas v√µi kinnistas. R√§√§gime Madalmaade kunstist, esemete ajaloost ja Niguliste j√§rgmistest programmidest. Saatejuht Kaisa Ling

Eve Kask, Linda Zupping, Kai Lobjakas
Eesti Kunstimuuseum t√§histas 2019. aasta novembris 100. s√ºnnip√§eva. Kunstimuuseum, mille esimeseks koduks oli Kadrioru loss, on laienenud viieks eri muuseumiks: Kadrioru kunstimuuseum, Mikkeli muuseum, Niguliste muuseum, Adamson-Ericu muuseum ja alates 2006. aastast on Kadriorus k√ºlastajatele avatud Kumu kunstimuuseum ‚Äì Eesti Kunstimuuseumi uus peahoone. Kutsume teejuhiks kunstiteadlase Eha Komissarovi ja teeme ringk√§igu k√µigis neis muuseumides, et m√µista, mida on meile t√§hendanud 100 aastat kunstiga. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Mariina M√§lk, Tiina Kruus ja Anne Aavik.

Tiit P√§√§suke, Emil Urbel, Tartu Kunstimuuseum, [17.01.2018‚Äì13.04.2018] Nostalgiata
Detsembrikuu &quot;Kunstiministeerium&quot; on p√ºhendatud kunstiaasta kokkuv√µtetele ning see oli nii k√ºlluslik ja mitmekesine, et kajastada j√µuti vaid v√§ikest osa n√§itustest ja s√ºndmustest! Aastakokkuv√µtted on juba traditsiooniks kujunenult kahe kunstisaate s√µpruskohtumised - Kunstiministeerium ja Vitamin K (Ida Raadio) vaatavad √ºle olulisemad s√ºndmused kunstiskeenel. Milline oli l√µppev kunstiaasta? Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor, saatek√ºlalised on Lilian Hiob ja Siim Preiman Ida Raadiost.
&quot;Vseviov&quot; on portreefilm Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessorist, tudengite lemmik√µppej√µust ja rahva poolt armastatud raadioh√§√§lest, kes on suutnud ka k√µige kuivemad ajaloos√ºndmused m√ºstiliste lugudena kuulajate hinge valada. Davidi jutustatud ajalugu ongi aja lugu - m√µttevool, milles lugu ja aeg p√µimuvad, n√§itamaks √ºksikute hetkede suuremat t√§hendust. Davidi √ºmber ja sees voolav aeg ei peatu ka tema s√ºndmusterohkel s√ºnnip√§eval, mille vaatajatena lugu loo kaupa kaasa teeme. Re≈æiss√∂√∂r Elen Lotman, produtsent Kristiina Davidjants, tootja Maagiline Masin.
Eveli Varik r√§√§gib enda kujundatud 2020 Tartu kunsti aasta n√§itusest &quot;K√∂ielk√µndija&quot; Tartu Kunstimajas 18.12.2020.‚Äì17.01.2021.
1950. aastate L√µuna-Eesti alevipoisi elu-, v√µitlus- ja loomevaim on kange ning temast kujuneb N√µukogude Eesti v√µimsaim avangardist, keda iseloomustavad produktiivsus, loovus ja kirglikud suhted. Legendaarse kunstniku ja arhitekti hoog ei ole raugenud t√§naseni ‚Äì pigem vastupidi! Film esitab tervikloo Leonhard Lapinist kui loojast, kuid fookuses on ta just arhitektina, kelle kunsti- ja arhitektuurilooming on liikunud tuntavalt paralleelradadel. Avanevad ka peategelase maailmavaade, t√µekspidamised ja m√§ssumeelne olemus. Autor-stsenarist Margit Mutso, montaa≈æire≈æiss√∂√∂r Kalle K√§√§rik, produtsent Eros Brambat, tootja AD Oculos Film O√ú.

Terje Toomistu, Alan Proosa, Tartu Kunstimuuseum
Stuudiok√ºlaline on fotograaf Kaupo Kikkas, kelle video- ja fotoinstallatsiooni SF√Ñ√ÑR 20 saab n√§ha Okapi galeriis alates homsest. Installatsioon koosneb videost, kuuest fotost ja h√§vimisele m√§√§ratud skulptuuriobjektist. Kaupo Kikkas r√§√§gib sellest reaktsioonilisest teosest, mis v√µtab kokku autori n√§gemuse aastast 2020. Saatejuht Ivo Heinloo
Alan Proosa ekskursioon n√§itusel &quot;Armastsue, √µitsengu, hurma ja kaduviku lood&quot; Tartu Kunstimuuseumis.
Eduard Vilde muuseumis avati eile n√§itus &quot;Linda Vilde muuseum&quot;, mis on p√ºhendatud Linda Vilde tegevusele ajakirjaniku, √ºhiskonnategelase ja t√µlkijana. Linda J√ºrmann oli Eduard Vilde abikaasa. Alates nende tutvumisest 1904. aastal jagasid nad √ºhiseid v√§√§rtushinnanguid, √ºheskoos p√µgeneti poliitiliste p√µhjustel Eestist (maapaos oldi 11 aastat), √ºheskoos siia ka naasti. &quot;Linda Vilde oli oma aja kommete ja traditsioonide taustal uuendusmeelne inimene,&quot; on n√§ituse kaass√µnas √∂elnud kunstnik Liina Siib, kes rohkem kui aasta kestnud ettevalmistustega on n√§itusele toonud mitmeid ootamatuid teemasid, n√§iteks noore Linda J√ºrmanni unistused. N√§ituse kaudu loodetakse publikule anda suuremat pilti ka Eduard Vildest, kelle s√ºnnist m√∂√∂dus mullu 140 aastat. Liina Siib on saatek√ºlaline. Saatejuht on Tarmo Tiisler.
Tallinna Kunstihoones avati eile Flo Kasearu n√§itus &quot;Elust v√§lja l√µigatud&quot;, mis keskendub naiste vastu suunatud koduv√§givalla kui √ºhiskonda l√µhkuva ja r√§nkade m√µjudega sotsiaalse probleemi m√µtestamisele. Flo Kasearu on oma loomingus √ºhiskonnaolusid laiemalt uuriv kunstnik ja viimastel aastatel on ta t√§helepanu juhtinud just naiste rollile. &quot;Elust v√§lja l√µigatud&quot; on Kasearu seni suurim isikun√§itus ja tal on teemaga isiklik suhe ‚Äì nimelt rohkem kui k√ºmme aastat tagasi avas kunstniku ema naiste tugikeskuse P√§rnus. Flo Kasearu on stuudiok√ºlaline. Saatejuht Mari-Liis Uibo
T√§na avab Kai kunstikeskuse 2021. aasta n√§itusehooaja tuntud Austraalia kunstniku Patricia Piccinini esimene Eestis toimuv isikun√§itus &quot;Elus√§de&quot;. N√§itusel eksponeeritakse perioodil 2005‚Äì2019 valminud skulptuure ja uut videoteost &quot;√Ñrkamine&quot; (2020), mis on p√ºhendatud kehale kui loovale organismile ning mis r√§√§gib taass√ºnnist ja uuenemisest. N√§ituse kuraator on Anna Mustonen ja kujundaja Peter Hennessey. Stuudios on Kai kunstikeskuse programmikoordinaator Triin Metsla. Saatejuht Kersti Inno

≈†elda Puƒ∑ƒ´te, Indrek Grigor, Evita Goze
Stuudios on fotograaf Peeter Langovits, kelle foton√§itus &quot;Tagasivaade ‚Äì Pariis 1991, 1992&quot; on koost√∂√∂s Prantsuse Instituudiga p√ºhendatud Prantsuse-Eesti diplomaatilistele suhete 100. aastap√§evale, mida t√§histati 26. jaanuaril. Retrospektiiv 1990ndate alguse Pariisist kuulub n√§itusesarja &quot;Tagasivaade&quot;, mida Langovits on viimastel aastatel korraldanud. Saatejuht on Ivo Heinloo.
Maarin M√ºrk vestleb Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi juhi kohalt lahkunud Marten Eskoga ning Indrek Grigor Tartu Kunstnike Liidu juhi kohalt lahkunud Markus Toomperega. Nii Esko kui Toomere t√∂√∂tasid kunstiinstitutsioonides aastaid ning arutavad n√º√ºd tehtud ja tegemata j√§√§nud t√∂√∂de √ºle. Milline koht on EKKMil ja TKLil laiemalt (siinses) kunstielus ning kuhu suunas v√µiksid need edasi areneda?



Vanas√µna √ºtleb, et maitse √ºle ei vaielda. Kui aga k√ºsimus puudutab ausambaid, monumente ja meie k√µigi √ºhist avalikku ruumi, algavad vaidlused maitse √ºle v√§ga kiiresti. Kuigi Pronkss√µduri teisaldamine t√µi kaasa massirahutused, on rahval vere keema ajanud ka Vabaduss√µja v√µidusammas, planeeritav P√§tsi pea ja Tallinna lahes seisev rahvuskangelane Kalevipoeg. Olgu tegemist poliitilise monumendi v√µi m√§lestussambaga, riigimehe v√µi kultuuritegelasega - miks avalikku ruumi p√ºstitatud ausambad Eestis nii sageli t√ºlisid tekitavad? Saatejuht Urmas Vaino, re≈æiss√∂√∂r Elo Selirand, toimetaja Aivi Parij√µgi, produtsent Birgit Rae.
Jevgeni Zolotko, Vello Vinn

Peagi avatakse Arvo P√§rdi Keskuses fotograaf Kaupo Kikkase pildi- ja helir√§nnak &quot;Ansel&quot;, mis r√§√§gib fotode kaudu loo inimese suhtest loodusega, √ºksindusest ja vaikusest. Millest k√µneleb √ºrgne loodus ajal, mil inimese elu Maal on muutumas j√§rjest keerulisemaks? &quot;Plekktrummi&quot; k√ºlaline on fotograaf Kaupo Kikkas. Saatejuht Joonas Hellerma.
Millest me ikkagi r√§√§gime, kui mainime s√µnapaari &quot;avalik ruum&quot;? T√§nu t√§naseks Viljandis s√µna otseses m√µttes kasti pandud Jaak Joala monumendile on √ºhiskonnas taas kerkinud √ºles arutelu, mille keskmes on √ºhtpidi monumendid ning neid vormivad kunstnikud, teisalt avalik ruum, mille kavandamisel peaks olema √µigustatult igal seda tarbival inimesel ka oma osa kosta. Ometi saavad m√µlemad arutelud oluliseks alles siis, kui kellegi huvisid on riivatud. Eestis on suur hulk haritud kunstnike, arhitekte ja linnaplaneerijaid, kes saaksid olla suureks abiks avaliku ruumi ning ka sellesse planeeritavate objektide valikul. Sageli saavad nemadki s√µna√µiguse alles siis, kui &quot;pahandus&quot; juba tehtud. Aasta 2019/2020 Eesti inimarengu aruanne on palju keskendunud avaliku ruumi temaatikale. Millest me ikkagi r√§√§gime, kui mainime s√µnapaari &quot;avalik ruum&quot; ning kuidas v√µiks toimuda otsustusprotsess avalikku ruumi kunstiteoste planeerimisel? Kas t√§na kehtivad avaliku ruumi tarvis loodavate 

Mart Anderson, Annika Haas, Sirli Raitma, Kaarin Kivir√§hk, Flo Kasearu, Tallinna Kunstihoone, Fotomuuseum
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatakse 20. veebruaril n√§itus &quot;Klassikud. Ivo Lill&quot;, kus on eksponeeritud √ºle 150 klaasikunstniku monumentaalse teose. N√§ituse kuraator Merike Alber on √∂elnud, et Ivo Lill (1953-2019) oli omap√§i uitaja eesti klaasikunstis. Lill ei tegelenud tarbevormiga, huvi visuaalkunsti vastu suunas teda looma teoseid, mis on oma olemuselt skulptuurid. N√§itusel eksponeeritud t√∂√∂d on p√§rit muuseumi enda kogust ning autori perekonna omandist, tegemist on suurima Ivo Lille n√§itusega. Saatek√ºlaline Merike Alber kirjeldab Ivo Lille t√∂id. Saatejuht Piret Kooli.
Kunstnik Anu Raud m√µtiskleb inimese juurtest ja latvadest, unistustest ning vajadusest midagi endast maha j√§tta, h√§vimatutest v√§√§rtustest ja v√§ikeste asjade v√µlust. Tootja Umberto &amp; Ko. Re≈æiss√∂√∂r Erle Veber, produtsent Erik Norkroos.
Kuraatorid Nele Tiidelepp ja Riin Maide kutsuvad 24. veebruaril √ºhep√§evasele interdistsiplinaarsele korteri n√§itusele &quot;See sinine maja seal Baeri t√§naval&quot;, aadressil Baeri 5 Tartus. √úheks p√§evaks t√§idab korteri interdistsiplinaarne n√§itus. Kunstnike kohandumised ruumile ja selle √ºhisosale praeguste aegadega avalduvad performance'ite, installatsioonide ja muude eriilmeliste sekkumistena. Kunstnikud on: Liisbeth Horn, Robin Isenmann, Saara Liis J√µerand, Gregor Kulla, Maria Izabella Lehtsaar, Liz Lethal, Janne Lias, Riin Maide, Anumai Raska, Geil Studio, Marta Talvet, Nele Tiidelepp, Raul Markus Vaiksoo ja Mattias Veller. Saatejuht on Liina Vainumetsa.
Enne vabariigi aastap√§eva avas KUMU uue p√ºsiv√§ljapaneku, milles r√µhutatakse senisest enam kunsti ja √ºhiskonna suhet. Milliseid pilte, n√§gemusi ja unistusi sisaldab kunst, mida on Eesti aladel loodud ligi 250. aasta v√§ltel? &quot;Plekktrummi&quot; k√ºlaline on uue n√§ituse √ºks kuraatoritest, ajaloolane Linda Kaljundi. Saatejuht Joonas Hellerma.
Kumu uut p√ºsiekspositsiooni &quot;Identiteedimaastikud&quot; tutvustavad kuraatorid Linda Kaljundi ja Kadi Polli. P√ºsin√§itus tutvustab siinset vanemat kunsti (1700-1945), p√µimuvad baltisaksa, vene ja eesti traditsioonid. Omaette teemadena kerkivad esile baltisaksa ja eesti visuaalkultuuri seosed, piltide t√§hendus noores Eesti rahvusriigis, unistused moodsast elust, naiskunstnike h√§√§l, vaikiva ajastu ja s√µjaaja kunst ning kohalike identiteedimaastike kujunemise lugu. K√µrge kunsti k√µrval uuritakse harrastajate, hariduse, tarbegraafika ja disaini m√µju visuaalsele identiteediloomele. Muuseumite teemal j√§tkub saade veelgi. Nimelt on Eduard Vilde muuseumist ajutiselt saanud Linda Vilde muuseum! N√§itus on p√ºhendatud Linda Vilde tegevusele ajakirjaniku, √ºhiskonnategelase ja t√µlkijana. Linda J√ºrmann oli Eduard Vilde abikaasa. Alates nende tutvumisest 1904. aastal jagasid nad √ºhiseid v√§√§rtushinnanguid, √ºheskoos p√µgeneti poliitiliste p√µhjustel Eestist (maapaos oldi 11 aastat), √ºheskoos siia ka na

Lilli-Kr√µ√µt Repnau, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus
Agnƒó Naru≈°ytƒó, Veronika ≈†leivytƒó, Tartu Kunstimuuseum

Lithuanian photography historian Agnƒó Naru≈°ytƒó talks with curators ≈†elda Puƒ∑ƒ´te and Indrek Grigor about the &quot;Silver Girls&quot; and asks what makes those women visible and invisible in history and what makes them visible now?
Toomas Kuusing

Kultuurivaldkonna esindajad esitasid valitsusele ettepanekud kriisist v√§ljumiseks. &quot;Kultuur on Eesti majandust k√§ivitav j√µud ja meie p√µhiseaduslik imperatiiv, mille j√§tkusuutlikkus on meie riigi kestvuse aluseks,&quot; kirjutatakse p√∂√∂rdumises. Stuudios on ERSO direktor Kristjan Hallik ja festivali Tallinn Music Week juht Helen Sildna.
Eelmisel n√§dalal tegid kultuurivaldkonnad - muusika, kunsti, etenduskunstide, muuseumite, rahvakultuuri, kirjanduse, filmi ja kino ‚Äì vabariigi valitsusele √ºhise ettepaneku pandeemiakriisist v√§ljumiseks. P√∂√∂rdumine, millele kirjutas alla √ºle 250 kultuuriasutuse, on √ºhinemiseks avatud praegugi. K√ºsime Sirje Helmelt ‚Äì millised peegeldused p√∂√∂rdumisele on toimunud valdkonnasiseselt ja vaatleme koos temaga kultuurielu v√µimalikke kriisist v√§ljumise meetodeid. Saatejuht Tarmo Tiisler.

Flo Kasearu, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus
Tiit P√§√§suke, Joanna Hoffmann, Tartu Kunstimuuseum, [17.01.2018‚Äì13.04.2018] Nostalgiata

Kunstnik Darja Popolitova on p√§rit Sillam√§elt. Tema t√∂√∂d on osalenud n√§itustel Arnhemi muuseumis Hollandis (2020), New Yorgi Kunsti- ja Disainimuuseumis (2019), Oslo galeriis Kunstnerforbuntet (2018) ja paljudes teistes galeriides. Mis on kujundanud kunstnikku, kes √ºhendab oma t√∂√∂des metalli, puitu ja kivi, heli ning visuaali? Kas kunst aitab lahendada sotsiaalseid probleeme? Tulevane Eesti Kunstiakadeemia doktorant r√§√§gib oma tavatust teekonnast ja huvidest. Re≈æiss√∂√∂r Alina Sur≈æikova.
Eve Kiiler, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus
Alise Tifentales, ≈†elda Puƒ∑ƒ´te, Indrek Grigor, Tartu Kunstimuuseum
Kai Koppel, Ivo Lill, Maret Kukkur, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum

Kunstiministeerium. Kadi-Ell T√§histe, Kirke Kangro ja Madis Katz &quot;Kunstiministeeriumis&quot; tutvustab Kadi-Ell T√§histe Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusest kunstivaldkonna arengukava protsessi, mis on hooga k√§ima l√§inud. Kirke Kangro, EKA Vabade kunstide teaduskonna dekaan, avab kuidas on toimunud kunsti √µpetamine sellel erakorralisel aastal ja suures osas kaug√µppe teel. Madis Katz r√§√§gib Indrek Grigorile vabakutselise loovinimese √µigusest puhkusele, seoses oma n√§itusega &quot;P√ºhap√§ev&quot;. Saatejuht Maarin M√ºrk.

Ave Nahkur, Kondase Keskus
Kristlyn Liier, Peeter Talvistu, Siiri J√ºris

One of the most important pre World War II photo salons in Estonia was situated in Viljandi. Owned by Jaan Riet, the salon and its story would be unthinkable without four women: Jaan Riet‚Äôs wife Marie Riet, her sister Anna Kukk, and two daughters who were born and raised in the studio, Hilja and Elma Riet.
Evi Gailit, Maris Tuuling ja T√µnis Kriisa r√§√§givad oma √ºhisn√§itusest &quot;Kolmpromiss&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 23.01.‚Äì21.02.2021.
Siim Lill r√§√§gib n√§itusest &quot;Sama viin iga√ºhe suus&quot;, mis toimus Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis 23.01.‚Äì21.02.2021.

Maike Lond Malmborg, Andrus Aaslaid, Ignacio Zuloaga, Carlos Alonso Perez-Fajardo, Mikkeli galerii
Kaido Ole r√§√§gib enda ja Jonas Gasi≈´nase √ºhisn√§itusest &quot;Jonas &amp; Kaido II&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 26.02.‚Äì02.03.2021. N√§ituse kuraator on Arvydas ≈Ωalpys (Meno parkas galerii, Kaunas).
Millised olid esimesed varakristlikud kirikuhooned? Kuhu ja kuidas need ehitatud on? Teeme v√§ikese r√§nnaku Rooma koos Eesti Kunstiakadeemia √µppej√µu, muinsuskaitse ja konserveerimisosakonna juhataja Anneli Randlaga. Hannes Hermak√ºla tutvustab kahest vennast koosnevat kristikku duot For king and Country.
Ajaloolase, kultuuridiplomaadi, p√§randikaitsja, Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna dotsendi Riin Alatalu nimele lisandus detsembris 2020 veel √ºks tiitel -- maailma k√µige m√µjukama muinsuskaitse ekspertorganisatsiooni ICOMOS asepresident. Uued teemad p√§randikaitses: ajalooliste isikute ausammaste k√µrvaldamine, nn rohepesu muinsuskaitses, ja igikestvad teemad: kasutuseta seisev ja lagunev p√§rand. Epp r√§√§gib ka oma kooliajast Tallinnas, √ºlikooliajast Tartus, muinsuskaitse liikumisest ja 1980. aastate l√µpu fosforiidis√µjast, p√§evikupidamisest, muinsus- ja p√§randikaitse √µpetusest EKA-s.

Eike Eplik, Mari Moora, Tartu Kunstimuuseum
Stella Soomlais, J√ºri Kuuskemaa

Seekord &quot;Kunstiministeeriumis&quot; - Maarin M√ºrk vestleb ajakirja kunst.ee peatoimetaja ja kunstiteadlase Andreas Trossekiga. K√µne all on nii eelmisel kevadel 20. s√ºnnip√§eva t√§histanud v√§ljaande hetkeseisud kui ka kunstikriitikast laiemalt. Indrek Grigor kuulas pealt √∂koloog Mari Moora n√µuandeid kunstnik Eike Eplikule ning pani k√µrvataha nii m√µndagi asjalikku. N√§iteks, et palu-karukell on k√µige kaunim taim, sest ta meenutab suure peaga karvast looma kui ka t√µdemuse, et liigirikkus ei ole eesm√§rk omaette.
Leonhard Lapin, Sirje Helme, Resa Tiitsma, Triinu Pungits, Riina Varol, Olga Terri, Eerik Haamer
Resa Tiitsma
Aili Vint, Merike Kurisoo, Niguliste kunstimuuseum
Tiina Jurjeva, Orest Korma≈°ov

Hooaja viimases &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on Maarin M√ºrgil k√ºlas Urmas L√º√ºs, kelle n√§itus Hobusepea galeriis &quot;Teatavate piiride poorsusest&quot; (kuni 07.06) on algt√µuke saanud perekonnale kuuluva materiaalse p√§randi sorteerimisest ja julgest √ºmberm√§ngimisest. Materjalist l√§htuv kunst ning valdkondade risttolmnemine on t√§helepanu all ka Kumu kunstimuuseumi n√§itusel &quot;Kunst on disain on kunst&quot; (kuni 03.10) ning &quot;Kunstiministeeriumis&quot; teevad sellesse sissevaate kuraatorid Eda Tuulberg ja Karin Vicente. Indrek Grigor vestleb maalikunstnik Kristi Kongiga Kogo galeriis avatud n√§ituse &quot;Oli see unes v√µi oli see ilmsi?&quot; (kuni 19.06) peategelasest Magentast - ootusp√§raselt on juttu v√§rvist, aga ka pealkirjandusest ja karantiini k√µrvalm√µjudest. Kunstiministeerium soovib sisutihedat kunstisuve ja kohtumiseni uuel hooajal!
Urmo Teekivi, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus

Johannes Luik r√§√§gib oma Tartu Kunsitmaja suure saali n√§itusest ‚ÄúMa tean, mis oli eÃµiÃµlÃµeÃµ homme‚Äù 13.11.‚Äì12.12.2021. N√§ituse kuraator on Mailis Timmi.
Kristen R√§stas r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itusest &quot;Kuskil teisel pool vikerkaart II&quot; 13.11.‚Äì12.12.2021.
Jaanus Samma r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Muster&quot; Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriss 03.05.‚Äì22.05.2021.
Krista M√∂lder r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Sinilind. Teisele minale&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 03.05‚Äì22.05.2021.
Mirjam Hinn ja Alar Tuul r√§√§givad oma Tartu Kunstimaja suure saali  √ºhisn√§itusest ‚ÄûTuhandesilmne saar‚Äú 29.05.‚Äì20.06.2021.
Anastassia ≈†ar√µmova r√§√§gib OSA kunstikollektiivi (Olga Makaronskaja, Sonya Isupova ja Anastassia ≈†ar√µmova) n√§itusest &quot;Kultuurikoodid&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 29.05.‚Äì20.06.2021.



Siim Elmers r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Seniit&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 03.05.‚Äì22.05.2021.
Eva Elise Oll r√§√§gib enda isikun√§itusest &quot;N√§otagune naer&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 03.09.‚Äì03.10.2021.
Gennad Kurlenkov r√§√§gib enda Tartu Kunstimaja v√§ikese saali isikun√§itusest &quot;Subjektiivne reaalsus&quot; 25.06.‚Äì25.07.2021.
Killu Sukmit r√§√§gib enda Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii isikun√§itusest &quot;Kunstnik ja tema t√∂√∂&quot; 03.09.‚Äì03.10.2021.
Mari M√§nna r√§√§gib enda Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii isikun√§itusest &quot;Varemed&quot; 30.07‚Äì29.08.2021.
Peeter Krosmann r√§√§gib enda isikun√§itusest &quot;√úks silmapilk ilusat elu&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 30.07‚Äì29.08.2021.
Silver Vahtre r√§√§gib enda Tartu Kunstimaja suure saali isikun√§itusest &quot;Tartu kollaa≈æid&quot; 25.06.‚Äì25.07.2021.
Triin Kerge ja Aksel Haagensen r√§√§givad oma Tartu Kunstimaja suure saali √ºhisn√§itusest &quot;Kuhu me l√§hme?&quot; 30.07‚Äì29.08.2021.

Lembit Sarapuu, Andra Orn, P√§rnu Linnagalerii
Aleksandra Murre, Karin Paulus

T√§na j√µuab kinodesse Joosep Matjuse ja Katri Rannastu dokfilm &quot;Pingev√§ljade aednik&quot; ‚Äì omamoodi k√§ekirjaga lugu portreteerib kirjanik Mehis Heinsaare m√µttemaastikke. Linateosest ei puudu lummavad loodusmaastikud, kirjaniku kaasteelisteks olevad loomad-linnud ega kunstnikest s√µbrad. Joosep Matjus kommenteerib uut teost. Saatejuht Mari-Liis Uibo.
Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor on k√ºlla kutsunud Marge Monko, kelle n√§itust &quot;Suur teeskleja&quot; (koos Gabriele Beveridgega) saab n√§ha KAI kunstikeskuses. Vaateaknad ja kaupade v√§ljapanekud poodides p√º√ºavad meid pidevalt v√µrgutada ‚Äì vahel on need katsed edukamad, vahel m√µjuvad nagu kohmetu flirt. Monko ja Beveridge t√µstavad oma n√§itusel selle v√§ljapaneku-kultuuri eraldi t√§helepanu alla ‚Äì ilmuvad tuttavad elemendid nagu mannekeenide osad, stanged, vitriinid, luksuskaubad jpm, kuid mitte oma harjumusp√§rases rollis ja intrigeerivate lisandustega. Kaasaja s√µlmpunktid on fookuses ka √§sja Tallinna Kunstihoones avatud n√§itusel &quot;Mis sillutab teed uuele maailmale?&quot; (kuraator Corina L. Apostol, kuni 05.12.2021). L√§hiaastate sotsiaalselt kaasatud kunsti √ºlevaaten√§itusel kohtab teemasid nagu p√§evapoliitika ja t√µej√§rgne √ºhiskond, sotsiaalmeedia m√µju, linnaruumi muutumine ja gentrifikatsioon, migratsioon, kv√§√§r-k√ºsimused, kunstnike √µiglase tasustamise teemad jne. M√ºrk ja Grig

Autor: Margit Kilumets; Autor: Margus Tabor
Urmas L√º√ºs, Greta Koppel, √úlle K√µuts, Julia Maria K√ºnnap

Kinos S√µprus linastub Tallinna Fotokuu kunstnikufilmide programm &quot;Diploopia&quot;. L√§hemalt r√§√§gib kunstnik ja filmitegija Len Murusalu, kes on l√ºhifilmide programmi pannud kokku koos briti-jaapani teadlase Julian Rossiga. Saatejuht Ivo Heinloo.
2021 Hotell Pallase maalikunsti stipendiumi p√§lvinud Mia Melanie Saar r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;V√µlu ja valu&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 08.10.‚Äì07.11.2021.
Hanna-Liis Kont r√§√§gib enda kureeritud n√§itusest &quot;N√§itus kui vestlus&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis ja monumentaalgaleriis 09.10.‚Äì07.11.2021.

Kadri Lind, Pintsel, Liisa Kruusm√§gi, Anatol Donkan
Avatud on maalikunstnik Vano Allsalu isikun√§itus &quot;Maailm peas&quot;, mida tutvustab Tartu Kunstimuuseumi n√§ituste osakonna juhataja Indrek Grigor. Viltuse maja esimese korruse vallutavad v√§rvilised, emotsionaalsed ja intelligentsed abstraktsed teosed. Publikule avaneb kunstniku stiihiline sisemaailm. Alates 16. oktoobrist saab Tartu Kunstimuuseumis k√ºlastada kolme uut n√§itust: teisel ja kolmandal korrusel avaneb kunstnike kollektiivi Eesti Energiad (J√ºri Ojaver, Paul Rodgers, Jaan Toomik ja Jaan Paavle) √ºhisn√§itus &quot;Harjumuse j√µud&quot;, projektiruumis videokunsti n√§itus &quot;(ise)teadvus&quot; ning esimese korruse saalis Vano Allsalu isikun√§itus &quot;Maailm peas&quot;. Saatejuht Liina Vainumetsa.

T√µnis Saadoja, Eva Grosse, Christophe De Jaeger, Paul Kuimet, Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Wiels
Kunstnike seas pole kuigi palju neid, kelle loomingu iga√ºks eksimatult √§ra tunneb. J√ºri Arrak aga just ongi selline looja. Kes siis ei teaks tema looklevate vormidega salap√§raseid peajalgseid, kes piltidel oma elu elavad! Seekord r√§√§gib loomingu asemel aga kunstnik ise. 85 eluaastat on ju p√§ris hea vanus, et teada, mis on elus k√µige t√§htsam. J√ºri Arrakut usutleb Owe Petersell. Re≈æiss√∂√∂r Maire Radsin, toimetaja Anne-Mari M√ºller, produtsent Kadi Katarina Priske.
Juhan Kuusi Dokfoto Keskus esitleb esmakordselt Eestis Ungari Fotomuuseumi kogul p√µhineva viie fotomeistri n√§itust &quot;Inimest peegeldades&quot;. &quot;Ainult andekusest ei piisa, peate olema ka ungarlane&quot;, on √∂elnud k√µige kuulsama Ungari p√§ritolu fotograaf Robert Capa (1913-1954). Kuigi fotolegend m√µtles neid s√µnu naljana, on selle taga peidus omajagu t√µde ning tema t√∂id on n√§itusel rohkem kui teiste meistrite teoseid. √úhelt poolt on p√µhjuseks fakt, et fotokeskusele nime andnud Juhan Kuusi jaoks oli just Robert Capa √ºks t√§htsamaid eeskujusid. Teiseks ‚Äì just Capa n√§itas fotodel s√µda nii l√§hedalt nagu keegi teine ei olnud seda varem teinud. Seega pani kaasaegsele konflikti-ja s√µjafotograafiale aluse just Capa. N√§itust kommenteerib Dokfoto Keskuse kuraator Toomas J√§rvet. Saatejuht Robert Staak.

Ingel Vaikla, Wiels
Kunstiministeeriumis on k√ºlas Tallinna Kunstihoone kuraator Siim Preiman, kelle koostatud n√§itust &quot;M√§ndfulness&quot; saab Tallinna Linnagaleriis vaadata 28. novembrini. Kas eestlased on metsarahvas? Kuidas astuvad omavahel dialoogi Olimar Kallase karikatuurid ja Mall Nukke r√§mpspostist kollaa≈æ Kalevipoja r√§nnakust maailma otsa? Kuidas teha kaasaegse kunsti n√§itus n√µnda, et ka selle &quot;k√∂√∂gipool&quot; ja produktsioon peaks silmas oma √∂koloogilist jalaj√§lge? Eelmainitud k√ºsimuste juurest liigutakse aruteluga edasi Kumusse, Jeremy Shaw videoinstallatsiooni &quot;Phase Shifting Index&quot; keskele, kus tantsivad tuleviku subkultuurid, iga√ºks enda v√§ljat√∂√∂tatud p√µhim√µtete alusel, haarates ka publiku h√ºpnootilisse seisundisse. Kas see on parim pidu, mida Kumu suures saalis on korraldatud? Saate l√µpetab Tallinna vanalinna galeriide k√ºlastus ‚Äì Mari-Leen Kiipli n√§ituse &quot;Niina kalastab lodudel, v√µrendikel ja p√µikmadalatel&quot; Draakoni galeriis ning Kristen R√§stase &quot;Hoolek

Anne Vetik, Liisi Eesmaa, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Maria Arusoo, Eelco van der Linden, Hendrik Folkerts, Kati Ilves, Nadia Beard
Elina Masing, Ane Raunam
Kaisa Eiche, Merle J√§√§ger, Jaan Toomik, J√ºri Ojaver, Jaan Paavle, Paul Rodgers, Tartu Kunstimuuseum, [16.10.2021‚Äì30.01.2022] Eesti Energiad. Harjumuse j√µud

Kaks Madalmaade kunsti n√§itust (&quot;Memlingist Rubensini&quot; Kadrioru kunstimuuseumis ja &quot;Meeletu Dymphna j√§rele&quot; Niguliste muuseumis) on avatud veel vaid p√ºhap√§evani. Kunstis√µpradele soovitatakse igal juhul v√§ljapanekutest osa saada, seet√µttu on p√§evad sisustatud ekskursioonidega erinevas vanuses publikule ning kontserdi annab Hortus Musicus. Stuudiok√ºlaline on Kadrioru muuseumi juht, kunstiteadlane Aleksandra Murre. Saatejuht Mari-Liis Uibo.
Eesti Kunstiakadeemia avab UNESCO p√§randiuuringute √µppetooli. EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna dotsent Riin Alatalu.
Vabakutselised loovisikud ‚Äì kust king pigistab?. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor vaatavad koos vabakutselise kunstit√∂√∂taja Airi Triisbergiga otsa Praxise mahukale uuringule &quot;Vabakutselised loovisikud, nende majanduslik toimetulek ja sotsiaalsete garantiide k√§ttesaadavus&quot; ja arutavad, kust king pigistab ning mida saaks ette v√µtta (saab ka √ºlevaate, mida on viimase 20 aasta jooksul juba ette v√µetud). Saate teises pooles surfavad saatejuhid nullindates. Peamiselt Kumus avatud n√§itusel &quot;Kunst mugavustsoonis? Nullindad Eesti kunstis&quot; (kuraatorid Eha Komissarov ja Triin Tulgiste, avatud kuni 09.10.2022), aga ka ETDMi n√§itusel &quot;Nulltuju. Eesti moe avangard 2000 - 2010&quot; (kuraator Anne Vetik, avatud kuni 23. jaanuar 2022). Samuti meenutavad saatejuhtid 2019. aastal Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse v√§ljaantud artiklikogumikku &quot;Normaalsed nullindad&quot; (koostaja Rael Artel). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Sirje Helme, Edvard Munch
Biotoopia uus teema√µhtute sari v√µtab fookusesse looduse ja inimese vahelised suhted. Esimene loeng looduse isev√§√§rtusest toimus koost√∂√∂s Von Krahli Akadeemiaga 30. novembril ning edaspidi saab vestlus√µhtuid kuulata kord kvartalis. Kas ja kuidas on m√µtet keskkonnateemadest r√§√§kida ja teha seda m√µjusalt? Biotoopia teema√µhtute sarja tutvustavad Peeter Laurits ning filosoofia- ja muusikateaduse tudeng Aurora Ruus. Saatejuht Miina P√§rn.
Ekspeditsiooni lavastust &quot;Eikellegi k√µrb&quot; tutvustavad Jaanika Arum ja Helen V√§strik. Koos helikunstnik Mari-Liis Rebasega loodud visuaalne ja heliline lavateos sai inspiratsiooni Austraalia laululindudest, kes on liigikaaslaste v√§hesuse t√µttu unustamas oma laulu. Saatejuht on Miina P√§rn.

Triin Tulgiste, Edith Karlson, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum, [29.10.2021‚Äì12.12.2021] S√º√ºtuse tagasitulek
Saatek√ºlaline on nahakunstnik, √µppej√µud ja n√§ituste korraldaja Pille Kivihall. Eesti nahakunst on maailmapildis silmapaistval kohal, miks? Saatejuht on Mari-Liis Uibo.

Tiit P√§√§suke, Valve Janov, Anne T√ºrn, √úlle Kruus, Adamson-Ericu Muuseum
Kuigi Anu Raua rajatav keskus Heimtalis j√§i sellel aastal ilma riigi toeta, leidub inimesi, kelle toel hubane ja kosutav paik Viljandimaal ikkagi areneb. Kust tuleb j√µud p√ºhendumiseks, et luua elu- ja loomet√∂√∂ salap√§rast liitu? J√µulude eel on &quot;Plekktrummi&quot; k√ºlaline tekstiilikunstnik ja akadeemik Anu Raud. Saatejuht Joonas Hellerma.
Nagu juba traditsiooniks on saanud, teevad kunstiaasta kokkuv√µtteid kaks siinsest kunsti-raadiosaadet √ºhiselt ‚Äì Kunstiministeerium Klassikaraadiost (saatejuhid Indrek Grigor ja Maarin M√ºrk) ning Vitamiin K Ida raadiost (saatejuhid Lilian Hiob ja Siim Preiman). Saates hekseldatakse n√§ituseid. Vaatamata sellele, et pandeemia hoidis kogu elu vahepeal suletuna, √µitses n√§itusemaastik erikorra v√§lisel ajal igati lopsakalt. Samamoodi r√§√§gitakse kunstikriitika seisudest, kunstielu √ºldistest muutustest ja suundumustest ning antakse ka uusaastalubadusi.
Aasta alguses p√§lvis Eesti √ºks skandaalsemaid, aga ka oman√§olisemaid arhitekte Vilen K√ºnnapu Kultuurkapitali arhitektuuri valdkonna elut√∂√∂preemia. N√º√ºd teeb ta Marko Reikopile oma loomingu sees tuuri ja avaldab, mis teda maailmas enim liigutab ning k√µnetab. Toimetaja Kai V√§√§rtn√µu, re≈æiss√∂√∂r Kaili Lehtemaa.
Eesti Kunstiakadeemia esimese kursuse fotograafiatudeng Alina Birjuk pildistas t√§naval vanapaari, kelle armulugu sai alguse pea 90-aastasena. Juhuslikust j√§√§dvustusest s√ºndis koolit√∂√∂, veebin√§itus ning s√µprus Uno ja Lindaga. Alina Birjuk r√§√§gib Klassikaraadiole, millised hetked sunnivad kotist kaamerat haarama, mis on ilu ja milline t√§hendus on talle Arvo P√§rdi palal &quot;Aliinale&quot;. Saatejuht Lisete Velt.
Jaanuari l√µpus j√µuab ETV2 ekraanile Aljona Sur≈æikova dokumentaalfilm skulptor Edith Karlsonist. Filmitegemise k√µrval veab Aljona J√§rvamaal K√§rude muuseumi ja loengusarja &quot;Naised l√ºkkavad&quot;. Aljona Sur≈æikova heidab valgust √§sja esilinastunud filmile, tegemistele J√§rvamaal ja r√§√§gime sellest, mis teda kunstis ja kunstnikes enim paelub. Saatejuht Lisete Velt.

Pilvi Kalhama, Ingrid Orman, Konrad M√§gi, EMMA - Espoo Moodsa Kunsti Muuseum
Vilve Undi moekollektsioon &quot;√Ñ√§remaa‚Ä¶ / Periphery‚Ä¶&quot; v√µitis mainekal Los Angelese rahvusvahelisel disainikonkursil International Design Awards (IDA) moedisaini kategoorias pronksauhinna (Bronze Prize in Apparel Category / Runway Collections). IDA festival, mis on oma valdkonnas √ºks tuntumaid, toimus juba 15. korda ning sellel osales disainereid enam kui 80 riigist. Stuudios on Vilve Unt. Saatejuht Nele-Eva Steinfeld.
Arhitektuurimuuseumis avatakse t√§na Taavi Tulevi ja Ekke V√§striku autorin√§itus heli, m√ºra, ruumi ja arhitektuuri vahelistest seostest. Stuudios on Taavi Tulev ja Ekke V√§strik. Saatejuht Ivo Heinloo.
Portreelugu Eesti tippskulptorist. Edith elab suviti Hiiumaal, sealt alustamegi temaga tutvumist. Ta t√∂√∂tab v√§ga palju ja selle t√µttu ka j√µuab palju. Filmis n√§eme kaht erinevat maailma, kunstniku kinnist ja isegi √ºksildast elu, kunsti loomise protsessi ning siis selle publikule tutvustamist maailma kunstipealinnas (Art Baselil ≈†veitsis), suuri n√§itusi, nende festivalide avamisi, kuhu skulptori teosed j√µuavad. Edith on v√§ikse poisi ema, indie-muusika skeenes legendaarse Raul Saaremetsa elukaaslane. Edith on Eesti publikule juba p√§ris tuntud ja praegu on k√§es hetk, mil ta teeb esimesed iseseisvad sammud rahvusvahelisel areenil, seda strateegiliselt parimates kohtades. Mis on kunstniku vastutus? Kas kunst saab elu muuta? Re≈æiss√∂√∂r Aljona Sur≈æikova, operaator Sergei Trofimov, heli Dmitri Piibe, v√§rvikorrektsioon Artemi Sintsov, helilooja Aleksandr ≈Ωedeljov, produtsent Sergei Trofimov. Tootja Diafilm 2021.
Saatek√ºlaline on re≈æiss√∂√∂r Terje Toomistu, kelle uus film &quot;P√µlvkond piiri taga&quot; portreteerib erinevatel p√µhjustel Eestist √§ra l√§inud noori. Filmi keskmes on p√µlvkond, kes astus ellu p√§rast Eesti liitumist Euroopa Liiduga ning otsustas minna v√§lismaale t√∂√∂le, √µppima v√µi maailma avastama. Ent aastaid hiljem pole p√∂√∂rdumine tagasi Eestisse sageli sama lihtne. Linateos toob vaatajani lood maailma eri paigus elavatest eestlastest, kes ausalt ja avatult jagavad oma isiklikke lugusid, m√µtteid ja tundeid seoses r√§nde, kuuluvuse ja juurtega. Erilinastused koos filmitegijatega toimuvad 29. jaanuaril kinos S√µprus ning 31. jaanuaril Tartu Elektriteatris. Saatejuht on Tarmo Tiisler.
Neljap√§eval, 6. jaanuaril 2022 vestles Tartu Kunstimuuseumis maalikunstnik Vano Allsalu oma isikun√§itusel ‚ÄûMaailm peas‚Äú Jaan Elkeniga oma loomingust, v√§rvidest ja kujutamisest abstraktses kunstis ning t√§nase maalikunsti ees seisvatest v√§ljakutsetest.



Miljard Kilk, Reet Mark, Markus Kasemaa, Kiwa, Andres Keil, Eesti Rahva Muuseum
Uue aasta esimene &quot;Kunstiministeerium&quot; kohtub k√µigepealt Tallinna Graafikatriennaaliga - kunstis√ºndmusega, mis toimub j√§rjepanu juba alates 1968. aastast. K√ºlas on juhatuse liige Marten Esko, kes vastab saatejuhtide k√ºsimusele, kuidas on sellise v√§√§rika ajalooga kunstis√ºndmust edasi kanda ja iseloomustab seekordset triennaali ning selle kohta kaasaegse kunsti maastikul. Saatejuhid v√µtavad endale vabaduse l√§bi hekseldada kolm aktuaalset n√§itust. Need on aga Tamara Luuki kureeritud Neeme K√ºlma ja Alice Kase &quot;Edevuses √ºksi&quot; Tallinna Linnagaleriis, Siim Preimani kureeritud Krista M√∂lderi ja Kristi Kongi &quot;... ja teised valguse varjundid&quot; Tallinna Kunstihoones ning Reet Marki kureeritud Miljard Kilki retrospektiiv Eesti Rahva Muuseumis. Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.
Kunstiteadlane ja Tartu Kunstnike Liidu esimees Peeter Talvistu tutvustab Tartu Kunstimajas avatud uusi n√§itusi. K√µne all on kolm n√§itust: suures saalis Britta Benno isikun√§itus &quot;Saamisest maa(stiku)ks&quot;, v√§ikeses saalis Kelli Gedvili isikun√§itus &quot;Nahahooldus&quot; ning monumentaalgaleriis Sven Parkeri ja Roman-Sten T√µnissoo √ºhisn√§itus &quot;Kujutlusi mittevabaduses&quot;. N√§itused j√§√§vad avatuks 20. veebruarini 2022. Saatejuht Liina Vainumetsa.
Stuudiok√ºlalised on Airi Triisberg ja Maarin Ektermann. Nende algatatud kunstivaldkonna √µiglaste tasum√§√§rade mudeli kujundamise protsessi panustas ligikaudu 70 kunstivaldkonna praktikut kahe aasta jooksul ‚Äì kunstnikud, tarbekunstnikud, n√§ituse kujundajad, graafilised disainerid, kirjutajad ja kuraatorid, n√§ituste installeerijad ja dokumenteerijaid ning institutsioonide juhid. Saatejuht Kaisa Ling.

Laurentsius, Tiit P√§√§suke, Kadri Toom, Katri-Evelin Kalaus, Vaal Galerii
Eesti Kultuurkapitali aastapreemiate jagamise erisaates tehakse k√µigi elut√∂√∂- ja peapreemiate laureaatidega l√§hemalt juttu, et avada Eesti kultuurielu olulisemate inimeste m√µttemaailma ja tegude tagamaid. Saatejuhid Sandra Uusberg ja Kaspar Velberg. Re≈æiss√∂√∂r ja produtsent Mikk J√ºrjens.

Kertu Saks, Eesti Rahva Muuseum
Corina Lucia Apostol, Emilie Rosalie Saal

Intervjuu kunstnik Tanja Muravskajaga, kelle korraldatud n√§itus &quot;Hingel√§hedane s√µna&quot; on avatud Tallinna Vene muuseumis (kuni septembrini 2022). Vestleme keele omap√§radest, lugudest, mis on s√µnade taga ning kogukonnast, mida muuseum enda √ºmber loob. Seej√§rel v√µtab Kunstiministeerium k√µne P√§rnusse. Kuraator Marian Grau tutvustab talvise kunstielu k√§imat√µmbajat FotoFesti, mille kuus n√§itust j√§√§vad avatud m√§rtsi l√µpuni/aprilli alguseni. Valikus on kaameravaba fotokunsti, fotokunsti ajalugu, portreefotot, vaatefotograafiat ning ka √ºks kosmiline m√µ√µk. Saate l√µpuks soovitab &quot;Kunstiministeerium&quot; kahte n√§itust: &quot;Valve Janov. Algusest avangardi 1942‚Äì1965&quot; Adamson-Ericu muuseumis (kuni 27.03, kuraatorid √úlle Kruus, Enn Lillemets) ja &quot;Pikipiirijooksja, rotip√º√ºdja ja m√º√ºriladuja&quot; Tallinna Kunstihoone galeriis (kuni 03.04, kuraator Gregor Taul). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.
Tallinna XVIII Graafikatriennaali noorten√§itus &quot;Aeglased man√∂√∂vrid&quot; on avatud Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis. Mille √ºle valutavad s√ºdant noored graafikakunstnikud? Stuudios on n√§ituse kuraatorid Riin Maide ja Brit Kikas. Saatejuht Miina P√§rn.

Anne Ruussaar, Kalle Kimsto, Johannes Lorup, Maria Valdma
Neljap√§eval linastuv videoprogramm &quot;N√∂√∂ri m√∂√∂da&quot; koondab endas kuue videokunstniku t√∂√∂d, mis p√§rinevad Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse arhiivist. Miks on nende videote korduvaks motiiviks just n√∂√∂r, r√§√§gib programmi kuraator Marika Agu. Saatejuht Lisete Velt.

Robin N√µgisto, Mark Soosaar, Pusa, P√§rnu Uue Kunsti Muuseum
Tartu Kunstimuuseumis saab k√ºlastada kolme n√§itust: kolmandal korrusel on baltisaksa maalikunstniku Lilly Waltheri (1866‚Äì1946) loomingut tutvustav n√§itus &quot;Lilly Walther. Piiritu&quot;, projektiruumis on Noor Tartu n√§itusesarjas Nele Tiidelepa isikun√§itus &quot;Keda saab ainult igatseda&quot; ja esimesel ja teisel korrusel Ludmilla Siimu (s 1938) retrospektiivn√§itus &quot;Olemise helk&quot;. V√§ljapanekuid tutvustavad kuraatorid Nele Ambos (&quot;Lilly Walther. Piiritu&quot;) ja Kristlyn Liier (Ludmilla Siim &quot;Olemise helk&quot;) ning kunstnik Nele Tiidelepp (&quot;Keda saab ainult igatseda&quot;). Saatejuht Liina Vainumetsa.
Ukraina s√µda. tARTu pood. Muhu talu

Lauri-Dag T√º√ºr, Zuga √úhendatud Tantsijad
Kai Lobjakas, Signe Kivi, Eva Luigas, Mari Adamson, Anna Gerretz, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum

K√µrgema Kunstikooli Pallas meediadisaini osakond kutsub graafikan√§itusele &quot;S√µlm&quot;. Omandatavast erialast ja n√§itusest r√§√§givad l√§hemalt Tartu K√µrgema Kunstikooli Pallas meediadisaini osakonna kolmanda kursuse tudengid Bibiana Aarma ja Maria Kilk. Saatejuht Liina Vainumetsa.
Reet Talima, Tiina Puhkan, Orest Korma≈°ov, Urmas Puhkan, Kondase Keskus
Kristina Norman, Emilie Rosalie Saal
Peeter Pere, Katrin Pere, Johannes P√§√§suke, Siim Raie

K√ºlas on kunstnik Diana Tamane, kellel on avatud n√§itused &quot;Puudutuse t√ºpoloogia&quot; EKKMis (kuni 05.06) ning &quot;Sama taeva all&quot; Kogo galeriis (kuni 18.06). Tamane vaatleb nendel n√§itustel l√§hedalt, lausa naha alla pugedes t√ºtarde, emade ja vanaemade kogemusi, koos olemist, omavahelist d√ºnaamikat ja toetust. Lisaks arvustavad saatejuhid n√§ituseid &quot;Ars viva 2022 ‚Äì tajuv√§lja agendid&quot; (kuraator Maria Helen K√§nd, Kai kunstikeskuses kuni 07.08) ning &quot;Teie m√§ngige, me k√§ime korraks √§ra&quot; (kuraator Tamara Luuk, Tallinna Kunstihoones, kuni 05.06). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.
Anu P√µder, Rebeka P√µldsam, Dina Akhmadeeva
Mari Kanasaar, Anu Stranberg, Lilian Bristol, Vabaduse galerii, Esna galerii
Annika Teder, Peep J√§nes, Mattias Agabus

Bita Razavi, Kristina Norman, Corina Lucia Apostol
Lihula
Britta Benno r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Saamisest maa(stiku)ks&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 22.01.‚Äì20.02.2022.
Edgar Tedresaar r√§√§gib oma isikun√§ituest &quot;Antropotseen&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 06.05.‚Äì05.06.2022.
Eero Ijavoinen r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Vaikne tund&quot; Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis 10.06.‚Äì10.07.2022.
Eva Elise Oll ja Ingmar Roomets r√§√§igvad oma √ºhisn√§itusest &quot;Vari&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 01.04.‚Äì01.05.2022.
Kuraator Martin R√§sta r√§√§gib helikunsti n√§itusest &quot;M√∂√∂dar√§√§kimised&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 26.02.‚Äì27.03.2022.
Henri H√ºtt r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii isikun√§itusest &quot;P√µhjuseta tagaj√§rjed&quot; 13.11.‚Äì12.12.2021.
Kelli Gedvil r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali isikun√§itusest &quot;Nahahooldus&quot; 22.01.‚Äì20.02.2022.
Marge Nelk r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Trompe-l'oeil ehk silmapete&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 06.05.‚Äì05.06.2022.
Kuraator Carlos Barberena r√§√§gib Peeter Alliku nimelise Tartu Graafikafestivali n√§itusest &quot;Varjud&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 10.06.‚Äì10.07.2022
Solveig Lill r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Mikroobi kalleim m√§lestus&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 26.02.‚Äì27.03.2022.
Kuraator Madli Ehasalu r√§√§gib Sven Parkeri ja Roman-Sten T√µnissoo Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii √ºhisn√§itusest ‚ÄûKujutlusi mittevabaduses‚Äú 22.01.‚Äì20.02.2022.
Kujundaja Margus Lokk r√§√§gib Tartu Kunstimajas toimunud Tartu kunsti aastan√§itusest 2021 pealkirjaga &quot;Elukeskmed&quot; 18.12.2021‚Äì16.01.2022.
T√µnis Saadoja r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;September, oktoober, m√§rts, aprill&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 01.04.‚Äì01.05.2022.
Uwe Schloen talks about his solo exhibition ‚ÄûEesti + mina‚Äù Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis 06.05.‚Äì05.06.2022.
Veiko Klemmer r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Siirdeala&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 10.06.‚Äì10.07.2022.



Professor, maalikunstnik ja graafik Ado (Adolf) Vabbe r√§√§gib oma √µpingutest erinevate √µppej√µudude juures, √ºhise ateljee (Anton Starkopf, Otsmann jt) loomisest M√ºnchenis. Kohtumistest erinevate kunstiinimestega. 1913. a p√∂√∂rdub koju Narva tagasi. Pikem meenutus Itaalia reisist, kus viibis terve aasta. Materjal lindistatud 24. oktoober 1955. a Friedebert Tuglase kodus. Salvestas Elo Tuglas. Originaal Tuglase muuseumis. NB! Raadiosaateks k√µlbmatu materjal - kasutatav ainult l√ºhil√µikudena - n√§itena. Esineb katkestusi. Korrigeeritud Heino Pedusaare poolt m√§rts 1982. a.
L√µik Amandus Adamsoni 100. s√ºnniaastap√§evale p√ºhendatud saatest. Reporter Lembit Lauri vestleb kunstnik August Janseniga. NB! Tugevad sahinad! Eetris 12.11.1955.
Saade maalikunstnikust August Jansenist. Intervjuu kunstniku ateljees, vestlevad kunstniku lesk Helmi Jansen ja Adele Reindorff, reporter Lembit Lauri. Saate sissejuhatus Elfriede Ilves. Saates August Janseni meenutused (1955. a). Eetris 06.02.1958.
Tallinna vanalinna kindlustusv√∂√∂nd, saatejuhid Helju Korv ja Valdo Pant. Saates r√§√§givad kunstiajaloolane Villem Raam ja Teadusliku Restaureerimise t√∂√∂koja arhitekt Rein Zobel. Ekskursioon Tallinna linnam√º√ºril asetsevatele tornidele. Villem Raam r√§√§gib linnam√º√ºrist, selle ehitusest. Rein Zobel jutustab linna tornidest, nende ehitusviisist, plaanidest tulevikus. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 13.07.1958.

KUMU avan√§ituse skulptuuriv√§ljapaneku &quot;Kajakas&quot; h√§√§letaust. Kunstnik Arseni M√∂lder.
M√§lestusi Jaan Koorti viimasest t√∂√∂paigast G≈æeli keraamikatehases. Reporter Lembit Lauri. Vahetekste loevad Elfriede Ilves ja Rein Lepik. Saates r√§√§givad Tui Koort (J. Koorti t√ºtar), Mari Koort (J. Koorti abikaasa), Klavdija Suhhova, peainsener Semjon Eikelman. NB! Kopeerkaja! Eetris 19.05.1959.
Raadioolukirjeldus &quot;Nikolai Triik&quot;. Saade maalikunstnikust - Nikolai Triik (1884-1940). Kadrioru Kunstimuuseumis on Nikolai Triigi m√§lestusn√§itus. Saate sissejuhatus ja vahetekstid diktorilt. Nikolai Triigist ja tema loomingust k√µnelevad kunstiajaloolane ja n√§ituse koostaja Evi Pihlak, restauraator Eerik P√µld, Nikolai Triigi √µpilane Lepo Mikko ja tema abikaasa Agnes Lamp-Mikko, Nikolai Triigi √µde Liidia Triik. Reporter on Lembit Lauri. Eetris 08.08.1959. VAS-58
N√§ituse- ja ateljeepinnana tegutsev Tartu Kunstnike Maja ehitati valmis 1959. aastaks. K√ºmnendi mitmed m√µjukad n√§itused toimusid just seal. Kujur Endel Taniloo (√µieti Endel Eduard Taniloo)
Saated v√§liseestlastele. Kunstnik G√ºnther Reindorff k√µneleb oma k√§silolevatest t√∂√∂dest. Veerandkiirusega lindile √ºmberv√µte.
Adamson-Eric (ristinimi Erich Karl Hugo Adamson, 1902-1968) on √ºks mitmek√ºlgsemaid loovisiksusi 20. sajandi Eesti kunstis. Eelk√µige virtuoosliku maalijana tuntud kunstnik t√∂√∂tas ka peaaegu k√µigil tarbekunstialadel. 1962. a korraldati Adamson-Ericu 60. s√ºnnip√§eva puhul Tallinna Kunstihoones tema personaaln√§itus. Eriti h√§mmastas k√ºlastajaid kunstniku mitmek√ºlgsus (eksponeeritud oli √ºle 900 teose). See oli kunstniku teine isikun√§itus - esimene toimus sealsamas Kunstihoones 1938. a.
Saatejuht Lembit Lauri k√ºlastab kolme kunstnikku: G√ºnther Reindorffi, Hendrik Vitsurit ja Alo Hoidret, kelle k√µigil on s√ºnnip√§ev 26. jaanuaril. 00:00 Lembit Lauri k√ºlastab graafik G√ºnther Reindorffi, r√§√§gitakse tema maastikupiltidest, tulevikuplaanidest 05:11 Lembit Lauri k√ºlas raamatute kunstilisel kujundajal Hendrik Vitsuril, juttu tuleb tema t√∂√∂dest 11:53 L. Lauri k√ºlas kunstnik Alo Hoidrel, r√§√§gitakse √µpingutest ja rindejoonistustest. K√µigilt kolmelt kunstnikult l√µpus√µnad. Eetris 28.01.1962

K√ºlas Karl Burmanil, arhitekt ja kunstnik, (80-aastane). Esinevad Villem Raam, Karl Burman, reporter Lembit Lauri. Toimetaja Lydia M√∂lder. 1. R√§√§gib saatejuht Villem Raam, tutvustab Karl Burmani. 2. Karl Burman r√§√§gib oma kunsti√µpingute algusest. Reporter Lembit Lauri. 3. Villem Raam r√§√§gib Karl Burmani kunsti√µpingutest. 4. Karl Burman r√§√§gib 1905. a revolutsioonist, k√ºsitleb Lembit Lauri. 5. Villem Raam: Karl Burmani esimestest t√∂√∂dest ja loomingust √ºldse. 6. Lembit Lauri k√ºsitleb Karl Burmani, juttu tuleb tema reisidest ja erinevatest paikadest, kus maalida. 7. Villem Raam r√§√§gib arhitekti ja kunstniku Karl Burmani uutest kavatsustest.
Toimetaja Lydia M√∂lder. Helioperaator Kalli Pihlak. Muljeid noorte kunstnike n√§ituselt, r√§√§gib Evi Pihlak. Salvestatud 18.06.1962.
Adamson-Ericu (Erich Carl Hugo Adamson; s√ºnd 18. august 1902) juubeliks. Leo Soonp√§√§ r√§√§gib kunstnik Adamson-Ericu √µpingutest ja loomet√∂√∂st. Eraldi tuleb juttu tema portreedest ja maastikest. Saates 18.08.1962. a. Toimetaja Vilma J√ºrisalu.
Eesti kunstin√§dal Moldaavias. Saates r√§√§givad Moldaavia-muljetest, moldaavia kunsti erip√§rast ja seal k√ºlastatud pulmapeost kunstnikud: 00:00:29 ja 00:10:32 Jaan Jensen ja 00:04:54 Jutta Matvei. Toimetaja Lydia M√∂lder, helioperaator Aino Helk. Eetris 11.10.1962.
Eesti kunstin√§dal Moldaavias, jutuks on etendused n√§dala jooksul, kohtumised moldaavlastega. Muljetega on stuudios Draamateatri pean√§itejuht Ilmar Tammur ning Teatri√ºhingu aseesimees Ants P√§iel.

70 aastat (1968) kunstnik Eduard Viiralti s√ºnnist. Kasutatud 1963. aastal saates olnud helil√µike. 00:02:21. Kunstnik Evald Okase meenutused. Eduard Viiralt on suurt m√µju avaldanud graafikaliste tehnikate v√§ljaarendamisele. Esimesed kohtumised 1939. aastal, oli tagasihoidlik inimene. 00:04:36. Anton Starkopfi meenutused. Kohtus Eduard Viiraltiga Pallase ateljees Tartus. Skulptuuri√µpingud Saksamaal. 00:08:11. Ferdi Sannamees r√§√§gib, et Eduard Viiralt oli kinnise iseloomuga. 00:10:45. Aleksander Vardi meenutused. Oli Pariisis Eduard Viiralti toakaaslane. K√§isid koos palju joonistamas. Eduard Viiralti t√∂√∂d olid filigraansed. 00:16:27. Kollektsin√§√§r Alfred R√µude (majanaaber Tallinnas) meenutused saksa okupatsiooni aastatest. 00:18:34. Evald Okase meenutused. 1961. a k√ºlastas Eduard Viiralti viimast puhkepaika Parisis. Teksti loeb Aino Ripus. Saate autor Lembit Lauri.
Saates r√§√§givad Valdo Pant ja Hilja L√§ti kunstniku Kaarel Liimandi loomingust ja elust. Saade salvestatud Kadrioru lossis, Kaarel Liimandi teoste n√§itusel. Saates 19.07.1963.
Olev Soans ja Hugo Mitt jutustavad oma reisist ja kunstimuljetest Jugoslaaviast. Saade on muusikaliselt kujundatud. Saatejuht Lembit Lauri, toimetaja Tiia Rinne, helioperaator Mall J√§rve.
Kunstnik Jaan Jensen (pseudon√º√ºm Sen-Sen, 1904-1967) oli eesti karikaturist ja raamatugraafik. Eesti Kunstnike Liidu esimees aastail 1962-1967. Jaan Jensen on kujundanud, illustreerinud ja koostanud mitmed raamatud: J. Jensen Eesti ajaloo atlas. Eesti Kirjanduse Selts 1933. J. Jensen jt. S√µbralikud ≈°ar≈æid. Kunst 1966. J. Jensen Vastukarva. Valik poliitilist satiiri. Eesti NSV Kunst 1960. Jaan Jensenit √µnnitlesid tema 60. juubelil: Tallinna T√§itevkomitee aseesimees Rein Ristlaan (1933-2007), arhitekt Mart Port (1922-2012) abikaasaga, EKP KK sekret√§r Leonid Lentsman (1912-1996), EKP Tallinna Linnakomitee sekret√§r Nikolai Johanson (snd 1927), ooperilaulja Georg Ots (1920-1975) abikaasaga, koorijuht Gustav Ernesaks (1908-1993) jt.
Toimetaja Vilma J√ºrisalu. Kongressieelseid m√µtteavaldusi, peagi on ees kunstnike kongress. Helil√µigud: 00:00:02 50. juubeli intervjuu, k√µneleb Karl Burman jun, reporter on Valdo Pant. 00:04:51 stuudios on Lepo Mikko ning reporter Tiia Rinne. Kunstist, loomingust, kunstnikest jpm.
ENSV rahvakunstnik Anton Starkopfi 75. s√ºnnip√§evale p√ºhendatud saade (22.04.1889 - 20.12.1966). Saates helisalvestised juubelin√§ituse avamiselt. S√µna saab n√§ituse avamisel Eesti NSV kultuuriminister Albert Laus. Saates esinevad juubilar Anton Starkopf, kunstiteadlane Voldemar Erm, Anton Starkopfi √µpilased kujurid Herman Halliste, Alfred Leius-Zolk, Enn Roos, Olav M√§nni ja Ernst Kirs. Reporter Lembit Lauri. Saade on muusikaliselt kujundatud.
Saade T√µravere observatooriumist ja seal olevast mosaiigist &quot;T√§hekaart&quot;. Saates esinevad Lembit Lauri, dotsent Paul Pr√ºller (kes r√§√§gib t√§heteaduse ajaloost - mida vanasti usuti ja kuidas t√§htkujusid nimetati), kunstiteadlane Niina Raid ja kunstnik Lagle Israel, kelle k√§tet√∂√∂na mosaiik valmis, r√§√§gib mosaiigi valmimisest ja sellest, kuidas korjas selleks rannakive. Teksti loeb Elfriede Ilves. Teksti autor Lembit Lauri.
Saates &quot;Ajastu, stiil ja mood&quot; esinevad kunstiteadlane Ella Vende ja Ivar Trikkel. Moeajaloost, r√µivaste kujunemine vastavalt moele ja kliimale, ilunormid. Toimetaja Vilma J√ºrisalu, helioperaator Urve Marka.
Ene Hioni vestlus eesti karikaturisti ja raamatugraafiku Jaan Jenseniga tema 60. s√ºnnip√§eval. Juttu huumorist ja satiirist, kuidas temast sai karikaturist, karikatuuride omap√§rast, tuntumatest karikaturistidest (Gori jt). Vestlus on salvestatud Kunstihoones. Toimetaja Ene Hion.
Pirita klooster - loeng-reportaa≈æ kunstiteadlase Villem Raami saatel Pirita kloostris, saatejuht Valdo Pant. Saates tuleb juttu kunstim√§lestistest ja nende s√§ilitamise vajalikkusest, m√µnede m√µistete seletusi enne eksukursiooni. Villem Raam r√§√§gib Pirita kloostrist, nunnade ja munkade kooseksisteerimisest, elust kloostris keskajal, tehakse ringk√§ik kloostris. Saates on kasutatud katkendeid 1955. aasta kuuldem√§ngust &quot;V√ºrst Gabriel&quot;.

Reporter Lembit Lauri k√ºlastab N√µukogude Eesti preemia kandidaate: 00.01:42 Lepo Mikko, 00:11:38 Vive Tolli ja 00:22:09 Evald Okas. Eetris: 06.07.1965. Toimetaja Vilma J√ºrisalu.
Kunstnikke Paul Rauda ja Kristjan Rauda meenutavad Juhan Raudsepp (tr 1), Elgi Reemets (tr 2), Paul Luhtein (tr 3). Eetris 24.10.1965
Film jutustab eesti suure kunstniku loomingust, mis on kantud armastusest oma kodumaa looduse, oma rahva t√∂√∂ ja saatuse vastu. Kunstniku looming on inimlikult k√µnelev ja soe. Aastaid p√ºhendas ta oma j√µu talutares loodud vanavara kogumisele. Eesti Rahva Muuseumi imelistes varaaitades leidis kunstnik tee meie muistendite ja 
Kunstnik Ants Laikmaa 100, avalik m√§lestus√µhtu 5. mail 1966. a. 00:00:00 Avas√µna - Arnold Green, 00:05:30 kunstilisest loomingust r√§√§gib Vaike Tiik, veel esinevad 00:23:34, 00:56:06, 01:04:07 Aksel Orav, 00:31:57 Priidu Aavik, 00:44:05 Enn Roos, Johannes V√µerahansu, 00:52:25 Viiu H√§rm esitab Marie Underi luuletused &quot;Sa tuled s√ºgisel&quot; ja &quot;Uneretk&quot; ja 00:58:53 Tiit Kuusik. Kohati lint kr√µbiseb! Toimetaja Lydia M√∂lder, helire≈æiss√∂√∂r Anne Jaama, salvestatud 05.05.1966.
Saates r√§√§givad kohtumistest kunstnik Ants Laikmaaga Priidu Aavik, Juhan Raudsepp, Herman Halliste. Reporter Lembit Lauri. Helioperaator Aino Lauri. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 08.05.1966.
Etnograafiline film Eesti esemelisest kultuurist. K√§iakse Eesti Vaba√µhumuuseumis, vaadeldakse metallehist√∂√∂ ja keraamiliste esemete valmistamist. Autor Ivar Trikkel, operaator Vello Aruoja, re≈æiss√∂√∂r Endel N√µmberg.
Toimetaja Lydia M√∂lder. Saade skulptor Anton Starkopfi (22.04.1889 - 30.12.1966) m√§lestuseks. Saates esinevad reporter Lembit Lauri, lavastaja ja n√§itleja Karl Ader, skulptor Herman Halliste ning graafik Jaan Jensen. 00:21:22 ja 00:27:10 arhiivilindilt, 1964. aasta saatest: k√µneleb Anton Starkopf. Saade on muusikaliselt kujundatud. Kavas 14.01.1967.
Saade Tallinnast, Tallinna tornidest, Tallinna arhitektuurist, saate autor Milvi Juske. Saates r√§√§givad kunstiteadlased Villem Raam ja Elmo Raadik, kodu-uurijad Aleksander Kivi, Kaljula Teder, Karl Laane, sm Aaloe. Teemad: Pikk Hermann, Oleviste kirik, Kiek in de K√∂k, Paks Margareeta, Vana Toomas, Tallinna linnam√º√ºr ja m√º√ºritornid, 17. sajandi √µnnetu armulugu. Intervjueerija Milvi Juske. Toimetaja Vello Mikk. Muusikaline kujundus Arne Oit. Helioperaator Lilian Veldermann. Saates muusika. Eetris: 16.09.1967.
Adamson-Ericut ja Richard Sagritsat m√§lestades. Kunstnikud Adamson-Eric ja Richard Sagrits - saates jagavad m√§lestusi ja r√§√§givad nende loomingust saatejuht Helgi P√µldroos ning kunstnikud - s√µbrad - kolleegid Enn P√µldroos, Helene Kuma, Lepo Mikko, M√§rt Bormeister ja Priidu Aavik. 00:18:08 Richard Sagritsa m√§lestused raamatust: Leo Soonp√§√§ &quot;Richard Sagrits&quot;. NB! 00:30:40 vaikusehetk meenutuseks. Saade on muusikaliselt kujundatud. Kavas 21.12.1968.
Toimetaja Vilma J√ºrisalu. Saate autor ja salvestaja Hubert Veldermann. Helioperaatorid Lilian Veldermann ja Mai Sepling. Portreed Leninist. Reporter Hubert Veldermann r√§√§gib kunstnikuga - Evald Okas. Evald Okas k√µneleb oma t√∂√∂st Lenini portreede loomisel jm. Salvestatud 12.05.1969. Kavas 15.05.1969.
Tekstiilikunstnik Leesi Ermi kodus ja 60. s√ºnnip√§eva eel tema n√§itusel. Saatejuht Lembit Lauri. Leesi Ermist r√§√§gib ka Tallinna Kadrioru Kunstimuuseumi direktor Inge Teder. Toimetaja Vilma J√ºrisalu. Saates muusika. Eetris 18.01.1970.
Georg Lurichi ausamba avamine Tallinnas 2. Keskkooli juures Estonia puiesteel, reporter Juhan Virkus. Intervjuud Johannes Kotkasega ja Vabariikliku Kehakultuuri ja Spordikomitee esimehe Heino Sisaskiga. Saatel√µik muusikaga.
RAMETO avaliku √µhtu salvestus. Saatesarjas &quot;Kodukandi lood&quot; tuleb juttu Kadriorust, saatejuht Hubert Veldermann. Saates esinevad: kunstiteadlane Mai Lumiste r√§√§gib Kadrioru ajaloost; Linnamuuseumi t√∂√∂taja Hillar Saha; Kunstimuuseumi direktor Inge Teder; geoloog Karl M√º√ºrisepp; bioloog Tiit Randla; kodu-uurija Heino Gustavson; TA Tehnikaraamatukogu osakonnajuhataja Voldemar Miller. H. Veldermann vestleb solistide Els Himma, Heidy Tamme, T√µnis M√§gi ja Uno Loobiga, tutvustatakse ka saateansamblit. Laulavad: Uno Loop, Els Himma, T√µnis M√§gi, Heidy Tamme. Eetris 24.09.1971. PAS-2574 (1)
Juubelisaade kunstnikust ja √µppej√µust Lepo Mikkost. Saate autorid Lepo Mikko ja Lembit Lauri. Saates tuleb juttu kunstniku kodukohast, kooliajast ja √µppej√µududest, √µpingud Tartus, √µpingute katkemine, vahepealsed muud t√∂√∂d ning eneseleidmine. Eetris 07.12.1971.
Skulptor Juhan Raudsepp - 75. s√ºnnip√§ev. Saate autorid Oskar Kuningas ja Juhan Raudsepp. Saates tuleb juttu skulptor Juhan Raudsepa tehtud t√∂√∂dest (kirjanikest ja heliloojatest tehtud skulptuurid), kooliajast. Eetris 18.12.1971.

P√µltsamaa lossist vestlevad kunstiajaloolane Villem Raam ja arhitekt Henno Potti. Villem Raam r√§√§gib ka P√µltsamaa lossi konvendihoonest (Liivimaa), saate autor Martin Viirand. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 29.04.1973.



Juhan Muksi meenutusi kunstnik Eduard Viiraltist. Helil√µik saatest &quot;Saade v√§liseestlastele&quot;. Kunstnik Juhan Muksi meenutusi perioodidest 1925-1926 ja 1933-1939, kui ta elas Prantsusmaal ja kohtus Eduard Viiraltiga. P√µhiliselt kohtusid nad Pariisis, kunstnike kohvikus. Juhan Muks r√§√§gib Eduard Viiralti ateljeest ja tema elust. K√ºsitleb Lembit Lauri. Saates olnud 17. mail 1974. Toimetaja Toivo Karis.
Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on tekstiilikunstnik Leesi Erm, saatejuht Martti Soosaar. Saate alguses Age Raa jutt Leesi Ermist. Martti Soosaar vestleb Leesi Ermiga k√§silolevatest t√∂√∂dest ja tehtud vaipadest, materjalidest ja v√§rvidest, mida kasutab, gobel√§√§nvaipadest ja nende valmistamisest, motiivide kasutamisest t√∂√∂s, kunstnikutee algusest, eriala valikust ning √µppej√µu ametist. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 17.10.1974.
Vaatefilm Tallinna Kunstihoones vabariiklikul √µpilast√∂√∂de n√§itusel eksponeeritud t√∂√∂dest. Filmis on kasutatud Veljo Tormise ja Edgar Arro rahvamuusika seadeid. Autor Rein Maran.
Kesk√∂√∂programm. Maalikunstnik Priidu Aavik ja skulptor Enn Roos meenutavad oma √µpetaja Ants Laikmaa ateljee-kooli, saate autor ja saatejuht Martti Soosaar. Priidu Aavik r√§√§gib Ants Laikmaa ateljeest ja t√∂√∂metoodikast, kooli tegemistest, Laikmaa √µpetusest. Enn Roos r√§√§gib √µpingutest, Laikmaa otsekohesusest, suhetest √µpilastega, vaimsusest. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 07.08.1975.
Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on tarbekunstnik Elgi Reemets, saate autor ja saatejuht Martti Soosaar. Elgi Reemets r√§√§gib rahvariiete kogumisest Setu k√ºlades, rahvakunsti kogumisest √ºli√µpilasena Saaremaal, loomingu erinevad harud, vaipade kudumine (Moskva n√§ituse tarbeks), √µpetaja Kristjan Raud, seosed √µpetaja Kristjan Rauaga, rahvakunstiesemete osast oma ja Kristjan Raua t√∂√∂des. Saate algus- ja l√µpus√µnad toimetaja Age Raa. Muusikaline kujundaja Silja Vahuri. Eetris 04.09.1975. PAS-3086
Kesk√∂√∂programmi valikkava. Eesti NSV teeneline kunstnik Vive Tolli ja reporter Martti Soosaar vestlevad raamatugraafikast, autasudest, osav√µtust rahvusvahelisest v√µistlusest Moskvas &quot;Raamat-75&quot;. Vive Tolli kujundatud raamatud (Anna Haava, Friedebert Tuglas), rannaainelised t√∂√∂d, n√§itused, erinevad graafikatehnikad. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 02.10.1975.
Martii Soosaare intervjuu portselanikunstnik Friedrich Reigoga tema n√§ituse avamisel. Juttu Leningradi portselanivabrikust.
Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on kunstnik Edgar Valter, saatejuht Martti Soosaar. Vestlus Edgar Valteriga ilusatest paikadest, mida on k√§inud avastamas ja lasteraamatute illustratsioonidest, illustratsioonidest Jaan Krossi raamatule &quot;Mardi leib&quot; ja Oskar Lutsu raamatule &quot;Nukitsamees&quot;, maalimisest, karikatuuridest, meenutatakse Kurgj√§rvel olemist ja juttu tuleb praegustest tegemistest. Saate algus- ja l√µpus√µnad toimetaja Age Raa. Muusikaline kujundaja Silja Vahuri. Eetris 13.11.1975.
Vestlus NSL Liidu rahvakunstnik, professor Evald Okasega tema 60. s√ºnnip√§eva puhul (s√ºndinud 28.11.1915), saate autor ja reporter Hubert Veldermann. Viimase aja t√∂√∂d - s√ºgismaastikud, vanemad, √µpingud, s√µjaaeg (rindebrigaadid), Kunstiinstituudis √µppej√µuks olemine ja √µpilased, r√§nnuteed ja sellest valminud teosed, viljelemine erinevate kunstialadega, erinevad tiitlid (auliige, rahvakunstnik), n√§itused, suunad N√µukogude Eesti kunstis. Saade on kujundatud Evald Okase lemmikmeloodiatega. Toimetaja Inge Trikkel. Eetris 25.11.1975.
Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on kirjakunstnik Villu Toots, saate autor ja saatejuht Martti Soosaar. Vestlus Villu Tootsiga hanesulgedest, kirjasulgede ja kalligraafia arengu teemadel, kirjakunsti areng ja koolitus. Villu Toots r√§√§gib, kuidas ta j√µudis kirja juurde ja tehtud t√∂√∂dest. Saate algus- ja l√µpus√µnad toimetaj aAge Raa. Muusikaline kujundaja Silja Vahuri. Eetris 04.12.1975.
M√§lestusi skulptor August Vommist r√§√§givad professor Jaan Vares, skulptor Matti Varik, Vommi elukaaslane Mare Saks, reporter Ivar Trikkel. Saates on kasutatud Martti Soosaare kesk√∂√∂saadet 1974. aastast, kus August Vomm on viimane kord mikrofoni ees. Saate autor Ivar Trikkel. Toimetaja Merike R√µtova. Eetris 06.06.1976.
Kirjakunstnik Villu Toots k√µneleb oma t√∂√∂st ja kirjakunsti arengust Eestis, saate autor Ivar Trikkel.
Saade kunstniku Andrus Johani 70. s√ºnniaastap√§evaks. M√§lestusi kunstniku elust ja loomingust vestavad Helene Johani (abikaasa), Aira Kaal ja Villem Raam. Reporter ja autor Ene Hion, toimetaja Vilma J√ºrisalu. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 31.08.1976.
Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on maalikunstnik M√§rt Bormeister, saade kunstniku 60. s√ºnnip√§eva t√§histamiseks, saate autor ja k√ºsitleja Martti Soosaar. M√§rt Bormeister r√§√§gib ajaloost, oma piltidest, Adamson-Ericust, s√µjast, √µpingutest, elust s√µja ajal ja p√§rast seda, √µpetajakarj√§√§rist, loomingust, linnavaadetest, v√§rvidest, maalimisest, vanadest majadest, vaba√µhumuuseumist, majade joonistamisest, eesti saartest. Saate sissejuhatus ja l√µputeadustus toimetaja Helgi Erilaid. Muusikalised kujundajad Silja Vahuri ja √úlle Kilvet. Eetris 30.09.1976.
Johannes V√µerahansu t√∂√∂de n√§itus ENSV Riiklikus Kunstimuuseum 1976. aastal. K√µnelevad Toivo Makk, n√§ituse koostaja Hilja L√§ti, graafik Ilmar Torn, Johannes V√µerahansu √µpilane Ants Viidalepp ja maalikunstnik Johannes V√µerahansu.

Saates meenutatakse kunstnik Richard Uutmaad ja tema elu Altjas, meenutavad kunstnikud Priidu Aavik, Lepo Mikko, Evald Okas ja kunstiajaloolane Villem Raam, r√§√§gitakse Richard Uutmaa koolielust ja meremaalidest, temast kui inimesest, kunstilisest olemusest. N√§itleja J√ºri Krjukov loeb Richard Uutmaa laaste ja luuletusi, mis avaldatakse esmakordselt. Saate autor Lembit Lauri. Toimetaja Mari Tarand. Helioperaator Aino Lauri. Eetris 31.05.1977. PAS-3234

Reportaa≈æ 1978.aasta kunstin√§dalast, mille kesksed √ºritused toimusid P√§rnu linnas. R√§√§givad Ilmar Torn ja Matti Varik, linna kunstn√µukogus esitlevad oma eskiisei p√§rnulased Laine Volmer ja Heikki J√ºrisoo.
Kahe kunstniku - Aino Bachi ja Kaarel Liimandi, loomingu- ja elukaaslase lugu. Film sai alguse &quot;Maiste ihade&quot; jaoks j√§√§dvustatud materjalist. Hetki √ºhe meie tuntuima graafiku Aino Bachi elust filmis Mark Soosaar aastail 1975 - 1978.
Kunstnik Valdur Ohaka v√§rvikast isikust ja loomingust innustust saanud s√µpruskond koostas kunstnik Ilmar Kruusam√§e eestvedamisel raamatu Valdur Ohaka seni avalikustamata joonistustest, millega t√§histati tema 90. s√ºnniaastap√§eva. Film, mis on tehtud kunstniku loomingu hiilgeajal, laseb meil osa saada tema elust legendaarses K√ºtiorus, kuhu sageli kogunesid aega veetma ja m√µtteid vahetama vabameelsed vaimuinimesed. Re≈æiss√∂√∂r Tiina Park.
Tallinna vanalinna sepistatud v√§ravad, ukselingid, rippsildid, tuulelipud, etikukivid ja nikerdused.
Saade metallikunstnik Ede Kurrelist, kelle juveelikunst on v√§ga emotsionaalne ja kelle ehted on loodud alati selle kandjat arvestades. Saates demonstreerivad kunstniku ehteid Tallinna Moemaja mannekeenid. Saatejuht on Ira Einama.
Film kunstnik Enn P√µldroosist, tema m√µtted ja maalid. Filmi autorid Jaak Kangilaski ja Tiina Pork.
Kunstiajaloolane Villem Raam r√§√§gib restaureerimistegevusest s√µjaj√§rgseil aastak√ºmneil, k√ºsitleb Uno Vettner.
Rahvakunstnik Elgi Reemets jutustab oma vanematest, lapsep√µlvekodust, oma √µest (arhitekt Valve Pormeister), kooliajast, oma kunsti√µpetajast kooliajal (Kristjan Raud), keraamikust Vally Ellerist, kunsti√µpingutest. Samuti tuleb juttu laiaulatuslikust rahvakunsti kogumisest √ºle vabariigi ning praegustest t√∂√∂dest. NB! 23. minutil lindi kiiruse erinevustest tekkivad h√§ired. Saate autor ja k√ºsitleja Lembit Lauri. Eetris 06.07.1980.
Vaatame Tallinna Kunstihoones Leesi Ermi vaipu ja kangaid. Kuulame Alo P√µldm√§e muusikat ja J√ºri Krjukovi esituses katkeid Jaan Kaplinski &quot;Kahe s√ºgise lauludest&quot;.
Kesk√∂√∂programm. Kunstnik Evald Okas ja reporter Martti Soosaar vestlevad kunstniku personaaln√§itusest Kadrioru Kunstimuuseumis (10 aasta t√∂√∂dest), perest, portreede maalimisest, inspiratsiooni kogumisest reisidel, pooleliolevatest t√∂√∂dest. Toimetaja Reet Kudu. Muusikaline kujundaja Silja Vahuri. Eetris 25.12.1980.
Kunstniku argip√§ev, mil √ºhe kuu ja selle filmi jooksul valmib j√§rjekordne serigraafia - &quot;V√µrumaa IX&quot;. Stsenarist Martti Soosaar, re≈æiss√∂√∂r Peeter Urbla.

Helitaust Kunda Tsemendimuuseumi k√§ej√§ljendite kollektsioonile (v√§ljav√µtted ER saadetest) 17. Valli Lember-Bogatkina - 1981.
Eesti Televisiooni saate heli. Saatejuht Andres Vihalem oli √ºhe p√§eva v√§ljas Kadrioru pargis ja uuris, mida t√§hendavad linnainimesele √ºldse pargid, kust oleks eeskuju v√µtta ja kuidas on lood teistes N√µukogude Liidu linnades. Mida t√§hendab park teadlasele ja mida kirjanikule? Missugune on praegu Kadrioru pargi seisukord ja millised on inimeste mured, kes Kadrioru eest hoolitsevad. Teises saates k√µnelevad Botaanikaaiast Heiki Tamm, kunstiteadlane Mai Lumiste, pargivaht Juhan Koidu ja Haljasalade Trustist Eliina B√§rg, p√µline Kadrioru elanik kirjandusteadlane Elem Treier. Saade on muusikaliselt kujundatud.
Saates vestleb lugupeetud maestro ja paljude tuntud teoste autoriga kunstiteadlane Ira Einama. Re≈æiss√∂√∂r Aime Kala, toimetaja Katrin Hiir.
Intervjuu kunstniku Valli Lember-Bogatkinaga, saate autor ja k√ºsitleja Elme V√§ljaste. Lapsep√µlv ja vanemad, loodus loomingus, kooliaeg, √µppej√µud, hetke looming (mosaiikpannood), akvarellin√§itused, reisid ja nende m√µju, reis Buhhaarasse, pojad, loomingu mitmekesisus. Saate alguses sissejuhatus, loeb Tanel L√§√§n. Elme V√§ljaste l√ºhike intervjuu J√ºri Bogatkiniga. Eetris 29.10.1981.
Meie maa-arhitektuuri suurkuju, kes ise p√§rit Loksa kandist, tundis ja teadis eestlast, tema soove ja vajadusi. Mees, kes kandis rahvusliku mustriga vesti, silmitses maailma muhedalt l√§bi paksude prilliklaaside ning √ºtles vajalikus kohas vajaliku s√µna. August Volbergi k√µrval v√µtavad saatest osa arhitektid Peeter Tarvas ja Toomas Rein. Saatejuht on Ike Volkov. Saade valmis August Volbergi 85. s√ºnnip√§eva puhul.
Film √ºhest meie tuntumast tekstiilikunstnikust ja tema loomingust. P√º√ºd vahendada tarbekunsti, n√§ha selle koosk√µlasid loodusega, otsida kunstnikum√µtte v√µimalikke allikaid ja algt√µukeid.
M√µned kunstnikud saavad inspiratsiooni kodust ja l√§himast √ºmbrusest, m√µned vajavad kirevamaid muljeid igast maailma kandist. Valli Lember-Bogatkina loomingus on m√µlemat. Saates tutvume just lugematute reiside m√µjul loodud maalidega. Saatejuht Katrin Hiir.
Tekstiilikunstnik Anu Raud on kirjutanud, kuidas isa √µpetas teda: &quot; √Ñra selle vastu enam huvi tunne, mis k√§es. P√º√ºa alati uut!&quot; Uue otsinguis on kunstnikul s√ºndinud palju kauneid vaipu. Saatejuht Ira Einama.
Vaid pisut √ºle k√ºmne aasta sai Marju Mutsu astuda iseseisvat loominguteed. Selle ajaga j√µudis ta oforditehnikas leida isikup√§rase v√§ljenduslaadi ning kirjutada oman√§olise lehek√ºlje eesti n√º√ºdisgraafikasse. Tema graafiliste lehtede pihtimuslikkus, neis avanev inimlik m√µ√µde ja avatus t√µstavad tema t√∂√∂d meie kunstis erilisele kohale.
90 aastat Ado Vabbe s√ºnnist. 00:00:53, 00:05:11 Kunstiteadlane Evi Pihlak r√§√§gib Ado Vabbe t√§hendusest meile ja Eesti kunstile, vahele loeb J√ºri Karindi Ado Vabbe m√µtteid. 00:04:29 oktoobris 1955 k√§is Ado Vabbe k√ºlas Friedebert Tuglasel ja seda lindistas Elo Tuglas (l√µik sellest lindistusest). 00:18:14 Aleksander Vardi r√§√§gib Ado Vabbest. Toimetaja Helju J√ºssi, saate autor Martin Viirand, eetris 21.03.1982.
Saade pole s√§ilinud terviklikult. Saate algmaterjal. Intervjueerija Martin Viirand on k√ºlas Tartus Kunstnike majas Aleksander Vardi'l. Aleksander Vardi (04.09.1901 - 18.06.1983) k√µneleb oma t√∂√∂st, kunstist, Konrad M√§gist, Ado Vabbest, jpm. Kavas ilmselt 1982. aastal.

Vanade raamatute ja graafiliste lehede restaureerimine, restaureerija Aime Espenberg Tartu √ºlikooli Teaduslikust Raamatukogust ja tema √µpilane Sirje Alter Riiklikust Kunstimuuseumist. Filmi autor Vallo Kepp.
Film kaamerale nii t√§nulikust tarbekunstist, nagu seda on klaas. Klaasikunsti eksponeerimise k√µrval anname ruumi ka selle loomise protsessile ja loojatele. Meie klaasikunstnikest on ekraanil Eino M√§elt, Peeter Ruda≈°, Maie Mikof, Silvia Raudvee ja Leida J√ºrgen. Filmi alguses teeb Volli M√§eumbaed l√ºhiekskursi ajalukku Hiiumaal H√ºti k√ºla juures, kus asus eesti esimene klaasit√∂√∂stus. Stsenaristid Ira Einamaa ja Tiina Pork, operaator Toomas Massov, re≈æiss√∂√∂r Tiina Pork.
Saatega t√§histati Leo Soonp√§√§ 80. s√ºnniaastap√§eva ja meenutati teda kui andekat kunsti propageerijat. Re≈æiss√∂√∂r Tiina Park, toimetaja Mariina M√§lk.
R√§√§gime Aleksander Tassast, mehest, kes oli nii kunstnik, kirjanik, kunstiteadlane kui ka muuseumitegelane. P√ºhendudes √ºhele v√µi teisele kunstialale k√ºll l√ºhikeseks ajaks, on Tassa renessansliku vaimuinimesena j√§√§nud kindlalt meie kultuurilukku. Aleksander Tassa kirevat elu ja loomingut tutvustavad kirjandusteadlane August Eelm√§e ning kunstiteadlased J√ºri Hain ja Villem Raam. Katkendi legendist &quot;√Ñikese ilm&quot; loeb Sulev Teppart.



Saates tutvume kunstniku maalide ja modellidega tema enda vahendusel. Saatejuht on Ando Keskk√ºla. Re≈æiss√∂√∂r Tiina Park.

Sarnaselt teiste oma aja kultuuriinimestega oli Jaan Koort mitmek√ºlgne mees. Skulptuuriloomingu k√µrval on k√µrgelt hinnatavad ka tema maalid ja keraamika. Jaan Koort on luuletanud, viiulim√§ngu harrastanud, m√∂√∂da ilma r√§nnanud, k√µige selle k√µrval perekonnaisa olnud. Saates r√§√§givad professor Enn Roos ning kunstniku t√ºtar Tui Koort ja poeg Lennert Koort. Autor ja saatejuht J√ºri Hain.
Graafik Vive Tolli r√§√§gib rootsi raadioajakirjanik Maarja Talgrele raamatute illustreerimisest (just lasteraamatud), teostest, mis k√§sil ja nende tehnilisest poolest. Juttu ka Kaljo P√µllu graafikast. Intervjuu tegi Maarja Talgre m√§rtsis 1984. a Meriv√§ljal.
Oleme maalikunstniku ateljees, samuti Tartu Kunstikooli maaliklassis. R√§√§givad Ilmar Malin ja Alfred Kongo endine √µpilane Paul Allik. Saate autor ja re≈æiss√∂√∂r Tiina Park.
Saate k√ºlaline on professor, kunstnik ja kunstipedagoog Valerian Loik, saatejuht Lembit Lauri. Valerian Loik r√§√§gib esimestest kokkupuudetest kunstiga, √µpingutest ja √µpetajatest, oma perekonnast ja p√§ritolust, kunstikooli aegadest, reisidest Prantsusmaale ja P√µhja-Aafrikasse ning s√µjast, teistest kunstnikest ja kunstipedagoogi t√∂√∂st. Eetris 13.05.1984.
Kunstiteaduste doktor, professor Voldemar Vaga on kirjutanud mahukaid raamatuid √ºldisest kunstiajaloost, eesti kunstist ja arhitektuurist ning tema √µpilasteks on olnud suur osa meie kunstiteadlastest. Saates saavad s√µna Inge Teder, Mai Levin, Jaak Kangilaski, J√ºri Kuuskemaa ja Mart Kalm. Saatejuht on Mart Eller.
Portreefilm kunstnikust skulptor Jaak Soansist. Missugune on tema looming, tema arusaamad elust ja kunstist. K√ºsitleb Peeter Urbla.
Ando Keskk√ºla oli tuntud kui mitmek√ºlgse andega maali- ja videokunstnik. Saates, mis valmis luuletaja Joel Sanga, kirjanik Mati Undi, arhitekt Vilen K√ºnnapu ning kunstnik Andres Toltsi osav√µtul, tutvustab Ando Keskk√ºla oma loomingup√µhim√µtteid.
Eesti kunst on rikas oman√§oliste naisgraafikute poolest. Saates tutvustatakse Marje √úksise loomingut. Kunstnikuga vestleb J√ºri Hain.
Epp-Maria Kokam√§gi √§ratas oma t√∂√∂dega kunstiavalikkuses huvi juba √ºli√µpilasena. Kuuleme kunstniku m√µtteid kodust ja lapsep√µlvest, ilust ja kunstist, t√∂√∂st,armastusest, lastest ja tulevikust.
Harv on juhus, mil saame olla kunstiteose valmimise juures. Maalikunstnik Sirje Runge pakub televisiooni vahendusel sellise v√µimaluse ja omapoolse improvisatsiooniga t√§iendavad seda muusikud Lembit Saarsalu ja T√µnu Naissoo.
Olete oodatud k√ºlalised Edgar Valteri ateljees. Peeter Tooma on seostanud kunstniku loomingu erinevad v√§ljendusviisid Nikolai Baturini v√§rssidega ja Hando Runneli ning Mats Traadi s√µnadele tehtud lauludega. Esinevad Katrin Kohv, Peeter Tooma ja T√µnu Raadik.
Saates, millest v√µtavad osa kunstnikud Heinz Valk ja Olev Subbi ning kirjanik Jaak J√µer√º√ºt, tutvustab Andres Tolts ennast eelk√µige linnakunstnikuna, kelle t√∂√∂des v√§ljendub huvi esemelise maailma vastu
Tema loomingut on palju tunnustatud, aga samas on selle √ºle ka palju vaieldud. Ise on √ºks meie tunnustatumaid nahakunstnikke √∂elnud: &quot;Valmis, √µnnestunud t√∂√∂ peaks olema nagu elus organism oma hingamisega...&quot;
Saate k√ºlaline on Rootsis elav vabakutseline kunstnik Enno Hallek, saate autor ja k√ºsitleja Lea Sinissaar. Enno Hallek on s√ºndinud Eestis 1931. aastal. Enno Hallek r√§√§gib elust Rootsis, meenutab kodu Eestimaal, √µpingud Rootsis ja t√∂√∂ Rootsi Kunstiakadeemia √µppej√µuna, vabakutselise kunstniku staatus Rootsis ja Kunstiakadeemia struktuur, lapsep√µlve m√µjud kunstnikuks kujunemisele ja loomingule, hetke tegemised, n√§itused, tellimist√∂√∂d. K√ºlastatakse Stockholmi galeriid, intervjuu galerii omaniku Ann Westiniga (inglise keeles, t√µlge Lea Sinissaar). Toimetaja Lembit Siimaste. Saade muusikaliselt kujundatud.
Saade annab v√µimaluse tutvuda kunstniku 70. s√ºnnip√§eva puhul toimunud personaaln√§itusega, kus k√§isime koos Evald Okase enda ja kunstiteadlase J√ºri Hainiga. Kuuleme ka kunstniku m√µtteid oma mitmekesise loomingu kohta.
Saade annab v√µimaluse tutvuda kunstniku 70. s√ºnnip√§eva puhul toimunud personaaln√§itusega, kus k√§isime koos Evald Okase enda ja kunstiteadlase J√ºri Hainiga. Kuuleme ka kunstniku m√µtteid oma mitmekesise loomingu kohta.
Mare Mikofi loomingu kohta on √∂eldud, et tema t√∂√∂des on alati suur osa vaimukalt edasiantud ideel. Skulptoriga vestleb kunstiteadlane Jaak Kangilaski. Re≈æiss√∂√∂r Tiina Park, toimetaja Mariina M√§lk.
Valerian Loigu mitmek√ºlgne looming sai aluseks kompositsioonile Henrik Visnapuu luulest Mart Visnapuu esituses ja J. S. Bachi muusikast Anne T√º√ºri ja Aago R√§√§tsa esituses.
1985. aastal t√§histas maailma kultuuriavalikkus Soome rahvuseepose &quot;Kalevala&quot; ilmumise 150. aastap√§eva. Sel puhul ilmus ka Eestis teose uustr√ºkk, millele tegi illustratioonid graafik Herald Eelma. Saates selgitavad kunstiteadlane J√ºri Hain ja kunstnik Herald Eelma eepose illustreerimise huvitavamaid √ºksikasju ja selle t√∂√∂ seost kunstniku senise loominguga.
Kunstnik Rene Kari ateljees musitseerivad Igor Gar≈°nek ja Jaanus N√µgisto. Artur Alliksaare luuletusi loeb n√§itleja Andres Ots.
Intervjuu filmilavastaja ja kunstniku Priit P√§rnaga, saate autor ja k√ºsitleja Liina Kirt. Priit P√§rn r√§√§gib filmifestivalidest, joonisfilmi tulevikust, igap√§eva tegemistest, reisidest, raamatutest. Muusikat Priit P√§rna filmidest, heliloojateks T√µnu Aare ja Olav Ehala. NB! Suur lindisahin! Eetris 11.04.1986.
Saade on salvestatud kunstnik Valdur Ohaka ateljees, kus musitseerivad Eda Rajasalu ja Raivo Pe√§ske. Betti Alveri luulet esitab n√§itleja Anu Lamp.

Saade tutvustab tekstiilikunstnik Maasike Maasiku loomingut. Oma m√µtteid kunstniku loomingu kohta avaldavad filosoofiakandidaat Ene Grauberg ja luuletaja ning maalikunstnik Aleksander Suuman.
Saade on salvestatud Olev Subbi ateljees. 30-ndate aastate d≈æassmuusikat esitavad Arvo Pilliroog, Jossif ≈†agal, Tiit Paulus ja Toivo Unt. N√§itleja ja luuletaja Juhan Viiding loeb valikut arbujate luulest.
Saates vaadeldakse meie rahvusliku kunsti rajaja loomingut ja tegevust sajandi eelmise sajandi algusaastail. Sellesse ajaj√§rku mahuvad mitmed p√∂√∂rdelised p√§evad meie kultuuriloos. Saate autor on kunstiteadlane Eha Komissarov.
Tartu maalikunstnik Ilmar Malin on l√§bi teinud k√µik meie maalikunsti olulisemad s√µjaj√§rgsed arenguetapid. Oma m√µtteid Ilmar Malini isiksusest ja tema kunstist jagavad Ain Kaalep, Hando Runnel ja Linnar Priim√§gi. Saate autor on kunstiteadlane Ants Juske.
Enn P√µldroosi ateljee, koos kunstnikuga valib Rein Rannap maale n√§itusele Kadrioru lossis, kus maalikunstnikku ja muusikut √ºhendab improvisatsioon.
Oleme k√ºlas gruusia skulptoril Zurab Tseretelil. Saade on p√µgusaks tutvuseks gruusia kunsti ja rahvamuusikaga.
Saate autor Mark Soosaar seab oma sihiks anda mitmek√ºlgne pilt kunstnik Lembit Sarapuust kui inimesest, kui kunstnikust, kui m√µtlejast. P√º√ºda m√µista Lembit Sarapuu loomingu asendit eesti n√º√ºdiskunsti taustas√ºsteemis.
Arhitektuuriprobleemide √ºle arutavad nii teenekad kui ka noored arhitektid Raine Karp, Henno Sepmann, Toivo Kallas, Mart Port, Irina Raud, Tiit Kaljundi, Veljo Kaasik, Leonhard Lapin ja Avo-Himm Looveer. K√µne all unikaalobjekti t√§hendus ja t√§htsus, konkreetsemalt Pirita Purjespordikeskus, hotell Ol√ºmpia ja Linnahall.
Kunstnik J√ºri Arrak r√§√§gib oma esimesest n√§itusest, kooliajast, t√∂√∂meetoditest, loomingu m√µjutustest ja s√µnumist ning kunstiharidusest. NB! Saates k√µlav muusika halva kvaliteediga. Saate autor ja k√ºsitleja Liina Kirt. Eetris 24.10.1986.
Tartu maalikunstniku J√ºri Marrani ateljees on k√ºlaliseks Silvi Vrait. Saateks m√§ngib Jaak J√ºrisson.
Saate teemaks on V√µru linna arhitektuuri ja v√§√§rtusliku keskkonna s√§ilitamine. Saatejuht Trivimi Velliste stuudiok√ºlalisteks on Vabariikliku Ahitektuurim√§lestiste Kaitseinspektsiooni juhataja Fredi Tomps, V√µru rajooni arhitekt M√§rt Ploomipuu, ETLVL arhitekt Ilmar Jalas, V√µru Muinsuskaitse inspektor Vaike Kupp ja videointervjuus r√§√§gib V√µru TK esimehe Elmar Tiit. Illustratsiooniks on fotod, mustvalged kroonikakaadrid s√µjaeelsest V√µrust ja videomaterjal t√§nap√§evasest linnast.
Kunstimuuseumis tehtud saates tutvustavad Olga Terri ja kunstiteadlane Villem Raam √ºht osa kunstniku enam kui 40 aasta jooksul valminud loomingust. Re≈æiss√∂√∂r Tiina Park, toimetaja Mariina M√§lk.
Leedu maalikunstniku Sofija Veiveryte ateljees esinevad muusikud Raimonda Kavaliauskaite, Darius Gedvilas ja Saulius Bartulis. Kunstnikku k√ºsitleb Tiina Pork. Saade valmis Leedu ja Eesti Televsiooni √ºhist√∂√∂na.
Kunstnik r√§√§gib oma loomingust ja selle allikatest, tegevusest kunstikabinetis, kus looming on ateljee uste tagant j√µudnud lausa t√§navale. Sellest, kuidas seletada ja p√µhjendada Andrus Kasemaa loomingulist ampluaad, r√§√§gib mitu Tartu kunstnikku ja ja kunstiteadlast. Autor-saatejuht Ants Juske.
Ivo Linna ja Olav Ehala on k√ºlalisteks skulptor T√µnu Maarandi ja nahakunstnik Ruuda Maarandi ateljees.
P√µgus √ºlevaade kunstniku 150. s√ºnniaastap√§eva puhul toimunud suurest √ºlevaaten√§itusest. Pidulikkust lisavad August Weizenbergi loodud laulud Tiiu Reinau esituses. Autor-saatejuht on J√ºri Hain.

Saates r√§√§gib kunstiteadlane Juhan Maiste oma esmakordsest √µppereisist Itaaliasse, sellest, milliseid m√µtteid √§ratasid ja elamusi pakkusid talle Rooma, Firenze, Assisi, Veneetsia ja teised Itaalia linnad. Vestlust juhib Katrin Hiir.
1987. aasta alguses toimus Moskva Kunstnike Keskmajas Krimmi kaldapealsel eesti kunsti k√µigi aegade suurim n√§itus, mis h√µlmas viimase k√ºmnendi loomingu paremikku. V√§lja oli pandud 1500 t√∂√∂d ligemale kolmesajalt kunstnikult maali, skulptuuri, graafika, disaini ja tarbekunsti vallast. N√§itusele annavad hinnangu NSV Liidu Kunstnike Liidu juhatuse esimees Nikolai Ponomarjov, sekret√§r Igor Abrossov, kunstnik A. Sitnikov, kunstiteadlane W. Mailand, Eesti Kunstnike Liidu juhatuse esimees Enn P√µldroos ja teised.
R√§√§gime Indrek Hirvest kui kunstnikust ja luuletajast. Peale tema esinevad saates veel kunstiteadlane Mirjam Peil ja kunstnik Lembit Saarts. Indrek Hirve luulet loeb Sulev Luik ja Skrjabini muusikat esitab Rein Mets.
Vestlus, mis algas skulptuuridest meie √ºmber, kunstniku elu- ja loojateest, j√µudis peagi kunstielu √ºldisemate probleemideni, selleni, mida kunstnik teinud v√§ljaspool ateljeed ja ka ateljeetundide arvelt. Saatejuht Katrin Saks. Saade valmis Jaan Varese 60. s√ºnnip√§evaks.
Milline on eseme s√ºnd? Milliseid puutepunkte v√µib tekkida eri kunstiliikide ja eri maade kunsti vahel? Selle √ºle arutlemiseks pakub ainet Mait Summataveti loodud raamaturiiul, mille inspireeris soome kunstniku Jorma Hautala serigraafia. See riiul esindas eesti disaini Helsingis toimunud rahvusvahelisel sisustusmessil Habitare-87.



Jaak Olep ja Ants Juske r√§√§givad Rait Pr√§√§tsa loomingust. N√§ete Poliitharidusmaja vitaa≈æi, peeglite ja vitraa≈æide n√§itust Draakoni galeriis ja &quot;Viru&quot; varieteed, millele kunstnik tegi sisekujundust.
√úlevaade Marc Chagalli 100. s√ºnniaastap√§eva puhul Moskvas toimunud n√§itusest. Re≈æiss√∂√∂r ja toimetaja Tiina Park, operaator Kaljo Johanson.
Eesti kunstis pole teist keraamikut ega metallikunstnikku, kes oleks nii s√º√ºvinud oma isamaa looduse k√µige lihtsamatesse motiividesse ja nii ergu tunnetusega oma muljeid teostesse kandnud. M√§lestusi kunstnikust jagasid Lagle Iisrael, Tuui Koort, Niina Raid jt. Autor ja saatejuht Indrek Hirv.
Erika Haggi on skulptor, kelle modellideks on tihti olnud teatriinimesed. Seekord on tema mere√§√§rses ateljees meie balleti eredamaid t√§hti Kaie K√µrb. Ajal, mil ateljees k√§ib t√∂√∂, n√§ete katkendeid Adami balletist &quot;Giselle&quot; ja Lazarevi balletist &quot;Antonius ja Kleopatra&quot;.
Eesti kunsti hetkeseis aastal 1988. Oleme j√§√§dvustanud 11 meie kunstnikku nende ateljeedes v√µi n√§itustel.
Saates r√§√§gib kunstiajaloolane Mirjam Peil Rein Kelpmani maaliloomingust ja n√§idatakse Tammsaare muuseumis eksponeeritud t√∂id. M√§ngib trio koosseisus Jaan √ïun - fl√∂√∂t, Tatjana Lepnurm - harf ning Svjatoslav Zavjalov - viiul.
Kunstnik Raul Meel ja reporter Lea Veelma vestlevad hetke ajaj√§rgust, vabadusest loomingus, loomingu hindamisest, autasust 1987. aastal (graafika aastapreemia), √µpingutest, tema esimestest t√∂√∂dest, v√µrdlus maailmatasemega. Eetris 21.01.1988.
See on pilguheit eesti infograafika tuntuma meistri Olev Soansi t√∂√∂dele. Tema loodud kultuuriajalooline kaardistik on p√µlistanud paljusid valdkondi: kirjanduslugu, teatrilugu, meres√µitude ajalugu, linnustik, loomastik, revolutsioonis√ºndmused, sakraalehitused jt. Eestimaa piltatlas on kujunemas omamoodi visuaalseks Eesti ents√ºklopeediaks. Re≈æiss√∂√∂r Ly Pulk.
Malle Leis on aastaid r√µ√µmustanud meie silma n√ºansirikaste piltidega. Kunstniku ateljees olid k√ºlalisteks Evi Pihlak, Mari Saat, Raul Meel, Boris Bern≈°tein ja Peeter Urbla. Doris Kareva luulet luges Kersti Kreismann. Musitseerisid Lembit Saarsalu ja Tiit Paulus.
Paul Burmani loomingu paremik on talle toonud tundliku koloriidi, meeleolukate maastike ja linnavaadete maalija maine. Saates arutlevad kunstniku isiku ja loomingu √ºle kunstiteadlane Ebe N√µmberg ja ps√ºhhiaater Vaino Vahing. Saade valmis kunstniku 100. s√ºnniaastap√§evaks.

Mari Adamsoni on peetud eesti gobel√§√§nvaiba suurimaks meistriks. Kunstnikuga vestlevad tema pikast elu- ja loometeest kunstiteadlased J√ºri Hain ja Mai Levin.
Keerulise saatuse t√µttu j√§i Henn Roode (1924 - 1974) maalijatee l√ºhikeseks, kuid sellele vaatamata j√µudis ta luua √ºllatavalt palju. Ta esindas meie maalikunsti novaatorlikku suunda, mis siiski p√µhines pallaslikel traditsioonidel. Saate autor J√ºri Hain.
M√§lestussaade arhitekt Edgar Johan Kuusikust tema 100. s√ºnniaastap√§eva puhul. Temast r√§√§givad kunstiteadlane Mart Kalm, arhitektid Ike Volkov, Vilen K√ºnnapu, Vello Asi ja Raivo Puusepp.
Elmar Kitse valikn√§ituse kujundaja Olev Subbi avaldab oma t√§helepanekuid kunstniku arenguteest ja tema maalijanatuuri iseloomulikest joontest. Oma m√§lestusi jagavad kunstniku abikaasa Linda Kits-M√§e, t√ºtar Saskia Kasemaa, v√§imees Andrus Kasemaa ning kunstniku s√µbrad ja kolleegid. Saate autor on Mai Levin, re≈æiss√∂√∂r Liina Kulles.
Kaisa Puustaku tee kunsti ja kujunemine tippgraafikuks on olnud k√ºllaltki sirgjooneline. Saates n√§ete, kuidas kunstnik koos meister Voldemar Kanniga teostab litotehnikas uut lehte. Kunstnikuga vestleb J√ºri Hain, re≈æiss√∂√∂r Tiina Park.
Arutelu uue kunstimuuseumi (KUMU) teemadel. Stuudios on tollane Kunstimuuseumi direktor Inge Teder, kunstiajaloolane Juhan Maiste, arhitektid Irina Raud ja J√ºri Jaama. Saatejuht on Katrin Hiir.
Professor Voldemar Vaga meenutusi Pariisi p√§evilt. Esineb kunstiajaloolane Voldemar Vaga, teda usutlevad Lauri Leesi ja Anne Erm. Saade on muusikaliselt kujundatud. Autorid Lauri Leesi ja Voldemar Vaga, toimetaja Anne Erm, helioperaator K√§tlin Maasik. Eetris 22.05.1988.
Portreesaade skulptor Mati Karminist, kes t√∂√∂tab ateljees ja valutsehhis ning r√§√§gib oma kunstnikuteest ja loomingust.
Tutvustame kunstnikku eelk√µige kui portretisti skulptuuris. Sellena on ta eesti kunsti ajalukku j√§tnud kaalukaid t√∂id. Talle on iseloomulik kerge stilisatsiooniga modelli romantiseerida ning karakteri avamise k√µrval r√µhutada plastika dekoratiivseid omadusi. Kujuriga vestleb kunstikriitik Harry Liivrand.
M√§lestussaade kunstiteadlasest Helmi √úprusest ja maalikunstnik Hilda √úprusest. Neid meenutavad Tui Koort, Helju Sirel, Voldemar Vaga, Ants Viires, Juhan Maiste, Voldemar V√§li ja Irina Solom√µkova, saatejuht ja autor Airi Kasera. Saates on kasutatud katkendit filmist &quot;Exegi monumentum&quot;.

Portreesaade kunstnik Jaak Arro'st. Jaak Arro koos abikaasa Epp-Maria Kokam√§giga ja kunstiteadlase Evi Pihlakuga suvekodus Kastnas T√§stamaa l√§histel. Seinamaali avamine P√§rnu kinos &quot;Mai&quot; ning skulptuuri &quot;Raudaed&quot; ehitamine P√§rnus.
Saate autor ja saatejuht Martin Viirand. Saade Alar Kotli nimelise preemia saanud arhitektist Vilen K√ºnnapust. 00:00:39 ja 00:12:15 Ike Volkov k√µneleb Vilen K√ºnnapust ja tema loomingust. 00:11:33 Helil√µik temaatiliselt √µhtult &quot;Ruumi poeesia&quot; Kirjanike Majas, k√µneleb Vilen K√ºnnapu. 00:17:33 Vilen K√ºnnapu k√µneleb West Coast Gateway (L√§√§neranniku V√§rav) arhitektuurikonkursist (Los Angeles, 1988). Kavas 02.09.1988. Saate l√µpp on puudu.

Lembit Soots. Kunstnik Kanadast. V√§liseesti Muinsuskaitse Seltsi abiesimees. M√µtteid V√§liseesti Muinsuskaitse Seltsi tegevusest kodu-Eesti heaks. T√§helepanekuid Eestimaa hetkeseisust. Reporter Tiina Sillam.
Arhitekti ja disaineri √ºlesanne on korrastada kaost, mis s√ºnnib inimesest s√µltumatult. Film k√µneleb eesti √ºhest tuntumast disanerist Mait Summatavetist ja tema loomingust. Stsenarist Ebe N√µmberg, re≈æiss√∂√∂r-operaator Illis Vets.
Palmse m√µisaansambel on esinduslikumaid Virumaa m√µisas√ºdamikke ja 19. sajandi arhitektuurim√§lestisi. Filmis k√µlavad katkendid Vivaldi helit√∂√∂dest. Stsenarist ja re≈æiss√∂√∂r Kristjan Svirgsden.
Pikem intervjuu esimese eesti professionaalse kunstiteadlase Voldemar Vagaga ta 90-nda s√ºnnip√§eva puhul. Saatejuht Harry Liivrand.
Saade Ameerikas arhitektuurikonkursil osalemas k√§inud ning ka II kohaga tagasi tulnud Eesti arhitektidest. Stuudios vestlevad arhitektuurist, kunstist ning √ºldisemalt Ameerikast Vilen K√ºnnapu, Andres Siim ja Ain Padrik. Vestlust juhib Ando Keskk√ºla.
Kunstniku loomingust r√§√§gib Lilian Sch√∂nberg. Pakume ka Anu Ivaski enda m√µtteid t√∂√∂st ja elust.
Kord aastas, k√µige k√ºlmemal talvekuul muutub Savonlinna lumeskulptuuride maailmameistriv√µistluste paigaks. 1989. aastal osalesid meie skulptorid seal kolmandat korda. V√µistlust kommenteerib saatejuht Tiina Park. Lisaks kuulete m√µtteid osav√µtjatelt.
Saade koosneb segipaisatud s√ºndmustest, mis moodustavad Ruth Huimerinna √ºhe t√∂√∂p√§eva ning nende loogiline j√§rgnevus pole kuigi oluline. Osalevad ka fotograaf Tiit Veerm√§e, kunstikriitik Mart Kalm, supermannekeenid jne.
Eesti kunstiloo suuremaid nimesid skulptor Anton Starkopf on s√ºndinud Kohila vallas, √µppinud M√ºnchenis ja Pariisis, t√∂√∂tanud Rathenis, Dresdenis, Berliinis ja Moskvas, osalenud &quot;Pallase&quot; asutamises. Tema loomingusse kuulub hulgaliselt monumente ja ausambaid, portreesid ja b√ºste, reljeefe ja dekoratiivseid figuure. Saade p√º√ºabki aidata looja elu ja ideid m√µista.
1989. aasta kevadel Helsingis toimunud eesti kunstnike n√§itus. Esindatud olid T√µnis Vint, Leonhard Lapin, Vilen K√ºnnapu, J√ºri Okas, Raul Rajangu, Raoul Kurvitz, Siim-Tanel Annus jt. - kokku 18 kunstnikku. N√§ete katkeid Raoul Kurvitza ja Siim-Tanel Annuse performance'idest, mis toimusid avamise aegu Taidehallis. Saate autor ja re≈æiss√∂√∂r on Tiina Park.
Saade tuntud maalikunstnikust paneb meid ehk m√µtlema maailma ja elu √ºle veidi teisiti kui tavaliselt. Olav Marani pildid toovad meie hingele vajalikku rahu.
Stockholmi √§√§relinnas elab eestlanna, kelle nime v√µib leida mitmest lasteraamatust. Ilon Wiklandil k√§is k√ºlas NSVL Rootsi saatkonna ata≈°ee Eimar Rahumaa. Saade valmis Rootsi TV kaasabil.
Ando Keskk√ºla, Matti √ïunapuu ja J√ºri Kermik m√µtestavad lahti m√µiste &quot;disain&quot;, selgitavad selle t√§hendust ja s√ºsteemi maailmas. R√§√§gime l√§hemalt kodumaiste toodete konkurentsiv√µimest. Oma arvamuse meie disainerite t√∂√∂ ja v√µimaluste kohta ettev√µtetes √ºtlevad ka t√∂√∂stusjuhid. Re≈æiss√∂√∂r Katrin Reimann, toimetaja Katrin Saks.
N√§ete Mare Vinti tema teostel kujutatud objektide juures, kus ta oma t√∂√∂dest r√§√§gib. M√µtteid Mare Vindi loomingust kirjanik Viivi Luigelt ja filmire≈æiss√∂√∂r Peeter Urblalt. Saatejuht on J√ºri Hain.
Kunstiajaloolane Tiina Abel k√µneleb 19-nda sajandi esimesel poolel tegutsenud baltisaksa kunstnike elust ja loomingust.
Kiek in de K√∂kis toimunud Pilvi Blankini gobel√§√§nide n√§itus. Saates n√§ete kahe kunstniku koost√∂√∂d - Pilvi Blankini piltvaipadesse j√§√§dvustatud sisemaailma ja pantomiimikunstnik Maret Kristali dramaatilist tantsu.
Saatest, mis valmis n√§ituse avamise p√§eval, v√µtavad osa kunstnikud Heinz Valk ja Enn P√µldroos, kunstiteadlane Evi Pihlak, Kunstifondi direktor Andres Kompus, professor Rein Taagepera jt.
Eesti rahvuslik professionaalne kunst algab Johann K√∂leriga (1826 - 1899), kelle loomingut k√§sitleb kunstiteadlane Anu Liivak.
Saates saame √ºlevaate Eesti esimeste skulptorite August Weitzenbergi ja Amandus Adamsoni eluk√§igust ning loomingust, tutvustab Tiina Pikam√§e.



Eesti luuletaja, kes elas Rootsis ja oli suuteline luuletama mitmes keeles. S√ºrrealist, kelle luulestiil on avardanud eesti l√º√ºrika v√µimalusi. Ta on loonud mitmesuguseid helisid, k√µnet ja muusikat √ºhendavat niinimetatud k√µlalist luulet ehk h√§√§lutusi. Ilmar Laabaniga vestles Andres Ehin.
Kunstimuuseumi minevikust ja tulevikust r√§√§givad Inge Teder, Lehti Viiroja, Evi Pihlak, Mai Levin, Eerik P√µld ja Villem Raam. Saate autor on kunstiteadlane Ebe N√µmberg.
Saade silmapaistvast kompositsioonimaalijast Eerik Haamerist, kes kujutas merd ja randlaste elu. Inimene on olnud alati tema huvikeskmes, seda ka s√µjaj√§rgsetel aastatel Rootsis loodud teostes. Saatest v√µtab osa kunstiteadlane Mai Levin.
Kunstiajaloolane Tiina Abel k√µneleb 19-nda sajandi teisel poolel tegutsenud D√ºsseldorfi koolkonna kunstnike loomingust.
Tootedisain Eestis 80-ndate l√µpus. Tallinna Kunsti√ºlikooli disainikateeder, disainerite t√∂id-tegemisi t√∂√∂stuses ning v√§ikefirmas MaDis.
Saates kuuleme kunstnik Peeter Mudisti m√µtteid ilmaasjadest ja inimestest. Re≈æiss√∂√∂r on Mark Soosaar, toimetaja Mariina M√§lk. Saates k√µlab Arvo P√§rdi muusika.

Toimetaja Lea Veelma. Esineja Herkki Haldre. Saatel√µik. V√§liskunstioksjonite tulemused ja v√§liskunstiuudised. Salvestuskuup√§evana on m√§rgitud 1990-ndate I pool. ASDAT-664.7
Intervjueerija Lea Veelma. Saatel√µik. Kunstnik J√ºri Arrak r√§√§gib kunstniku isiksusest ja oma kunstist. Salvestuskuup√§evana m√§rgitus ca 1990. ASDAT-665.4
Toimetaja Lea Veelma. Saatel√µik. R√§√§kija on meesterahvas. Teemaks on: KUKU klubi, mis asutatud 1935. aastal, s√µjaj√§rgsel k√ºmnendil pidas pausi ja tegutseb t√§nini klubina. R√§√§gitakse 1990-ndate I poole loomerahva kinnise klubi elust. Nimepidi on juttu 50-aastase ametistaa≈æiga ≈°veitserist Leost, ettekandjatest Piretist ja Tiinast, baarmenidest Vellost ja Antsust. Salvestuskuup√§evana on m√§rgitud 1990-ndate I pool. ASDAT-664.6
Intervjueerija Lea Veelma. Saatel√µik. Leonhard Lapin r√§√§gib ARCO n√§itusest Madriidis, millel ta osales. Jutuks tuleb ka galerii Vaal. Salvestuskuup√§ev m√§rgitud 1990-ndate I pool. ASDAT-664.1
Saates saame √ºlevaate Eesti pastellmaali parimast esindajast Ants Laikmaast. Teda tutvustab kunstiajaloolane Eha Komissarov.
Oleme Prantsusmaal ning professor Jaak Kangilaski juhatusel alustame tutvust Chartres'i katedraalist ja l√µpetame Loire'i j√µe oru kuningalossides. Re≈æiss√∂√∂r Margot Sepp.
Antakse √ºlevaade kujunduskunsti n√§itusel eksponeeritud t√∂√∂dest ning arutletakse p√µgusalt kujunduskunsti seisu √ºle. Vestlus Grand Prix' v√µitja Toivo Raidmetsaga. Saate autorid on kunstiteadlased Ebe N√µmberg ja Krista Kodres.
Kui eelmistes saadetes r√§√§kisime sisekujundajate igap√§evasest t√∂√∂st, siis k√§esolev saade on kunstnike ideedest, originaalloomingust - n√§itusest &quot;Ruum ja vorm&quot;. Saatejuhid Ivi-Els Schneider ja Eero J√ºrgenson.
Klaas on kui kristalliseerunud vesi, tardunud √µhk ning tema algelement on maa. Eesti unikaalklaas on v√§ga mitmek√ºlgne. Saates n√§ete 33 autori loomingut Lillepaviljonis toimunud n√§ituselt.
Kunstiajaloolane Juta Kivim√§e tutvustab meile Kristjan Raua loomingut ja eluteed. N√§eme tema tuntumaid joonistusi ning maale. Saade on salvestatud Kristjan Raua majamuuseumis N√µmmel ja Kunstimuuseumis Kadrioru Lossis.
√úlevaade n√§itusest &quot;Soup 69 - 90&quot;. R√§√§gitakse, mida kujutas endast &quot;Soupi&quot; r√ºhmitus, 60-ndate aastate maailma- ja popkultuurist ning nende m√µjust r√ºhmitusele. Kunstnikud meenutavad ka tollaseid s√ºndmusi. Saatejuht Ants Juske.
Mida arvavad sisustuskunsti esindusn√§itusest &quot;Ruum ja vorm V&quot; sisustusarhitektid ise. Saates Mait Summataveti ja J√ºri Kermiku arutelu.
Uhke erakuna kohalikus arhitektuuris on see mees j√§tnud endast m√µndagi huvitavat: ilusat funktsionalismi, pehmelt lopsakaid villasid N√µmmel ning √ºllatavalt Hamburgi-p√§raseid klinkermaju Tallinna s√ºdalinnas. Ja kuigi Robert Natus on rahvuselt sakslane, muudab tema p√§rand siinmail ta eesti arhitektiks. Saade valmis arhitekti 100. s√ºnniaastap√§evaks.
Kunstiajaloolane Evi Pihlak k√µneleb kunstnik Nikolai Triigi elust ja loomingust. Saate re≈æiss√∂√∂r Eno Leies.
Meie √ºhe tuntuma tekstiilikunstniku vaibad ja kangad annavad meeleoluka n√ºansi paljudele interj√∂√∂ridele. Saates tutvustatakse Peeter Kuutma loomingut - vaiba s√ºndi ideekavandist valmis t√∂√∂ni ruumis. Saate autor on kunstiteadlane Ebe N√µmberg.

lmar Laabaniga ajavad Stockholmi Hiina restoranis juttu Maia Lilje ja Virve Normet. Saate algmaterjal, intervjueerijad on salvestisel madala nivooga. Vestlus muusikast, k√§imasolevast n√º√ºdismuusika festivalist, loomingust, Ilmar Laabanist, jm. Kavas nn Rootsi muusika p√§eval. Salvestatud mai 1990.
Sarja neljanda ts√ºkli viimane loeng on √ºldistus teemal inimene ja kunst. Professor Juri Lotman r√§√§gib t√§nap√§eva kunstist ja sealhulgas filmikunstist, nende m√µjust isiksusele, kunsti omap√§rast ning suhetest pseudokultuuri eri vormidega. Kunst annab alati valikuv√µimaluse, mida elu sageli ei anna. Ta eksisteerib mitte ainult v√§ljaspool meid, vaid ka meis enestes. Kui ka tahaksime, ei suudaks me elada kunstita. Re≈æiss√∂√∂r Kadri Mardna, operaator Andres Kull, toimetaja Jevgenia Haponen.
Eestimaa pinnalt v√µrsunud Enno Hallek on v√§ga omap√§rase kunstnikuandega. Originaalselt on ta s√ºnteesinud pop-kunsti l√§√§ne-eestiliku v√§rvipaleti ja l√µbusa absurdiga varjutatud t√∂√∂des, mis kujutavad aere, saage ja kalu ning milles ei puudu irooniline alltekst.
Ando Keskk√ºla tutvustab maailmakuulsate Corneille, Adami, Arman'i graafiakan√§itust Tallinna Kunstihoones. T√∂√∂de eksponeerimisest r√§√§gib n√§ituse kujundaja Aleksander Jakovlev.
Saade hiljuti meie hulgast lahkunud Eesti √ºhe suurima erakunstikogu omanikust Matti Miliusest. Alates 1962. aastast on ta isiklike loobumiste hinnaga omandanud kunstnike maale ja joonistusi. Saate autor ja re≈æiss√∂√∂r Peeter Urbla.

30. augustil 1990 avati Soomes aasta suurima kultuuris√ºndmuse raames vaba√µhun√§itus &quot;Eesti maastikud Helsingi Esplanaadil&quot;. N√§itust kommenteerivad kunstikriitik Krista Kodres, Soome Arhitektuurimuuseumi direktriss Marja-Riitta Norri ja sisustusarhitekt Perttu Mentula.
√úks kunstnikest, kelle loomingus s√ºrrealistlikul filosoofial oluline koht, on Rene Kari. Hedonistliku v√§rvi- ja vorminautlejana saavutab ta oma t√∂√∂des pingestatud √§reva ning kummalise atmosf√§√§ri. Kari loomingut kommenteerib kunstiteadlane Harry Liivrand.
Kunstiteadlane Harry Liivrand k√ºlastab Ado Lille ateljeed ja anal√º√ºsib l√§hemalt tema t√∂√∂d &quot;Aaped&quot; II. √úlevaade 80ndate loomingust. Re≈æiss√∂√∂r Jaanus N√µgisto.
Saates avab Mari Kurismaa oma suhtumise traditsioonidesse. Tema loomingut kommenteerib kunstiteadlane J√ºri Hain.
Maalikunstnik Jaak Adamson elab Slovakkias, n√º√ºd on ta oma t√∂√∂dega √ºle hulga aja Eesti kunstis√µprade ees, temaga vestleb s√µber J√ºri Arrak. Maalikunstnik Jaak Adamson elab Slovakkias, n√º√ºd on ta oma t√∂√∂dega √ºle hulga aja Eesti kunstis√µprade ees. Mitmek√ºlgse kunstnikuga vestleb J√ºri Arrak.
Nii Raoul Kurvitsa maalid kui ka perfomance'id on v√§ga subjektiivsed, l√§htudes alateadvuse impulssidest, arhet√º√ºpsetest kujunditest ja kunstniku keerulistest m√µttek√§ikudest. Saates pakub kunstiteadlane Sirje Helme m√µningaid l√§htekohti nii kunstniku kui ka tema loomingu m√µistmiseks.
T√§na on mitmesugused objektid ja installatsioonid eesti n√º√ºdiskunsti lahutamatu osa. See pole aga mitte alati nii olnud. √úks teerajaja selles vallas on olnud Kaarel Kurismaa. Kunstniku loomingut kommenteerib kunstiteadlane J√ºri Hain.
Intervjueerija Lea Veelma. Saatel√µik. Ando Keskk√ºla r√§√§gib oma Stockholmis k√§igust. Peamiseks jututeemaks on Rootsi Kunstiakadeemia akadeemik Enno Hallek, eesti kunstnik Stockholmis, kellel on seal ka oma kunstikool. Ta on palju aidanud eesti kunstitudengeid. Salvestuskuup√§evana on kirjutatud 1990-ndate aastate I pool. ASDAT-664.3
Intervjueerija Lea Veelma. Saatel√µik. J√ºri Arrak r√§√§gib hirmudest, iseseivusest, √ºksindusest, oma t√∂√∂st. Halliste kirik. J√ºri Arraku maal P√ºha Anna Maarjaga, mille avamine seisab ees (juuni 1991). Kristlusest. Salvestuskuup√§ev on 1990-ndate l√µpp v√µi 1991 I pool. ASDAT-664.4
Saate autor Mark Soosaar seab oma sihiks anda mitmek√ºlgne pilt kunstnik Lembit Sarapuust kui inimesest, kui kunstnikust, kui m√µtlejast. P√º√ºda m√µista Lembit Sarapuu loomingu asendit eesti n√º√ºdiskunsti taustas√ºsteemis.

Televaataja tunneb J√ºri Haini eesti kunsti ja kunstnikke tutvustavate saadete kaudu. K√§esolevas saates tutvustab kunstiteadlane J√ºri Hain iseenda t√∂id ja tegemisi.
Maalikunstnik ja graafik J√ºri Arrak kujutab oma loomingus sageli grotesksete olendite kummalist maailma, kuid nende kujutluspiltide m√§ng on √ºhendatud moraali ning inimeseksolemise probleemidega. Kunstniku loomingut kommenteerib kunstiteadlane Boris Bern≈°tein.
Rootsis elav eesti kirjanik Helga N√µu on ikka ise oma raamatud illustreerinud ning nende √ºmbrispaberid kujundanud. Joonistamine ja maalimine on tema lemmikharrastus. J√§rgnevad 10 minutit veedame Helga N√µu ja tema piltidega.
Raul Meel tuli kunsti 60ndate aastate l√µpul ning liitus kohe eesti noore kunsti avangardse osaga. Sealt edasi on ta liikunud iseseisva kunstnikuna, t√∂√∂tades nii graafikas kui maalis v√§lja oma stiili. P√µgusa √ºlevaate Raul Meele loomingust teeb kunstiteadlane Sirje Helme.
Eesti Telefilmi materjal &quot;Kunstnik Peeter Mudist&quot;. Ilmselt filmi &quot;Iga√ºks nagu saab&quot; heli algmaterjal. Re≈æiss√∂√∂r ja intevjueerija Liina Kulles. Helire≈æiss√∂√∂r Rein Urm. Kunstnik Peeter Mudist k√µneleb loomulikkusest, ateljeest kunstniku elust, hirmust maailma ja elu ees, loomingust, Saaremaast, teaduslikust t√∂√∂st &quot;Joonistaja 10 k√§sku&quot;, t√µest, vabadusest, maalimisest jpm. Monteerimata materjal. Salvestatud m√§rtsis 1990.
Sergei Isupov t√µi meie pikaajaliste traditsioonide ja hea maitsega keraamikasse v√µ√µrast elementi, mis l√§htub ukraina rahvakunstist. Tema vormifantaasia avaldub keraamilistes objektides, mida v√µib vaadelda skulptuuride v√µi installatsioonidena.
Saade tutvustab Eesti kunstnike t√∂id, kes on tegelenud s√ºrrealistlikke piltide ja skulptuuride loomisega. Selle kunstivoolu t√§htsusest Eestis r√§√§gib Anu Liivak ning looja seisukohti tutvustab Olav Maran.



Kunstikriitik Harry Liivrand on √∂elnud, et Leonhard Lapini t√∂√∂d on graafiliselt paljundatavad plakatid, mille veenmisj√µud tuleneb √ºldtuntud s√ºmbolite teravmeelsetest kombinatsioonidest ja satiirilisusest.
Eve Kase kunst on lahtine ja kontakteeruv, tema maailm totaalne ning lummav. Kunstniku loomingut tutvustab Sirje Helme.

Maailmamainega muuseum asub umbes 30 km kaugusel Kopenhaagenist looduslikult kaunis kohas mere kaldal. Muuseum asutati 1958. aastal ja seda on mitu korda juurdeehtustega laiendatud. Meid huvitas nii Louisiana kunstikogu kui ka see, mismoodi h√§stitoimiv kunstikeskus on v√§lja arendatud. Muuseumi tutvustab selle asutaja Knud W. Jensen.
Toimetaja ja esineja Terje Soots. Itaalia Eestis. K√µnelevad Olev Subbi ja Jaak J√µer√º√ºt. Vestlus Itaalia kultuurist: Itaalia, Dante, Giotto, Leonardo jm. Saade on muusikaliselt kujundatud. Kavas kordussaatena III programmis 18.05.1991.
Oma puhta m√µtlemisviisiga esindab ta klassikalist kunstnikut√º√ºpi. Teda huvitavad muutumatud algkujundid ning ebaisikulised ja √ºldarusaadavad omadused.
Film eesti kunstnikust Peeter Mudistist (1942), kes l√µpetas ERKI 1967. aastal maalijana. Mudist oli kunstnik, kes ei maalinud seda, mida n√§gi, vaid seda, mida m√µtles. Tema jaoks oli t√§htis vaid s√µnum, valguse otsimine. Tal oli, mida √∂elda, ja ta kandis selle puhtf√º√ºsiliselt iseendast andes l√µuendile, ignoreerides oma rasket haigust. Film h√µlmab ajavahemikku kevadest s√ºgiseni 1990. Viibime Mudisti seltsis nii Saaremaal Leisis kui ka tema ateljees Tallinnas. Filmis keskendutakse eelk√µige kunstnikule kui loojale, on p√º√ºtud avada kunstniku olemust tema tunnetuse k√µrghetkedel, tabada loomisajendeid ja kanda edasi tema s√µnumit.
Sirje Runge on t√§htsamaid minimalistliku maalitraditsiooni loojaid Eestis. Abstraktse kunsti √ºhe v√µimalusena taotleb minimalism puhast maalikunsti, pagendades pildipinnalt kirjelduse ja sellega seotud s√µna. Saates tutvustatakse kunstniku kujunemisteed geomeetrilisest abstraktsionismist minimalismini aastatel 1970-1980 ja tema hilisemat loomingut.
Ladusas kirjutamis- ja jutustiilis esitatud ents√ºklopeedilised teadmised on taganud J√ºri Kuuskemaale populaarsuse ka kunstihuviliste laiemas ringkonnas. Saates viib ta meid taas kokku vanalinna probleemidega.
Endisaegsete eesti kunstnike √µppimistest ja elust Pariisis enne I maailmas√µda r√§√§gib Tiina Abel. 00:19:21 Pariisis √µppiv Urmo Raus r√§√§gib oma elust ja √µpingutest Pariisis. Saate autor Kerttu Soans, toimetaja Helju J√ºssi. Eetris 16.08.1991.
Saade kunstiteadlasest ja -kriitikust, esteedist ja pedagoogist Boris Bernsteinist (17.XI 1924 - 23.VI 2015). Mehest, kes kogu oma loomet√∂√∂ v√§ltel oli erakordselt mitmek√ºlgne ja viljakas. Saates r√§√§gib ta oma erialast ja teda huvitavatest teemadest.
Eesti maalikunstnike Pariisi-k√§ikudest ja elust Pariisis kahe s√µja vahel r√§√§gib Tiina Abel. Ado Vabbe ja Juhan Muksi m√§lestusi ja reisikirju loeb Einar Kraut. Prantsuse kunst Eestis. Saate autor Kerttu Soans, toimetaja Vivian Anni, helioperaator Heli Sillar. Eetris 06.09.1991.
Saate k√ºlaline on keraamik professor Helene Kuma. Juttu √µpingutest, t√∂√∂st teadlase, kriitiku, kunstniku ja pedagoogina, keraamikast, elust. Saate autor Vivian Anni, toimetaja Helju J√ºssi, helioperaator K√ºlliki Valdma.
Saade meie √ºhe autoriteetsema kunstiajaloolasega on salvestatud Eesti Kunstimuuseumis, majas, kus m√∂√∂dusid tema esimesed t√∂√∂aastad.
R√ºhmitus Para loodi 1989. aastal. S√ºrrealistide esimene n√§itus toimus 1990. aastal Tartus. 28. juunist kuni 21. juulini 1991 oli Tallinna Kunstihoones r√ºhmituse teine √ºlevaaten√§itus. Kommenteerivad kunstiteadlane Ants Juske ja Para liige Ilmar Malin. Re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann.
Kuna kunstnik on oma t√∂√∂meetodit selgitades ikka r√µhutanud inimese ja kosmose √ºhtsust, kus taevane ning maine on miljoni niidiga seotud, siis n√§htud killud kunstniku elust koondati saateks pealkirjaga &quot;Taeva all&quot;, mis on √ºks tema hiigelseeria serigraafiatehnikas. Raul Meele loomingut kommenteerib Sirje Helme.
Saade maalikunstnik Toomas Vindi loomingust. N√§eme t√∂id Kunstimuuseumi ja Kunstifondi kogudest, kommenteerib-anal√º√ºsib kunstiteadlane Mirjam Peil.
Siim-Tanel Annuse algusaegade graafiliste lehtede rafineeritud geomeetrilistes, abstraktsetes kujundites on p√ºrgimus argisest v√§lja, taeva ja valguse poole. Suhtlemises eluga l√§bi kunsti on kunstniku varjatud kirglikkus leidnud v√§ljundi performance'ides. K√µlab Peeter V√§hi teos &quot;√úheksa mantrat&quot; ja Annus r√§√§gib oma p√º√ºdlustest kunsti tegemisel ning selle n√§gemusest.

Saates n√§eme maalikunstnik J√ºri Palmi loomingut aastaist 1975-1990. Kaamera viibib tema Lasnam√§e ateljees, kus kunstnik r√§√§gib filosoofilises m√µ√µtmes endast kui ka oma loomingust.
S√ºrrealistliku luuletaja, esseisti ja kriitiku Ilmar Laabani 70. s√ºnnip√§eva puhul valminud saates loevad tema luulet Anu Lamp ja Andres Ehin. Re≈æiss√∂√∂r Gerda Kordemets, toimetaja Katrin Seppel.

Aastak√ºmneid jaksas ta √ºheaegselt vedada mitut rasket koormat: kunstiajaloolase, tegevkunstniku ning keraamika ja klaasehist√∂√∂ kateedri juhataja oma. Saates jutustab Helene Kuma (7.IX 1921 - 11.X 2009) oma loomingust, elust ja pedagoogit√∂√∂st.
Portreefilm eesti tuntuimast vitraa≈æikunstnikust Dolores Hoffmannist, kes aruleb vaimust ja v√µimust, kunstniku ja (raha)-√ºhiskonna suhetest. Re≈æiss√∂√∂r Dorian Supin.
Kunstnik Raul Meel alustas kord kirjanduslike katsetustega, kirjanikuna tuntud Mari Saat aga tahtis saada kunstnikuks. Saade perekonnast, vastastikusest m√µistmisest, loobumistest ja leidmistest. √úhisest t√∂√∂st. S√µnast kirjanduses ja kunstis. Vestlust juhib Olev Remsu.
J√ºri Okase t√∂√∂des on nii eemalseisja irooniat kui ka sunnitud kohalolija arusaamist. Tema kangelane on ruum ja keskkond ning atribuutideks v√µime n√§ha, tajuda ja m√µista.
Tunnustatud graafikut k√ºsitleb ja loomingut kommenteerib Eha Komissarov. Re≈æiss√∂√∂r Jaanus N√µgisto.
Nahakunstist r√§√§givad Kerttu Soans ja nahakunstnik Elo J√§rv. Juttu naha omap√§rast ja kunstniku loodud erilisematest teostest. Saatejuht ja autor Kerttu Soans, toimetaja Vivian Anni, helioperaator Heli Sillar. Eetris 25.01.1992.

Riina ja J√ºri Kermik on disainerid, kellest √ºhe t√∂√∂objektiks on nahk, teisel ruum ja m√∂√∂bel. Nende loomingut kommenteerib kunstikriitik Krista Kodres.
Kirev kollaa≈æ J√ºri Kase loomingust, mida aitab lahti m√µtestada kunstikriitik Ninel Ziterova kaadritagune tekst. Muusika Kriszysztof Penderecki.
N√§eme tekstiilikunstnik Katrin Pere loomingut. Seda anal√º√ºsib kunstikriitik Tiina K√§esel ja loomingu s√ºndimisest ja kunstnikuks olemisest r√§√§gib Katrin Pere ise.
√úlevaade Avo Keerendi abstraksetest ja geomeetrilistest t√∂√∂dest. Neid kommeteerib kunstikriitik Sirje Helme.
Naise kaudu ja naisekeskselt on Epp-Maria Kokam√§gi end alati v√§ljendanud, milleks muuks pidada tema intuitsiooni usaldust, osavat elufragmentide ja aimatavate seoste liitmist ning kompositsiooni elegantsi. Nii avameelset naiselikkust on isegi pealet√ºkkivaks peetud, kuid isikup√§rane anne on juba kord end v√µimukalt maksmapanev.
Kaamera viibib Tallinna kunstihoones tarbekunsti n√§itusel, mida kommenteerib kunstiteadlane Ebe N√µmberg. Re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Mariina M√§lk.
Saates n√§eme kunstniku maale ja puul√µikeid, mis on sulatatud √ºrgsete elementide: vesi, tuli ja p√§ike, muusikasse. Jaak Arro loomingut aitab m√µista kunstikriitik Eha Komissarov, kelle m√µtteid edastab Andres J√µesaar.
Katkend Martin Viirandi intervjuust Ilmar Laabaniga. (NB! Ilmselt saatest MAAILMAPILT. Ilmar Laaban. v√§ljaj√§√§nud osa VAS-4102)
On-Grupi n√§itus Tallinna Kunstihoones. Grupi olemust r√§√§gib lahti ja anal√º√ºsib kunstiteadlane Krista Kodres. S√µna saavad ka tarbekunstnikud ise. Saate re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Mariina M√§lk.
Portreesaade kirjanikust ja kunstnikust Aleksander Suumannist. Idee ja k√ºsitlus Peeter K√ºnstlerilt, stsenaarium ja re≈æii Talvo Pabutilt.
Saade kunsiteadlase Mai Levini t√∂√∂dest-tegemistest. N√§eme teda kunstnike piketil Toompea ees ja √ºhel kurval kolmap√§eval.
Eesti 10 skulptori t√∂√∂d-tegemised ateljees-t√∂√∂kodades ja n√§itusel Tallinna Kunstihoones. Saatejuht on kunstikriitik Johannes Saar.
Saate kunstnikust-keraamikust Juss Pihost tegid Valter Uusberg, Gerda Kordemets ja Rein Lillmaa.

Disainer Toivo Raidmets r√§√§gib oma loomingust, installatsioonist. Re≈æiss√∂√∂r Jaanus N√µgisto.



Eesti animafilmist r√§√§givad saates Kalju Kivi, Peep Pedamson, Hardi Volmer, Valter Uusberg, Janno P√µldma jt. N√§eme katkendeid uutest animafilmidest, esilinastub esimene eesti joonisfilm &quot;Kutsu Juku seiklusi (1931).

Skulptor ja tema looming. Muusikat Riho Sibulalt ja VSP Projektilt. Toimetaja Mariina M√§lk, re≈æiss√∂√∂r Jaanus N√µgisto.

Film 1903.aastal Sangastes s√ºndinud, 1939.aastal Tartu K√µrgema Kunstikooli Pallas l√µpetanud, praegu Ameerika √úhendriikides elavast maalijast ja graafikust. Kor√ºfeega vestleb Jaak L√µhmus, muusikaline kujundus Jaak Elling, kaamera ja re≈æii Andres S√∂√∂t.

97 eesti kunstnikku, modell, muusa ja koer Evald Okase maalil. Saatejuht Heinz Valk usutleb Evald Okast ja loomeinimesi 1992. a s√ºgisn√§ituselt. Re≈æiss√∂√∂r Olav Kruus.
√úhtki teist kunstnikku pole Rootsimaal n√µnda armastatud nagu Carl Larssoni. Tema piltidel on kujutatud √ºht √µnnelikku perekonda ja seda √µnne on kunstnik jaganud oma piltide kaudu kogu maailmale... Saate autor Epp-Maria Kokam√§gi.
Kunstnik Oskar Kallis (1892-1917) on Kalevipoja-aineliste pastell- ja √µlimaalide looja. Saates antakse √ºlevaade kunstniku elust ja loomingust. Autor on kunstiteadlane Maire Toom, re≈æiss√∂√∂r ja toimetaja Olav Kruus.

Saade Tartu kunstikooli s√ºnnist, kujunemisaastatest, √µppes√ºsteemist ja pallaslastest. V√§ike √ºlevaade kunstnikest ja nende loomingust.
Saates paotab kunstnik ise ukse oma sisemaailma. Huvitunud s√ºrrealismist ja abstraktsionismist on tema kunstip√§rand eripalgeline ning mitmek√ºlgne. K√ºlab Sven Gr√ºnbergi muusika.
Sirje Helme, Ants Juske, Eha Komissarov, Anu Liivak jt kommenteerivad t√∂id n√§itustelt &quot;Objekt versus ruum&quot;. Austria n√º√ºdisskulptuur galeriides Luum, Sammas ja Kunstihoone galeriis Juhana Blomstedti maale sarjast &quot;Symposion&quot; ja Sirje Runge maale. Re≈æiss√∂√∂r Liina Kulles.
Maalikunstnik Andres Tolts r√§√§gib oma maalidest ja assamblaa≈æidest. Re≈æiss√∂√∂r Jaanus N√µgisto, toimetaja Mariina M√§lk.
Ando Keskk√ºla r√§√§gib paekivist ja oma objektidest &quot;Opus Petra&quot;. Tekst T√µnu Kaalep.

Pallaslased meenutavad kunsti√µpinguid ja nimekaid √µpetajaid. Autor Tiina Abel, re≈æiss√∂√∂r Olav Kruus.
Maalikunstnik Maria-Kristiina Ulas r√§√§gib oma loomingust ja oma t√∂√∂stiilist. Tekst Peeter Lauritsa ainetel.
Toimetaja ja saatejuht Lea Veelma. Saade pole s√§ilinud terviklikult. Kunstikanal. Saatel√µigud: 00:00:02 Tea Tammelaan k√µneleb oma esimesest personaaln√§itusest ja oma tegemistest. 00:04:11 helil√µik klaasin√§ituse avamiselt. Kavas 29.05.1993 Raadio 2-s. VAS-5566.2
√úlevaade Aapo Puki kunstimaailmast Lillepaviljonis. Esitatud on erinevad kunstiliigid ja k√ºlastajad, eriti lapsed, on varmad k√§tt proovima. Kohal on Hugo Hiibus, Signe Kivi, Raivo J√§rvi, Epp Maria Kokam√§gi, peaminister Mart Laar jpt. Re≈æiss√∂√∂r Maire Radsin.
Saade tutvustab fotograafide Peeter Lauritsa ja Herkki-Erich Merila loomingut. Teksti autor kultuuriajakirjanik T√µnu Kaalep.

Peeter Pere tuli meie kunsti 1980. aastate keskel koos &quot;R√ºhm T&quot;-ga. P√µhieriala poolest on ta arhitekt, kuid tuntud v√§ga mitmek√ºlgse kunstnikuna - maalija, installaatori ja perfomance'i tegijana.
K√ºlas kunstnik √úlle Meistril Toimetaja ja saate autor on Haldi Normet. Helioperaator Mairi Otu. Raamatukunstnik √úlle Meister tutvustab nii m√µnegi vahva illustratsiooni s√ºnnilugu. Reporter on Haldi Normet. Saade on muusikaliselt kujundatud. Kavas 06.07.1993.
Esindatud on r√ºhmitused &quot;L√ºliti&quot;, &quot;Neoeksprepost&quot; ja &quot;M√ºra&quot;. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat.
Keraamik Aino Alamaa sai tuntuks eelk√µige oma pisiplastikaga. Tema loomingu p√µhiteema on inimene, keda kunstnik on kujutanud suure soojuse ja t√§helepanuga igap√§evaste toimetuste juures v√µi tegelemas kaunite kunstidega. Saates jagab ta t√∂√∂ vahel meiega oma m√§lestusi, mis on sama haprad kui keraamika. Saatejuht Liina Kulles.
Saate autor ja intervjueerija Lea Veelma. Saade Kunstikanal. Kolm intervjuud saatest, saade pole s√§ilinud terviklikult. 00:00:02 Mati Karmin r√§√§gib Sammas Galeriist, mis on tegutsenud aasta. Kunstnikest, kunstist ja kunstnike probleemidest, galeriist, jm. 00:08:09 Epp Maria Kokam√§gi r√§√§gib oma n√§itusest &quot;Teated suvest&quot; Sammas Galeriis (helil√µik salvestatud 08.09.1993), kunstist, suvest, oma t√∂√∂dest ja muusikast. 00:15:23 Arhitektuurimuuseumi direktor Karin Hallas r√§√§gib Rahvusraamatukogus avatud n√§itusest &quot;Arhitektuurijoonis kui ajastu dokument&quot;. Saade kavas Raadio 2-s 11.09.1993. VAS-4604
Eesti skulptorite algatatud rahvusvaheline skulptuurialane t√∂√∂kohtumine Otep√§√§l. Eesm√§rgiks koost√∂√∂ edendamine ja aktuaalsete kunstiideede viimine v√§ikelinna keskkonda. Kunstnikel tuli kasutada ainult kohalikke looduslikke materjale ja nende j√§√§ke. Inspiratsiooniallikaks oli linn. Kogu ettev√µtmine kujunes nii v√§ljakutseks kui ka p√µnevaks intellektuaalseks m√§nguks, oamoodi v√µistluseks. V√µitjaks sai Otep√§√§ linn, mida neil suvep√§evadel t√§itis moodsa kunsti hingus. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat.
Ehtekunstnik-vabagraafik, kelle t√∂√∂des peegeldub etnoteema ja kasutatud m√ºtoloogilisi m√§rke.
Saade tekstiilikunstniku toimetamistest Viljandimaal K√§√§riku k√§sit√∂√∂talus. Saatejuht Ela Tomson.

Kunstikriitik Eha Komissarov r√§√§gib kunstnik Valeri Vinogradovi t√∂√∂dest ja tema kohast Eesti kunstis. Re≈æiss√∂√∂r Jaanus N√µgisto.
Autorisaade Olev Subbist. Kunstnikuga vestleb Heinz Valk. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat, operaator Peep Laansalu, toimetaja Mariina M√§lk.

√úlevaade Sorosi Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse 1. aastan√§itusest &quot;Aine-aineta&quot;. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat.
Sisustusarhitektuuri n√§itust Tallinna Kunstihoone galeriis tutvustav saade. Re≈æiss√∂√∂r Liina Kulles
Camp kui 1960. aastate New Yorki suubuv √ºldkultuuriline n√§htus on √§√§rmiselt eklektiline ja h√µlmab endas peaaegu k√µikide stiilide ning eluhoiakute elemente. Saates esinevad modell Beatrice, Anneli Hallik, Harry Liivrand, Allan Hmelnitski jt. Saatejuht Raoul Kurvits, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann ja toimetaja Katrin Reimann.
Kunstnik valmistub oma maalide isikun√§ituse avamiseks, tutvustab t√∂id. Re≈æiss√∂√∂r Liina Kulles, toimetaja Mariina M√§lk.

Elektrooniliste m√§ngude, disko, laserite, kompuutrite ja s√ºntesaatorite lummuses tegutsevad tantsur√ºhmad.
Eesti kunstis on olnud palju eredaid maalijaid. Nende seast kerkib esile Elmar Kitse (1913-1972) nimi, kes omas erakordset loomisj√µudu ja ande mitmek√ºlgsust. Erakordselt viljaka loometegevuse k√µrval j√§tkus kunstnikul energiat ka arvukate hobidega tegelemiseks. Saates meenutavad kunstnikku tema s√µbrad ja tuttavad ning pereliikmed. Saate autorid on Tiiu Talvistu ja Mare Joonsalu.
√úhel ilusal p√§eval tegi kunstiajaloolane Jevgeni Kaljundi AS Restauraator D noortele t√∂√∂meestele Toompeal ekskursiooni. Tiina M√§gi ja Andres Hion juhtusid seal l√§hedal olema.
Tiina M√§gi autorisaade Toompeal asuvast tulevases Saksa saadiku residentsis l√§biviidud restaureerimist√∂√∂dest. L√ºhikese ajalootutvustuse annab ajaloolane Jevgeni Kaljundi.
Saade tutvustab feminismi olemust Eestis ja mujal maailmas. Saatejuht Viire Valdma, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann ja toimetaja Katrin Reimann.



V√§liseesti (Kanada) kunstniku Rutt Tulvingu k√ºlask√§igust Eestisse. Rutt Tulvinguga vestlevad kunstiteadlased Inge Teder ja Tiina Abel.
Saade kunstnik Olav Maranist ja tema maalidest. Taustaks Arvo P√§rdi muusika. 20. oktoobril on Olav Maranil 75. s√ºnnip√§ev.
Arhitekt Raine Karp, intervjueerib Margit Kilumets. T√∂√∂ Eesti Projektis, konkurents. Kliendid ja nende n√µudmised. Arhitekti t√∂√∂p√§ev. Muinsuskaitse, lemmikobjektid. Poliitilised eelistused, elu kreedo.
Soomes toimunud kunstibiennaali anal√º√ºs Sirje Helmelt ja Ants Juskelt. Saatejuht Katrin Reimann.

Stsenaariumi ja re≈æii autor Raoul Kurvits. Saates avatakse romantilise elustiili karmimat poolt - surm, kannatused, valu ja hingepiin. Re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann ja toimetaja Katrin Reimann.
Saatesari valgustab kunstielu; saates tutvustatakse noort kunstnikku Reiu T√º√ºri, vahendatakse kunstiuudiseid ning r√§√§gitakse multimeediast.

Kes on intellektuaal? Saate autor Raoul Kurvits, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann ja toimetaja Katrin Reimann.
Ajalooline √ºlevaatefilm Eesti- ja Liivimaa m√µisatest ning neid omanud suguv√µsadest ja nende saatustest - 1. osa. Re≈æiss√∂√∂r Paul Raudsepp.

Interaktiivsest televisioonist r√§√§givad Marko Laimre ja Ivar Reimann; noore kunstniku tutvustus: Priit Joala; Tairo P√§rnamets ja Andro K√∂√∂p r√§√§givad sisekujundusest kullakaupluses, Mari Sobolevi intervjuu SHOP 13-s; intervjuu Ando Keskk√ºlaga. Saate re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann ja toimetaja Katrin Reimann.
Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Toomkiriku vapikogu. Peatub l√§hemalt Hoyninen von Huene, Uexk√ºllide, Tiesenhausenite, Pilar von Pilchau, Knorringi ja Wrangelite suguv√µsa vappidel.
Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Toomkiriku vappepitaafide konserveerimise t√∂√∂kojas kaht pooleldi t√∂√∂s olevat vappi: Stackelbergi ning Uexk√ºlli krahvisuguv√µsade omi. L√§bi nende n√§idete kuuleme vappide p√µhikomponentide kujunemisest, t√§ienemisest, v√§rvidest ja dekoorist l√§bi mitme sajandi. Saksa restauraator Arnulf von Ulmann r√§√§gib Toomkiriku konserveerimist√∂√∂koja arendamisest kaasaegsele rahvusvahelisele tasemele.
Saade r√§√§gib Tatari t√§nava majast nr. 21, kus on v√§ga palju kultuuriinimesi elanud, saatejuht on Liina Kulles

Saatesari valgustab kunstielu. Saatejuhid Mare Tralla ja Mari Sobolev, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetja Katrin Reimann.
Kunstiajaloolane J√ºri Kuuskemaa r√§√§gib R√§gavere m√µisa ajaloost (vene keeles, eesti k.subt)
Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Haapsalu piiskopilossi, mille ehitust alustati 1263. aastal ning mis on √ºsna h√§sti s√§ilinud t√§nap√§evani. Saame √ºlevaate lossi ajaloost- rajamisest ja kujunemisest l√§bi sajandite. Illustratsiooniks on m√µned joonistused ja reprod vappidest, lossist ja Magnus de la Cardie'st.
Noorte kunstisaate teemaks on sotsrealism ja sotsiaalsus kunstis; saates tutvustatakse Kursi koolkonna liiget Peeter Allikut, kes oli ka visuaalsete kunstide festivali &quot;Dionysia '95&quot; peakunstnik. Saatejuhid Mare Tralla ja Mari Sobolev, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Katrin Reimann.
Saate k√§sikirja aluseks on Leo Soonp√§√§ monograafia ja Hanno Kompuse artikkel. Saate tegemist on toetanud Eesti Rahvuskultuuri Fond. Adamson-Ericu m√§lestustega helisalvestus p√§rineb 1966. aastast. Saade annab s√ºvaanal√º√ºsi Adamson-Ericu loomingust ja tema kohast Eesti kunstis. Adamson-Ericut meenutavad Mari Adamson, Bruno Tomberg, Olev Subbi, Evald Okas, Ella K√ºlv, Gustav Ernesaks, Villem Raam, Leo Gens.
Kunstnikuna tuntud Kalev Mark Kostabi esitles 1. juunil 1995.a. Estonia kontserdisaalis oma heliloomingut; heliteoseid esitavad Eesti noored klaverikunstnikud Risto Laur, Marko Martin ja Ralf Taal.

Rikka loomingulise p√§randiga kunstnik Edgar Valter elas viimased poolteist aastak√ºmmet V√µrumaa k√ºngaste ja metsade keskel. Edgar Valter illustreeris ligi 250 raamatut, ilmunud on kaheksa karikatuurikogu, ta l√µi vabagraafikat ja eksliibriseid ning tegutses pidevalt maalikunstnikuna. Aga just V√µrumaal ilmus tema esimene omakirjutatud ja joonistatud lasteraamat &quot;Pokuraamat&quot;, inspireerituna V√µrumaa kaunist loodusest. 12 aasta jooksul j√µudis ta lastele joonistada ja kirjutada veel 15 raamatut ning maalida hulgaliselt V√µrumaa maastikke. Portreesaade Edgar Valterist salvestati P√∂√∂rism√§el. Re≈æiss√∂√∂r Karin Nurm, toimetaja Eve Viilup.
Lahkame fotokunsti ja ajaloo vahekordi. Saates esinevad Peeter Linnap, Peeter Laurits ja Ants Juske.
Saates lahatakse dokumendi osa ajaloos ja kunstis. Peeter Linnapi intervjuu John Stathatosega ja Jan-Erik Lundstr√∂miga. Saate muusika: John Gale, Brian Eno, David Byrne

Skulptor Aivar Simson astus Tallinna Kunsti√ºlikooli 1982. aastal juba s√µjast l√§bik√§inud mehena; Simson valis v√§ljenduslaadiks sotsiaalse kriitika ja sarkastilise √ºleoleku kultuuritraditsioonidest; teda tuntakse eesti skulptuuris eelk√µige kui EESTI ASJA ajajat.
Milline oli hipiliikumine 60ndatel Eestis ja maailmas? Millised on hipid, millega nad tegelevad, milliseid v√§√§rtusi elus t√§htsaks peavad? Saate re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Katrin Reimann.

Saatesari hakkab k√§sitlema kunsti, meedia ja elu vahekordi. Iga p√§ev √ºles kerkivaid uusi esteetilisi k√ºsimusi on kutsutud lahti m√µtestama meie parim ajupotentsiaal. L√§bi intellektuaalse vaidluse v√µib isegi selguda t√µde. Saatejuhid on nimekad kunstiteadlased Ants Juske ja Harry Liivrand. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.
Eksklusiivintervjuus vestlevad Thomas McEvilley ja Peeter Linnap kaasaegse kunsti erutavatel teemadel. Thomas McEvilley on USA kunstiteadlane, kes on avaldanud sadu artikleid ja raamatuid kunstist, filosoofiast ja religioonist.
Postsotsialistlik mees langeb eesti feministliku naise haardesse. Kuidas ta seda talub ja kuidas ta vastab naiste v√§ljakutsele - selle √ºle arutlevad nii nais- kui meesintellektuaalid.

Traditsioonilise √µlimaali ja graafika asemel n√§eb meie kunstipublik n√§itusesaalides √ºha rohkem videosid, installatsioone, elektroonikat ja muud harjumatut. Kas see on kogu kunsti tulevik, selle √ºle arutlevad meie tuntud kunstnikud ja kunstiteadlased.
Kit≈°i ei ole peetud &quot;k√µrge&quot; kunsti aineseks. Ometi n√§eme, kuidas kit≈° tungib lugupeetud muuseumidesse ja galeriidesse. Saates tulebki juttu kunsti, elu ja kit≈°i vahele j√§√§vatest n√§htustest. Saatejuht kunstiteadlane Harry Liivrand. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.
Vaidlusteemaks on mood ja t√§nav. Massikultuur m√µjutab eliitmoodi rohkem kui kunagi varem. Klubimood, military look ja punk on j√§tkuvalt m√§rks√µnad, mis segunevad aristokraatiale omase glamuuriga. Saatejuht Harry Liivrand. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.
Kunstnik T√µnis Vindi fantaasia aastal 1995 tulevikulinnast Naissaarel. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat, toimetaja Mariina M√§lk.
Vanade kunstiinstitutsioonide kadumisega on muutunud olulisemaks kriitiku ja kuraatori roll. Kas see on kriitikute v√µim kunstnike √ºle ja kas kriitikud k√§ituvad alati kunstniku suhtes eetiliselt? M√µtteid vahetavad kunstnik J√ºri Arrak, kunstiajaloolane Linnar Priim√§gi ja kuraator Peeter Linnap. Saatejuht on kunstiteadlane Ants Juske. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.
Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab telavaatajatele endisi uhkeid m√µisahooneid Ungrul ja Kiltsil, mis saate tegemise hetkel on lagunenud ja seisavad varemeis. Illustratsiooniks m√µned fotod.
Kuigi Eestis on toimunud arvukalt kunstioksjone ja eesti kunstil on k√µrge renomee, puudub meil sisuliselt kunstiturg. Et aga kunst on kapital, on l√§√§nemaailmas ammu kinnitust leidnud. Stuudiosse on kutsutud galerist ≈†ifara Hindrekson ja kunstidiiler Georg Poslavski. Saatejuht Harry Liivrand. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.
Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Otep√§√§ maalinnuse ajalugu, mis on seotud Otep√§√§ asula tekkimise looga. √úlevaade linnuse rajamisest 6. sajandil kuni h√§vimiseni 1396. aastal. Tutvustatakse Otep√§√§ kirikut, millel on seos Eesti lipu s√ºnniga ning kaht taastatud reljeefi kiriku sissek√§igu k√µrval. Illustratsiooniks on keskaegsed olustikulised joonistused-pildid.
Palju r√§√§gitakse institutsionaalsusest kui kunstielu m√§√§ravast j√µust. Kas institutsioonid √ºldse v√µivad kujundada teatud kultuurisuundi v√µi teostavad nad iseenda ambitsioone?

Disain puudutab kogu meid √ºmbritsevat keskkonda. Kuidas suhtuda sellesse, et keegi v√µ√µras, ametinimetusega disainer, sekkub inimese intiimsesse elukeskkonda? Eesti rahvusliku disaini √ºle arutlevad Aleksander Jakovlev, Krista Kodres ja Ando Kesk√ºla.



Kunstiajaloolane J√ºri Kuuskemaa r√§√§gib P√µltsamaa linnusest ja selle ajaloost (vene k, eesti k. subt).
Eesti kunstimuuseumide funktsioonide √ºle arutlevad Enriko Talvistu ja Marika Valk. Milline peaks olema uus rahvuslik kunstimuuseum? Kas ta peab keskenduma klassikale v√µi olema kaasaja kunsti keskuseks? Saatejuht Ants Juske. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.

Mis on erootiline kunstis? K√ºsimus, kust l√§heb piir erootilise ja porno vahel, on kultuurimaailma alati erutanud. Kas me saame t√µmmata kindlat piiri erootilise motiivi ja pornograafilise motiivi vahel? Arutlevad kunstnik Leonhard Lapin ja kunstikriitik Heie Treier.

Kunstiteadlane J√ºri Kuuskemaa r√§√§gib ajaloolisest Sangaste lossist. Lisaks intervjuu lossi p√§rija krahv von Bergiga.
Alkoholist on kunstiringkondades alati r√§√§gitud kui √ºhest loomingu stimulaatorist. Kui paljud Eesti loovisiksused on loonud kunsti, kirjandust ja muusikat n-√∂ kerges vines ning kui t√µsiselt tuleb nende tunnistustesse suhtuda? Stuudiosse on kutsutud Andres Langemets, Leonhard Lapin ja J√ºri Arrak.
Saates p√º√ºtakse t√§psustada, kuidas sobib see laialivalguv m√µiste t√§nap√§eva Eesti √ºhiskonnale. Vestlevad Hasso Krull, M√§rt V√§ljataga ja Heie Treier. Saatejuht Ants Juske.
Ideede prioriteet on kultuuriringkondi alati erutanud. Kes m√µtles v√§lja kubismi, kes tuli v√§lja postmodernismi terminiga? Kaasaegses info√ºhiskonnas on ideede liikumine ja erinevate ideede vastatikune m√µjutamine siiski endiselt keeruline protsess, kus on nii v√µitjaid kui ka kaotajaid. Harry Liivranna k√ºlalisteks on kunstiteadlane Sirje Helme ja kirjanik Hasso Krull. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, toimetaja Mariina M√§lk.
Portreesaade kunstnik Ando Keskk√ºlast. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat, autor ja toimetaja Katrin Reimann.
Kuidas ja millal annab elu tegelikkus impulsse kunsti s√ºnniks? K√ºsimustele otsivad vastuseid kunstiteadlased Harry Liivrand ja Ants Juske.
Saates lahatakse disko kui kultuurin√§htuse olemust, meenutatakse diskomuusika kuldaega mujal maailmas ja meie koduses Eestis. Autor ja re≈æiss√∂√∂r on Raoul Kurvitz, produtsent Katrin Reimann.

Peeter Tooming k√§ib koos fotograaf Karmo Uusmaaga neis paigus Mulgimaal, kus 1930. aastate teisel poolel tegi oma pilte Carl Sarap, tolle aja Eestimaa kroonik. Saates on k√µrvuti asetatud Carl Sarapi pildid esimese Eesti Vabariigi aegsest Mulgimaast ja Peeter Toominga fotod t√§pselt neistsamust paigust 1990. aastate keskel.
Rahvusvaheline kunstin√§itus &quot;Konteiner '96&quot; Euroopa kultuuripealinnas Kopenhaagenis 1996. aastal. Eestit esindab Jaan Toomik. Saade sarjas Taani n√§dal ETV-s.
Saate autori Jaan Ruusi k√ºlaliseks on filmilavastaja ja kunstnik Heiki Ernits. Erinevad elukutsed ja kunstid, nali, karikatuur, lastefilmid, horoskoop. Muusika: Pink Floyd, Jennifer Rush, Singer Vinger. Eetris 17.07.1996.
√úlevaade kunstniku loomingust tema enda kommentaaridega. Toimetaja ja re≈æiss√∂√∂r Mariina M√§lk.
Oluline n√§htus kunstimaailmas. Skandaal on sageli mehhanism, mille abil nii meedia kui kunstikriitikud loovad tundmatust inimesest tuntud kunstniku. Kunstiteadlane Harry Liivrand on kutsunud stuudiosse √ºhe endise ja √ºhe hetkel tegutseva skandalisti - J√ºri Arraku ning Mare Tralla. Vesteldakse ja vaieldakse skandaali olemuse √ºle.
Kunsti m√µiste on enneolematult laienenud. Millise koha selles on h√µlmanud reklaam? Sellel teemal arutlevadki Linnar Priim√§gi ja Toomas Volkmann. Vestlust juhib kunstiteadlane Ants Juske. Re≈æiss√∂√∂r Kalev Lepik, toimetaja Mariina M√§lk.
Kunstnik jagab oma m√µtteid loomisest ja loomingust. Toimetaja ja re≈æiss√∂√∂r Mariina M√§lk
Linna n√§gu. Millisena n√§ha Tallinna kui arenevat linna? Harry Liivranna vestluskaaslasteks on Krista Kodres ja Andres Alver. Re≈æiss√∂√∂r Kalev Lepik, toimetaja Mariina M√§lk.
L√§bi kogu Eesti kunstiajaloo on olnud √ºks teravamaid probleeme p√µlvkondadevahelised arvete√µiendamised ja seda juba alates esimesest √ºlevaaten√§itusest 1919. aastal. &quot;Isatapjaid&quot; on olnud igal p√∂√∂rdelisel ajastul. Saade p√º√ºab leida vastust k√ºsimusele, kas p√µlvkondade probleem on ikka veel p√§evakorral v√µi mitte. Teema √ºle arutlevad kunstiteadlane Mari Sobolev ja kunstnik Raul Meel.
Kunstiteadlased Harry Liivrand, Sirje Helme ja kirjandusteadlane M√§rt V√§ljataga arutlevad kultuuri rahastamise erinevatest teedest, nagu arvukad era- ning riigifondid meil ja mudelitest mujal maailmas. Millise kunsti v√µi millise osa kunstielust peab kinni maksma riik?
Kunsti sotsiaalset funktsiooni r√µhutavad paljud kuraatorprojektid ja ideen√§itused. 1990. aastatel on seet√µttu r√§√§gitud kunstniku ja kriitiku sotsiaalse rolli t√§henduse t√µusust. Kas sotsiaalne t√§hendab ka moodne? Teema √ºle debateerivad kunstiteadlased Harry Liivrand, Jaak Kangilaski ning kunstnik Marko Laimre.
Kas Ameerika mandrile sisser√§nnanud olid luuserid (loser)? Kes on luuserid, milles v√§ljendub nende elustiil? Keda v√µiks pidada winneriks ehk v√µitjaks ja kuidas √ºhtib v√§line s√§ra sisemise t√ºhjusega? Saatejuht Mari Sobolev, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann ja toimetaja Katrin Reimann.
Maarja Undusk tutvustab oma loomeprotsesse ja tehnikat. Toimetaja ja re≈æiss√∂√∂r Mariina M√§lk

Vaatluse all on kunsti kommunikatiivsus. Kas pilti v√µi muud kunstit√∂√∂d saab k√§sitleda ilma seda n√§itamata ja kuidas seletada kunsti publikule nagu &quot;surnud j√§nesele&quot;, kui parafraseerida Joseph Beuysi? Saatejuht Harry Liivranna vestluskaaslasteks olid Maria-Kristiina Ulas ja Ando Keskk√ºla. Re≈æiss√∂√∂r Kalev Lepik, toimetaja Mariina M√§lk.

&quot;Ainult see kunst on √ºrgj√µuline, mis luuakse isikute l√§bi, kes oma kahe jalaga seisavad rahva seas.&quot; (Kristjan Raud). Skulptor Kalju Reiteliga vestleb Hille Tarto

L√ºhikokkuv√µte p√§eval √ºlekantud kultuuripreemiate k√§tteandmisest, kommenteerib Kadi Alatalu.
00:30:35. Saade Niguliste kiriku p√µlemistest ja taastamistest. tr 6 Hubert Veldermann vestleb vesiehitaja Sulev Roosmaga 09.03.1944 p√µlemisest, s√µbra isa hukkumisest, meenutab uut p√µlemist 13.10.1982. tr 8 Muinsuskaitse Ameti juhataja Rasmus Kangropool r√§√§gib kiriku p√µlemistest l√§bi aegade, taastamisplaanidest ja p√µlengust 1982. a. tr 9 Arhiivil√µigud 1984. aasta 26. oktoobrist, kui taastamine l√µpetati. Kunstimuuseumi direktor Inge Teder ja M√§lestusm√§rkide Projekteerimise Valitsuse juhataja Heino Uuetalu r√§√§givad t√∂√∂dest ja plaanidest. tr 10 Kunstiteadlane Mai Lumiste ekspositsioonist ja tulevikuplaanidest. Saade muusikaliselt kujundatud.
Saade Niguliste kiriku p√µlemistest ja taastamistest. tr 6 Hubert Veldermann vestleb vesiehitaja Sulev Roosmaga 09.03.1944 p√µlemisest, s√µbra isa hukkumisest, meenutab uut p√µlemist 13.10.1982. tr 8 Muinsuskaitse Ameti juhataja Rasmus Kangropool r√§√§gib kiriku p√µlemistest l√§bi aegade, taastamisplaanidest ja p√µlengust 1982. a. tr 9 Arhiivil√µigud 1984. aasta 26. oktoobrist, kui taastamine l√µpetati. Kunstimuuseumi direktor Inge Teder ja M√§lestusm√§rkide Projekteerimise Valitsuse juhataja Heino Uuetalu r√§√§givad t√∂√∂dest ja plaanidest. tr 10 Kunstiteadlane Mai Lumiste ekspositsioonist ja tulevikuplaanidest.
Muinsuskaitse ja t√§nap√§ev. Saate autor Reet Made, kultuuriajaloolane Silvi Lindmaa-Pihlak ja Ajakirjanike Liidu abiesimees Toivo Tootsen teevad ringk√§iku Eesti ajakirjanike kodus, mis asub Pirita-Kosel, Waldfriedi villas ja on √ºks nn Vana-Kose omaaegseid kaunimaid ehitisi, mis valmis 1870-ndatel t√µen√§oliselt Eestimaa kubermangu ehitusosakonna arhitekti Rudolf Kn√ºpfferi projekti j√§rgi. 1927 kohandati villa ajakirjanike koduks. Villa ajalugu ja taastamine.
Saade annab √ºlevaate &quot;R√ºhm T&quot; 10-aastasest tegevusest peegeldades seda Eesti √ºhiskonna murranguliste muutuste taustal.

Reet Valing on k√ºlas Viljandimaal K√§√§riku talus Heimtali muuseumis professor Anu Raual. Anu Raud r√§√§gib rahvakunsti s√§ilitamisest ja arendamisest, tutvustab oma muuseumi ekspositsioone ja talukultuuri v√§ljapanekuid. Auv√§√§rt eesti kemmerg. Kooliruumid. Merle Puusepp r√§√§gib oma perenaiset√∂√∂st talus. Kindad. Loomad. Tikkimine. Muuseumi t√§htsus ja eesm√§rgid. Autor Reet Valing. Toimetaja Terje Soots. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 27.07.1997.

Oktoobris 1997 toimus Tallinnas ja Tartus rahvusvaheline interaktiivse kunsti n√§itus ja meediakonverents, mis t√µi eestlastele l√§hemale arusaamise paljudest √ºlemaailmsetest probleemidest. Autor ja saatejuht on kunstiteadlane Heie Treier.
Vaatame Ene-Liis Semperi videoinstallatsioone, k√ºlastame n√§itust Rotermanni soolalaos, Peeter Alliku n√§itust Raatuse galeriis, Kunstiakadeemia k√ºberkohvikut ja veel m√µnda p√µnevat n√§itust. Kommenteerib Harry Liivrand.

Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Kuressaare linna keskv√§ljakut ning sealseid vaatamisv√§√§rtusi: raekoda, vaekoda, kirikuid ning Vabaduss√µja monumenti.



Saate autor Sirje Helme keskendub koos vestluspartneritega nonkonformistliku kunsti n√§itusele.

Saade Eesti popkunsti esindajast. Saatejuht ja toimetaja Katrin Viirpalu, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann.

Ando Keskk√ºla teeb tagasivaate 1997. aasta oktoobris toimunud kunstis√ºndmuste sarjale &quot;Interstanding&quot;.
Saates - kunstfotograaf Toomas Kalve, fanaatilise taimetoitlasest ema laste t√ºhi k√µht. Saatejuht on Margit Kilumets.

Tutvustatakse kunstihoone n√§itust &quot;Valiku vabadus&quot; ning 3. ja 4. m√§rtsil 1998 toimunud Rotermani soolalaos tegevuskunsti √ºritust &quot;Kodanliku maitse teenistuses Eestis. Elektrokardiogramm&quot;. Autorid Hanno Soans ja Katrin Viirpalu.
Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Muhu ja Valjala maalinnu ja nendega seotud saarlaste ajalugu. Illustratsiooniks on joonistused antud teemal.

Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Kaarma ja P√ºha kiriku ajalugu ning seoses sellega annab √ºlevaate ka saarlaste ajaloost.
Pariisis elanud eesti skulptor Maire M√§nnik teenis kogu elu kunsti. Temast r√§√§givad kunstiteadlane Tamara Luuk, kunstnik Urmo Raus ja n√§itleja Ene R√§mmeld. Saade on salvestatud Br√ºsselis ja Pariisis. Maire M√§nnikut intervjueerib Marianne Mikko.

Saade, mis on inspireeritud sisearhitekt Mari Kurismaa maalidest ja kunstniku enda geomeetrilise ja antiikkunsti ihalusest. Saate toimetaja ja re≈æiss√∂√∂r Mariina M√§lk.
Kunstnike liidu suurkogul toimunu. Kuiv√µrd on prantsuse moodne kunst, mida Tallinnas ka n√§ha saab, moodne. Mall Nukke t√∂√∂de n√§itus galeriis Vaal. Saatejuht Katrin Viirpalu.

N√§itus &quot;Unustatud Eesti foto&quot;, Eve Kiileri n√§itus, n√§itus &quot;Metadialoog&quot;.

Inessa Josing r√§√§gib kuidas teha ilusat aknakujundust ja millest see k√µik s√µltub. Saate autor Katrin Viirpalu, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann.
Kunstnik Aili Vinti tuntakse eelk√µige kui meremaalijat, kellel on merega eriline suhe. Erilist r√µhku paneb ta loovusele, et vaba vaim saaks luua k√µige eriskummalisemaid fantaasiaid. Re≈æiss√∂√∂r Mariina M√§lk.

Vello Miku stuudiok√ºlaline on kirjakunstnik ja rahakavandite autor Paul Luhtein. Ainult saate s√µnaline osa. Teemad: √µpingud, kirjakunsti omandamine, teenetem√§rkide loomine, vapid jms s√ºmboolika, auaadressid, vanalinna motiivid, KUKU-klubi, t√ºtar Irina Raud, tervis. Eetris 09.10.1998.

Ivika K√§rmik, Katrin Amos, Viviann Napp, Kadri Viires, Heie Treier, L√ºhikese Jala Galerii, Galerii Kaks, Vaal Galerii, La Galerie Passage

Dokfilm n√µukogudeaegsetest Tallinna peaarhitektidest, tolleaegsest plaanimajandusest, arhitektide endi unistustest ja tegelikult elluviidust. Esinevad Dmitri Bruns, Mart Port ja Voldemar Herkel, k√ºsijaks Ike Volkov. Re≈æiss√∂√∂r-operaator Andres S√∂√∂t.
Saatejuht Maris Johannes. Karin Hallas k√µneleb n√§itusest &quot;Eesti puitarhitektuur&quot; Rotermanni soolalao suures saalis 1999. aastal. Kavas Vikerraadios 1999. aastal.

Saade kunstnik Liina Siibist, kelle viimane looming keerleb s√º√º ja s√º√ºtuse teema √ºmber kaasaegses kultuuris.

Tiiu Talvistu, Mare Joonsalu, Terje Ojaver, Mari Roosvalt, Mari Kartau, Mari Kurismaa, Tartu Kunstimuuseum, [18.03.2008‚Äì04.2008] Hingeaed



Saate autor Kertu Soans. Saate k√ºlaline on projekti √ºldkuraator professor Leonhard Lapin. Teema: projekt &quot;Ruum ja vorm 2000&quot; on tagasivaade l√µppeva sajandi ruumikujundusse Eestis ning selle kasutamisse Eesti filmiloos. Toimetaja Maris Johannes. Eetris Vikerraadios 01.01.2000.

Uue meedia ja √ºhiskonna omavahelistest suhetest, meediakunsti positsioonist √ºhiskonnas - r√§√§givad kunstikriitikud Anders H√§rm ja Katrin Kivimaa ning kunstnik Ando Keskk√ºla. K√ºsib autor ja toimetaja Maris Johannes. Eetris Vikerraadios 30.01.2000.

Pablo Picasso, Kristiina Kaasik, Helle Vahersalu, Peeter Kuutma, √úlo √ïun, Vello Tamm, J√ºri Arrak, Kristi Laanem√§e, Sven Saag, Merike Sule-Trubert

Aleksander Suuman (1927-2003) r√§√§gib endast, oma maalidest ja luulest. 00:08:28 A. Suuman loeb luulet (&quot;Keset Kullerkuppude v√§lja...&quot;). Salvestusaeg pole teada.

Kunstikanali saatel√µik. Laulva revolutsiooni aegne jutt. Aili Vint r√§√§gib oma maalidest, Lasnam√§est. Kunstnike muredest seoses materjalide hankimisega ja n√§ituste korraldamisega, mida igati takistavad √ºksk√µiksed ametnikud. Aili Vindi √ºlevaaten√§itus Kadriorus Eesti Kunstimuuseumis, kus peamiselt eksponeeritud meremaalid. Graafika, erootilised pildid. Intervjueerija Lea Veelma. Saatel√µik kavas 1980-ndate l√µpus. ASDAT-667.11
Intervjuu kunstnik Sirje Rungega. Saate autor ja k√ºsitleja Lea Veelma. Salvestatud Sirje Runge kodus √ïism√§el. Kunstniku roll √ºhiskonnas, looming (alustas 17-aastaselt), n√§itused ja l√ºhidalt eluloost. Saate salvestamise aeg teadmata. Kunstikanali saated olid Raadio 2 eetris 1993 - 2003.
Saate toimetaja ja intervjueerija Lea Veelma. Kunstnik Aili Vahtrapuu r√§√§gib n√§itusest, mille ta tegi teiste naiskunstnikkudega Kunstisaalis: Ell-Maaja Randk√ºla, Irena Timusk ja Tiiu Pai. Salvestuskuup√§ev ca 1990. ASDAT-671.12
Niguliste kirik on n√º√ºd t√µesti valmis p√§rast teistkordset p√µlengut. Ehituskomitee esimehe aset√§itja, Niguliste taastamise staabi√ºlem Andres Saar, kunstiteadlane Mai Lumiste.
Saate k√ºlaline on maalikunstnik Evald Okas (s√ºnd 1915), saate autor ja k√ºsitleja Reet Made. Evald Okas r√§√§gib oma vanematest, kooli minemisest, joonistama hakkamisest ja selle √µpetamisest teistele. NB! Tugevad sahinad ja augud tekstis! Eetris Vikerraadios 02.09.2000.
Stuudios on saatejuht Kerttu Soans ja sisekujundajad Maile Gr√ºnberg ja Meelis Press. Saate teema on muinsuskaitse Sinu kodus. Vikerraadios.
Saatejuht Ilmar Raag. Saate teemad: Verdi festival Eestis; Meediakonverentsid Tallinnas ja Tokyos; n√§idendid &quot;Kahe maailma hotell&quot; ja &quot;Connecting People&quot;.

Saate autori Kerttu Soansi vestluskaaslane on kunstnik Maarja Undusk. Koduelu k√µrvalt ja kodueluga koos enda teostamine. Juttu naiseks ja emaks olemisest, lapsep√µlvest (M. Undusk on Ellen Niidu ja Jaan Krossi t√ºtar). R√§√§gitakse Mari Tarandi n√§itusest Kirjanike Majas tema s√ºnnip√§eval. M√§lestuste s√§ilitamine, laste kasvatamine. Olulised v√§√§rtused elus. Tsiteeritakse Aino Kallast. Maksimalism. Muinasjutt kompromissitult l√µpuni minekust. Eetris Vikerraadios.
Marco Laimre, Ando Keskk√ºla, Jaan Toomik, Virve Sarapik, Sirje Helme, Raivo Kelomees, Hanno Soans, Siim-Tanel Annus



Lektor: kunstnik Peeter Laurits. Teema: Postmodernne maakunst. Eetris Vikerraadios 05.05.2001 ja Klassikaraadios 06.05.2001.

R√§√§gib kunstnik Peeter Laurits. Arvutikunst. Elu ja t√∂√∂ linnast v√§ljas. Elust √ºhiskonnas. New York. Intellektuaalsus. Saade muusikaliselt kujundatud.
Kunstiteadlane Krista Kodres m√µtiskleb inimese kujundatud keskkonna ja arhitektuuri v√§√§rtuslikkuse √ºle, tsiteerides ka arhitekt Vitruviust, kes elas 1. saj eKr Toimetaja Haldi Normet-Saarna. Eetris Vikerraadios 14.07.2001.
Saate k√ºlaline on teatrikunstnik Ene-Liis Semper. Saatejuht J√ºri Aarma, re≈æiss√∂√∂r Helen Valkna.

Portreesaade meie esianimaatorist ja hinnatud √µppej√µust. Saatejuht Natalia Jalviste, re≈æiss√∂√∂r Juho Jalviste.
Kunstiteadlane Heie Treier t√µmbab paralleele teda h√§iriva trendika k√µnepruugi &quot;cool&quot; (jahe) ja mitmete elun√§htuste, sh kunsti vahel ning seda aluseks v√µttes t√µdeb, et ei salli jahedust-k√ºlmust, vaid v√§√§rtustab soojust-inimlikkust. Autor ja toimetaja Haldi Normet-Saarna. Eetris Vikerraadios 22.09.2001.

Tallinna XII Graafikatriennaal. R√§√§givad: saatejuht Kerttu Soans, kunstnik Eve Kask, kunstiteadlane Mare Pedanik, kunstnikud Liina Siib ja Marko M√§etamm. R√§√§gitakse natuke eelmistest triennaalidest. Eetris Vikerraadios 07.10.2001.

Reet Made vestluskaaslaseks on kunstnik Valli Lember-Bogatkina (s√ºnd 1921). Lapsep√µlv N√µmmel ja Saaremaal vanaema juures, kooliaastad, vanemad. Eetris Vikerraadios 20.10.2001.

Tartu maantee l√§bimurre Tallinna kesklinnas ja Jaani seegi keldrivaremete s√§ilitamine on √ºks t√º√ºpilisi vaidlusi muinsuskaitse ja kinnisvaraarendajate vahel uue aastatuhande hakul. Linn vajab laiu magistraalteid, aga neid ei saa hinnalisi muinsusi l√µhkudes rajada. Muististe s√§ilitamise v√µimalusi ja vajadust p√µhjendavad saates Tallinna Linnavalitsuse Kultuuriv√§√§rtuste Ameti juhataja Agne Trummal, Rahvusvahelise M√§lestiste ja M√§lestisalade N√µukogu ICOMOS Eesti Rahvuskomitee juht, ajaloolane ja muinsuskaitsja Jaan Tamm ning Jaani seegi varemete eksponeerimisega kaasneva maa-aluse parkla projekteerija-firma EKE Investi juht Rein Tiik.
Stuudios on saatejuht Kerttu Soans, Eesti Kunstiakadeemia professor Mare Saare, Scankristalli tootearendaja kunstnik Kai Kiudsoo-V√§rv ja klaasikunstnik Kalli Sein. Klaasikunsti n√§itus Nordic Klaas Tallinnas. T√∂√∂tamine tehases ja stuudios. Klaasit√∂√∂ spetsiifika ja tehnikad. Klaasikunst ja kunstnikud mujal maailmas. Eetris Vikerraadios 04.11.2001.

Marko M√§etamm, Sirje Helme, Tiit P√§√§suke, Laur Tiidemann, Peeter Linnap, P√§rnu Uue Kunsti Muuseum

R√§√§gib kunstnik Aili Vint (s√ºnd 1941), k√ºstileb Reet Made. Lapsep√µlve mere-armastus. Kodu ja kooliaeg Rakveres. Ema ja isa. Maalimise algus. S√µja-aeg. Saates muusika: Yma Sumac.

Stuudios on kunstnik Ene-Liis Semper, teda k√ºsitleb Kerttu Soans. Semperi videokunsti n√§itus Hansapanga galeriis. Videokunsti loomine. Autor Kerttu Soans.

Saatejuht Kerttu Soans vestleb kunstnike Maarja Unduski, Jaan Elkeni ja Aapo Pukk'iga. Kunsti toetamine. Kunstniku vabadus. Kunst ja raha.

S√µnaline. Hetkel meie kunstisaalides olevaid v√§liskunstnike n√§itusi tutvustab saate autor K√§di Talvoja. Eetris Klassikaraadios 15.03.2002.

Eesti professionaalse nahakunsti √µpetamine - 85. Nahakunst Eestis 1930. aastail - Eduard Taska. Nahakunsti √µpetamine. R√§√§givad: toimetaja Kerttu Soans, Eesti Kunstiakadeemia nahakateedri juhataja Illu Erma, Prantsuse L√ºtseumi kunsti√µpetaja Ruth Kalvik ja nahakunstnik Maarja Undusk.
Saate toimetaja Kerttu Soans. Tallinna Restaureerimiskooli juhataja professor Juhan Maiste r√§√§gib kooli loomisest, algusest, p√µhim√µtetest, eesm√§rkidest. Professor Leo Lapin r√§√§gib oma t√∂√∂st koolis. √úli√µpilased Kadri Kallaste ja Olari K√§rmas r√§√§givad erialast ja tulevikuplaanidest.
Kunstnik Epp Maria Kokam√§gi m√µtiskleb kui palju pahandust ja trag√∂√∂diaid v√µib nii √ºksikisikute kui riikide omavahelises suhtlemises s√ºnnitada kibestumine ja soovitab sellest hoiduda. Eetris Vikerraadios 06.04.2002.
M√µtisklusi Jumalast. Natalia Jalviste vestluskaaslasteks on kunstnikud Dolores Hoffman ja J√ºri Arrak.

Stuudios on saatejuht Kerttu Soans ning kunstnikud Eve Kask ja Lennart M√§nd. Kuidas on kahekesi kunsti ja n√§itust teha? Kuidas saab s√µna visualiseerida nii, et see oleks m√µistetav ka teistele. Kunstnikud r√§√§givad oma n√§ituse saamisloost ja tegemisest.
Peeter Kuutma, Katrin Lehtj√µe, Terje Kallast-Luure, Katrin Pere, Tarmo M√§esalu, Milvi Thalheim, Ene Pars, Kertu Sillaste, Aune Taamal, Tiiu Laur, √úlle Raadik, Tallinna Kunstihoone

14. mail 2002 koguneb t√∂√∂koosolekule Eesti Muinsuskaitsen√µukogu arutama Eesti Muinsuskaitse Seltsi taotlust s√§ilitada uue Kunstimuuseumi ehitusele ettej√§√§vad paekivihooned, kuigi Tallinna linnavolikogu oli ehituse detailplaneeringu, sealhulgas paekivihoonete lammutamise, kinnitanud juba m√§rtsis. Vahipataljoni paekivist hoonete s√§ilitamine t√§hendaks aga kunstimuuseumi ehituse seiskamist. Olukorda kommenteerivad Eesti Kunstimuuseumi direktor Marika Valk ja Muinsuskaitse N√µukogu esimees, Ajaloo Instituudi direktor Toomas Tamla. K√ºsitleb Kaja K√§rner.
Stuudios on saatejuht Kerttu Soans, kunstiteadlane Reet Varblane ning kunstnikud Tiina Tammetalu ja Kaire Rannik. Naisk√ºsimus kunstis. Feministlik kunst.
ER Narva stuudios r√§√§gib J√ºri Nikolajev. Narva Aleksandri kirik - ajalugu, t√§nap√§ev, tulevik, taastamist√∂√∂d. R√§√§givad: Aleksandri kiriku √µpetaja Villu J√ºrjo, Muinsuskaitse Ameti peadirektor Anneli Randla, Kreenholmi AS peadirektor Meelis Virkebau, Mart Laar ja Kuningas Arthuri Gala kunstiline juht Mart Mikk.
Nikolai Roerichist r√§√§givad saatejuht Kerttu Soans, Kira Molt≈°anova ja Milvi Aasaru. Filosoofia, maailmavaade, elamise kunst. Nikolai Roerichi elu ja looming, sidemed Eestiga. Eetris Vikerraadios 09.06.2002.



Saatejuht Kerttu Soans vestleb muusikute Robert J√ºrjendali, Arvo Urbi ja kunstnik T√µnu Talvega. Muusika ja kunsti vahekord. Muusikute ja maalikunstniku koost√∂√∂ laval esinedes.
Saatejuht Kerttu Soans vestleb kunstnik Peeter Linnapiga. Kuraator. N√§ituste korraldamine. Kunstniku ja kuraatori vahekord. Toimetaja Maris Johannes.

N√§dala kultuuris√ºndmusi kajastav saade. Saatejuht Karl Martin Sinij√§rv. T√§na saates: Suured disainimaad Eestis, Eesti Muusikap√§evad. Krimiraamat k√µrvadega kuulamiseks

S√µnaline. Vaal-galerii avamisn√§itus Marko M√§etammelt; L√§ti kunstnike n√§itus &quot;Kohanemine&quot; Rotermanni Soolalaos; √ñkoloogiline n√§itus &quot;Roheline laine&quot; Kunstihoones; Projekt &quot;Kuum kunstiliin&quot;. Saate autor: K√§di Talvoja. Saade muusikaliselt kujundatud.
S√µnaline. Saate autor K√§di Talvoja r√§√§gib eesti kunstist ja n√§itustest. Saade muusikaliselt kujundatud.
S√µnaline. Saate autor K√§di Talvoja vestluskaaslased on Liina J√§rviste, Kadi M√§nd, Piret R√§ni ja Selve Ringmaa, teemaks - feminism.
Haapsalu linnast kui ajaloom√§lestisest ja kui nauditavast elukeskkonnast r√§√§givad ajaloolane, L√§√§ne maakonna arhitekt T√µnis Padu, moekunstnik Liivia Le≈°kin ja Evald Okase omandatud endises Haapsalu kunstikoolis kunstisalongi avanud klaasikunstnik Kai Koppel. K√ºsitleb Kaja K√§rner.
Piret Rist on k√ºlas armastatud raamatuillustraatoril ja kunstnikul Edgar Valteril. Pokumaa. P√∂√∂rism√§e talu. Lapsep√µlv ja noorusaastad Tallinnas. Ema. Soov merele minna. Karikatuurid. Lasteraamatud. Pokud. Elu metsas. Autor ja toimetaja Piret Rist.
S√µnaline. Suvisest kunstielust teeb √ºlevaate saate autor Anu Allas. Saade muusikaliselt kujundatud.
S√µnaline. Anu Allas r√§√§gib saksa kunstnikust Rose-Marie Trokkelist ja tema n√§itusest Kunstihoones. Saade muusikaliselt kujundatud.
S√µnaline. Tarbekunst ja selle m√µiste t√§hendus. Vestlevad Tarbekunstimuuseumi projektijuht Ketli Tiitsar ja saate autor Anu Allas. Saade muusikaliselt kujundatud.
Balti-Saksa kunstnikust Carl Timoleon Neffist ja Balti-Saksa kunstist 19. sajandil r√§√§givad kunstiteadlased Tiina Abel ja Mai Levin. Neffi suvekodud Eestis. Itaalia-lembus. Toimetaja Martin Viirand.

S√µnaline. Belgia kunstist r√§√§givad Eesti Kunstimuuseumi kuraator Eha Komissarov ja saate autor Anu Allas.
Kunsti- ja rassisuhted Aafrikas - Heie Treieri t√∂√∂reis Aafrikasse. S√µna &quot;neeger&quot; probleemist. Senegal. Muhamedi usu m√µju igap√§evaelus. Aafrika kunsti konverents. L√§√§ne maailma neegrid Aafrikas. Etno-futurism.
Kunstnikud on imelikud inimesed. Imelikud ja erilised. Toomas Altnurme on √ºks neist. L√ºhikeses tutvustavas saates r√§√§gib ta oma teostest ja sellest, kuidas inspiratsiooni p√º√ºda. Re≈æiss√∂√∂r Elina Takk.
S√µnaline. Hobusepea galerii t√∂√∂dest-tegemistest ja t√∂√∂suundadest r√§√§gib selle kuraator Elin Kard, saate autor Anu Allas.
S√µnaline. Poola uue kunsti n√§itusest Rotermanni soolalaos r√§√§gib saate autor Anu Allas.
S√µnaline. Anu Allase k√ºlaline on Peeter Laurits ja juttu on Peeter Lauritsa ja Ain M√§eotsa foton√§itusest &quot;Mullatoidurestoran&quot;. Autor Anu Allas. Toimetaja Liina Fjuk.
S√µnaline. Eesti uuema kunsti esitlemisest mujal maailmas r√§√§givad Anders H√§rm ja saate autor Anu Allas.

S√µnaline. Tartu noortest maalikunstnikest ja n√§itusest &quot;9 elu&quot; r√§√§givad noored kunstnikud Jane Remm, Hando Tamm ja Peeter Ora, saate autor Anu Allas.
Venekeelne saade surimaskidest, kui kultuuriilmingust. Saatest v√µtavad ossa prof. L. Stolovit≈°, M. Salupere, skulptorid Taniloo ja M√∂lder
S√µnaline. N√§itustest ja s√ºndmustest √ºldpealkirjaga &quot;ART Grata&quot; r√§√§givad Akadeemia Grata direktor Mari Sobolev ja saate autor Anu Allas.
S√µnaline. Kunstiteadlane Anu Allas tutvustab leedu uue kunsti n√§itust &quot;Omas mahlas&quot;.
Piret Risti vestluskaaslane on kunstnik Anu Raud. Juttu isast, emast, lapsep√µlvest, K√§√§riku talust, vaipadest, √µpetamisest, elust ja t√∂√∂st. Autor Piret Rist. Toimetaja Liina Kusma. Helioperaator Anna-Maria Kurrel.
S√µnaline. Suvisest kunstis√ºndmusest &quot;Viinistu 2004&quot; r√§√§givad kunstnik Jaan Toomik ja saate autor Anu Allas.
Tarmo Tiisler ja Ott Sandrak liiguvad Tallinna l√§hi√ºmbruses. Saha kabel. M√º√ºdid. Tuhala. N√µiakaev. √úlo √ïuna skulptuurid. Ekskursioonid. R√§√§gib Ants Talioja.



S√µnaline. M√µtte- ja keskkonnakunsti talgud Moostes. R√§√§givad Evelyn M√º√ºrsepp ja saate autor Anu Allas.
Elust L√§√§ne-Aafrikas Ghanas k√µneleb kogenud r√§ndaja Kadri Viires - tekstiilikunstnik, Eesti Kunstiakadeemia √µppej√µud. Toimetaja Tiina Vilu. Helioperaator Maris Tombach.

Vara vald Tartumaal paneb 02.10.2004 maalikunstniku Ann Audova s√ºnnikohta Undi k√ºlas Ingli talus kunstniku 100. s√ºnniaastap√§eva puhul m√§lestust√§hise. Intervjuu annab Vara valla k√ºlaliikumise edendaja ja kohaliku lehe toimetaja Lea Saul, k√ºsitleb Kaja K√§rner.
K√µnelevad ajakirja kunst.ee toimetaja Heie Treier, kunstnik Enn P√µldroos, kunstiteadlane Harry Liivrand, Eesti Raadio juhatuse liige Sulev Valner, Eesti Raadio kantsler Tiia Palmaru. Avalik salvestus Eesti Raadio Valges saalis 11.10.2004.
Subjektiiv k√§sitleb kahes j√§rgnevas saates kultuuriajaloo s√ºgavt√§henduslikku n√§htust nagu √µigeusu ikoon. Esimeses saates r√§√§gime ikooni ajaloost ning religioossest ja esteetilisest sisust. Saates r√§√§givad Tallinna peapiiskop, Nikolause kiriku √ºlempreester Oleg Vrona, kunstiajaloolane J√ºri Kuuskemaa ning kunstnik Nikolai Korma≈°ov.
Eesti Kunstimuuseumi teadusdirektor Tiina Abel tutvustab sel s√ºgisel R√º√ºtelkonna hoones algavat kohtumistesarja &quot;Kumu p√§rastl√µunad&quot;, kus tutvustatakse teoseid muuseumi hoidlatest, mida 2005. a avatavas KUMU hoones hakatakse eksponeerima ja mida k√ºlastajad pole n√§itustel ammu n√§inud.
Tallinna Kunstihoone (KU) t√§histas septembris oma 70. s√ºnnip√§eva. Saates r√§√§gitakse kunstihoone ajaloost ja t√§nap√§evast. Kunstiajaloolane Ene Lambi r√§√§gib sellest, mida t√§hendas kunstihoone valmimine eesti kunstnikkonnale 1934. aastal, esimestest n√§itustest ja nende korraldamisest. Arhitektuuriajaloolane Mart Kalm r√§√§gib KU arhitektuurist, selle t√§hendusest ning maja kohast linnaruumis. Kuraator Anders H√§rm selgitab vastuolu praeguse KU tegutsemise ja tegelikkuse vahel. KU n√µukogu esimees Harry Liivrand k√µneleb vastuolude taustast ning KU v√µimalikest toimimisviisidest ja rollist Eesti kultuurielus.
J√§tkame juttu ikoonidest - ikoon kui kunst, ikoon kui (sala)kaup, ikoon kui v√µltsijate ja varaste ihaldusobjekt. Saatest v√µtavad osa Tallinna P√ºha peapiiskop Nikolause kiriku √ºlempreester Oleg Vrona, kunstiajaloolane J√ºri Kuuskemaa, kunstnik Nikolai Korma≈°ov ning Varnja vanausuliste palvemaja eestseisja Zoja Baranova. Autor Natalia Jalviste, re≈æiss√∂√∂r Juho Jalviste.
Eesti Kunstiakadeemia 90 - kunstiakadeemia ning kunstik√µrgharidusest r√§√§givad Eesti Kunstiakadeemia rektor Ando Keskk√ºla, maalikunsti osakonnajuhataja Kaido Ole, J. K√∂leri nimelise Positivistliku Kunstt√∂√∂stuskooli juhataja Mari Sobolev.
Kunstnik Karin Lutsu 100. s√ºnniaastap√§evale p√ºhendatud n√§itusest Tartus ja feministlikust kunstik√§sitlusest r√§√§gib Katrin Kivimaa; Konrad M√§e preemia t√§navune saaja Lembit Saarts; Aivar Aalto raamatukogude projektidest r√§√§gib Teija Isohauta.
Kunstnike Ilja ja Emilie Kabakovi ja Raul Meele n√§itus Tallinna Kunstihoones. Saates r√§√§givad kunstnikud Ilja Kabakov, Emilie Kabakov, Raul Meel, Tallinna Kunstihoone kuraator Anders H√§rm, Hanno Soans.
Eesti Kunstimuuseum 85 √ºrituste raames toimuvast rahvusvahelisest seminarist &quot;Kohtumine ristteel&quot; r√§√§gib kunstimuuseumi teadusdirektor Tiina Abel. √úritusest 1+1+1 r√§√§givad korraldajad Karin Laansoo ja Hanno Soans.
Graafiline disain - mis see on, milliste kriteeriumide j√§rgi seda hinnata ja milline on seis eesti graafilises disainis?
Inspireerituna Tallinna linnavalitsuse korraldatud seminarist &quot;Grafiti - kunst v√µi kuritegu&quot; r√§√§givad kunstiteadlased Maria-Kristiina Soomre ja Andres Kurg ning grafititegija Taik. Kunstnik ja muusik Pastacas on √ºllitanud uue albumi, millest r√§√§gib Hannes Praks.
Kunstir√ºhmitus &quot;Avangard&quot; - sellest r√§√§givad liikmed Sandra J√µgeva, Margus Tamm ja kunstikriitik Johannes Saar. P√ñFF-il esilinastunud eesti joonisfilmist r√§√§gib Priit Ender.

Tiit Lepp ja Ahto K√ºlvet r√§√§givad alates 2002. aastast ilmuvast ning √§sja 9. numbri √ºllitanud fotoajakirjast Cheese. Kellele ja milleks on sellist v√§ljaannet tarvis? Kas pooleteisetuhandeline tiraa≈æ on Eesti tingimustes suur v√µi v√§ike? Kes ja millest-Cheese-is kirjutavad? Mis on olulisem: kas kunst ja teooria v√µi harrastusfotograafia ja tehnilised n√§pun√§ited? Kuidas need k√µik √ºhtede kaante vahele mahuvad? Miks on fotograafia nii populaarne? Milline on olukord eesti noores fotokunstis? Millest r√§√§gitakse Cheese-i v√§rskes numbris? Milline roll on fotol nn rulakultuuris? Marko M√§etamm k√µneleb oma &quot;M√§lestusn√§itusest&quot; Tallinna Linnagaleriis.
Loovisiku roll √ºhiskonnas - teema √ºle arutlevad kunstikriitik ja ajakirja kunst.ee toimetaja Heie Treier ja Kirjanike Liidu esimees Jan Kaus.
Elluj√§√§mise kiirkursus kunsti abil! Saatesari r√§√§gib elust ja kunstist - otsime abi ning teadmist, kuidas inimene saab ellu j√§√§da inimesena, riik riigina ja rahvas rahvana. Alustame fotograafiast - elame ju paljundatud kunsti ajastul. Need paljundused on meie √ºmber, meie sees ja p√§ris mitu neist on t√§itsa enda tehtud! Mida √µieti fotode peal vaadata tasub v√µi oskajana n√§ha saab? Vastuseid otsivad Gaute Kivistik ja Mariann Raisma koos Peeter Linnapi, Jan Kaila, Liina Siibi, Mati Heidmetsa, Tiit Lepa ja Peeter Lauritsaga. Ning perekonnapiltigi ei vaata sa kunagi enam samamoodi kui seni! Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Mariina M√§lk.
P√§rnu &quot;Eesti litograafiakeskust&quot; tutvustavad Jaak Visnap ja Kadri Alesmaa. P√§rnus toimuvat &quot;In&quot; graafikafestivali tutvustab kuraator Mari Sobolev. Tartus toimuvat &quot;Olematute b√§ndide festivalist&quot; r√§√§gib kunstnik Kiwa.
Mis juhtub, kui joonistusele v√µi nukule tuleb hing sisse? Elluj√§√§mise kiirkursus kunsti abil n√§itab teed nii animatsioonide v√µlu- kui ka rahamaailma. Me n√§eme reklaame, nukufilmi, joonisfilmi ja kultusl√µikeid. Saade on vaatamiseks lubatud isegi arvutim√§ngufanaatikutele 
Tartu kunstikuust r√§√§givad Tartu √úlikooli galerii galerist Margus Kiis ja Tartu Kunstimuuseumi teadur Andres Kaera. Filmire≈æiss√∂√∂r Peter Greenaway n√§itusest Tallinnas r√§√§gib kunstiteadlane Reet Varblane ja Peter Greenaway ise. Mis on interdistsiplinaarne salong - vastab Berk Vaher.
Videofilm oma pulmast v√µi puhkusest pole t√§na haruldasem, kui pulm ja puhkus ise. Kas teadsite, et alates 1997. aastast on Ameerikas suuresti t√§nu filmile loovt√∂√∂stuse eksport suurem kui kogu metalli-, auto-, arvuti- ja keemiat√∂√∂stuse maht kokku? Film v√µib √µilmitsema l√º√ºa ka turismi. Kas liikuv pilt on v√µimsaim kunst? Elluj√§√§mise kunst annab vastuse, kuidas vaadata teadliku inimesena filme, televisiooni ja videokunsti. Elluj√§√§mise kiirabibrigaadis on Mariann Raisma ja Gaute Kivistiku abilisteks Ilmar Raag, Jaan Toomik, Anne Samlik, Kristiina Davidjants, Ivo Rull, Kristian Taska jt.
Kuressaares avas uksed kunstnik Eerik Haameri galerii. Selle rajasid Kuresaaares s√ºndinud vendade, insener Eugen Haameri, kirikutegelase Harri Haameri ja kunstnik Erik Haameri lapsed Liina Haamer ja Andres Haamer. Neid k√ºsitleb Aare Laine.
Arhitektuur - arhitektuurimuuseumist, soome kaasaegest arhitektuurist ja Alvar Aalto 1925. a. P√§rnu supelasutuse projektist r√§√§givad Eesti Arhtektuurimuuseumi direktriss Karin Hallas-Murula, n√§ituse &quot;P√§ikesereis&quot; koostaja Inge Laurik.
Mis on √ºhist kunstil ja k√§pikutel, kaltsuvaipu kuduval memmel ning sisemajanduse koguproduktil? Aga ka puulusika voolijal ja t√∂√∂sturil? Kas n√º√ºd ei l√§he &quot;Elluj√§√§mise kunst&quot; mitte liiale oma lihtsuse ja rahvap√§rasusega? Sugugi mitte, tegemist on v√§ga akadeemilise valdkonnaga. Maailma k√µige mainekamates √ºlikoolides kaitstakse rahvakunsti alal doktorikraade ja t√∂√∂stusena on rahvakunst kindlas kasvutempos. Selleks, et loovt√∂√∂stust rahvakunsti abil upitada ja t√∂√∂kohti juurde luua, sobib ainult kvaliteetne t√∂√∂. Mis on rahvakunstis kasulikku ja kuidas eristada head halvast? Esivanemate p√§randist innustuvad Mariann Raisma ja Gaute Kivistik ning Anu Raud, Heiki P√§rdi, Yrj√∂ Sotamaa, K√§rt Summatavet, Kristjan Sisa jt.
Saates r√§√§gib Marko Laimre n√§itusest &quot;H√§√§led&quot; (Rotermanni soolalaos). Kunstihoones jagab selgitusi oma t√∂√∂de kohta Peeter Allik. Veronika Valk r√§√§gib valguskuplist Tallinna Raekoja platsil.
IIgal hommikul l√§hevad tuhanded inimesed √ºle maailma t√∂√∂le, et kujundada meie laudadele tasse, taldrikuid, kausse ja munatopse, tubadesse kraanikausse, ahjutelliseid, kahhelplaate. Nad toodavad keraamikat - √ºht k√µige √ºrgsemat kunstiliiki. Kes meist poleks (v√§hemalt teatud eluetapil) tundnud kiusatust ka ise k√§tega savi muljuda, voolida, kasv√µi plastiliinigagi algust teha. N√º√ºd on aeg taas kiusatusele j√§rele anda ja vaadata &quot;Elluj√§√§mise kunsti&quot;. Savi saladustesse s√ºvenevad koos Mariann Raisma ja Gaute Kivistikuga Leo Rohlin, Urmas Puhkan, Ingrid Allik, Anu Rank-Soans ja Tuija Aalto-Set√§l√§.
Saates r√§√§gitakse Niguliste muuseumi direktori Tarmo Saareti ja kuraator Merike Koppeliga Niguliste kiriku ja muuseumi minevikust, olevikust ja tulevikust, samuti probleemidest. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku seisukoha hoone omandi√µiguse k√ºsimuses annab edasi EELK kantsler Mati Maanas.
Nahk on inimesele k√µige l√§hemal - v√µiks isegi √∂elda, et nahk on naha ligi. Nahkne rahakott v√µi v√µtmehoidja ei meenuta meile enam √ºrgset praktilisust, millega √§ras√∂√∂dud looma nahast sai veel valmistada mitu tarvilikku eset. Pastlaid ja rakmeid enam igamees ei tee. Paljudele inimestele meeldib t√§naseni nahka katsuda, silitada ja, olgem ausad, ka oma naha vastas tunda. Nahkk√∂ites raamat on nii riiklikult kui perekondlikult v√§√§rikas. Naha ja nahakunsti rolle uurivad koos Mariann Raisma ja Gaute Kivistikuga Lennart M√§nd, Maarja Undusk, Rene Haljasm√§e, Inge Teder ja Patrick Whitaker Inglismaalt: Whitaker on nahka riietanud Madonna, Marilyn Mansoni, Cheri, Janet Jacksoni, v√ºrtsit√ºdrukud, George Michaeli, Mick Jaggeri, Naomi Campbelli, Catherine Zeta Jonesi jpt. Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Liisa Pakosta.
Aastan√§itusest Tallinna Kunstihoones r√§√§givad kuraator Harry Liivrand ja kujundaja Andres Tolts.
Metall on k√µva ja v√µimas materjal, millest inimene suudab teha n√µtkeid prosse ning rasket raha, kuningakroone ja ahjuroope. Metallis on materjalist k√µvematki maagiat - v√µi armastame me ainult nii m√µelda? Miks √ºhe meeste kaelaehte viibimine Moskvas on meile √ºldrahvalik valukoht? Kangelaslikku jutustust inimese ja metalli kuumadest suhetest aitavad vormi valada Mariann Raisma, Gaute Kivistik, Kadri M√§lk, Tanel Veenre, Heigo Jelle, Ketli Tiitsar, Anneli Tammik ja Voldemar Kolga. Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Mariina M√§lk.
Lahkul√§inud kunstir√ºhmitus &quot;F.F.F.F.&quot; - r√§√§givad Kaire Rannik ja Kristi Paap. Multimeediakunstniku Cecile Babiole'i v√§ljapanekust r√§√§gib Andres L√µo. Popkultuuri uurija ja fotograafi John Margolies'i n√§itust tutvustab Urmas Oja.
Peeglid, piimaklaasid, klaashelmed, kristallkuulid - viimaste abil saavat isegi tulevikku ennustada! Inimese k√§ed loovad peegelpilti temast endast. Klaasikunsti s√§deleva maailma tekkimisest ja selle √µnnetoovateks kildudeks purunemisest r√§√§givad klaasikunstnikud Ivo Lill, Tiina Sarapu, Viivi Ann Keerdo, Mai Ann Raun ja P√§ivi Jantunen. Klaasikunsti peegeldavad Mariann Raisma ja Gaute Kivistik.
Eesti Kunstiakadeemia rektori kandidaatide Signe Kivi ja Juhan Maiste valimisdebatt, mida juhtis David Vseviov (03.03.2005).
Suurem osa graafilise disaini ehk teisis√µnu infokunsti maailmast teenib inimsugu, eesm√§rgiks aidata k√µikv√µimalikku teavet paremini edastada ja m√µista. Plakatitest raamatukujundusteni, liiklusm√§rkidest reklaamvoldikuteni - ikka on kunstniku loov m√µte sillutamas teed s√µnumite kohalej√µudmisele. Infost teevad kunsti Ivar Sakk, Kristjan M√§ndmaa, Andres Tali, Cris Thomson ja Mati Sillak.
Eesti 1960.-1970. aastate √ºks olulisemaid uuendajaid on Valve Pormeister, tema loomingust r√§√§givad n√§ituse koostaja Liina J√§nes ja Epp Lankots. J√§rjekordne Hansapanga kunstipreemia laureaat Gints Gabrans k√µneleb oma varasematest ja praegustest teostest.
Kas me oskame m√µelda sellele, et meie mobiiltelefoni ja arvuti ekraanipildid on tegelikult kunstnike kujundatud ja et elektrooniline meediakunst on paljudele igap√§evane kokkupuude elusa ja interaktiivse kunstiga? Paljud kunstnike m√§ngulised katsetused tehnikaga j√µuavad hiljem tootmisesse ning paljudele toodetele tuleb kunstnikel luua v√§limust ja m√§ngulisust, et inimene oleks √ºldse v√µimeline neid tarbima. Elektronidega v√µidu astuvad saates √ºles Mariann Raisma, Gaute Kivistik, Raivo Kelomees, Mare Tralla, Ando Keskk√ºla, Ivika Kivi, Heinar Ipsburg ja Raul Keller.
Saates on juttu n√§itusest &quot;Ideaalne ja reaalne. Naine 20. sajandi alguse Eestis&quot;, r√§√§gib kunstiteadlane Juta Kivim√§e. Peeter Mudisti n√§itusest Helsingi Taidehallis r√§√§gib n√§ituse kuraator ja Helsingi RETRET-i Kunstikeskuse direktor Anu Liivak. Margot Kask r√§√§gib foton√§itusest Tallinna Linnagaleriis, Margot Kase fotod suurtest vanadest puudest &quot;P√µlisasukad&quot;.
Sisekujundus on √ºks √ºldrahvalikumaid kunstialasid. Alguses √µpetavad meid lapsevanemad, kuidas oma tuba s√§ttida, hiljem telesaated ja ajakirjandus - mis j√§√§b siis veel teha sisekujunduskunstnikel? Mil moel oma toa kujundamine inimest √µnnelikumaks ja tugevamaks teeb v√µi kuidas v√µiks oma t√∂√∂lauda kujundada? N√§ita mulle oma tuba ja ma √ºtlen sulle, kes sa oled! √útlemas on Mari Kurismaa, Priit P√µldme, Hannes Praks, Tarmo Piirmets ja Anneli Salk.
Kunstiaasta 2005 ja Eesti Kunstimuuseumi uus hoone - r√§√§givad KUMU direktor Sirje Helme, kunstiaasta 2005 kuraator-projektijuht Annely K√∂ster.
Teater ja eluteater - kas olete m√µelnud, et isegi j√µulukuuske ehtides ja oma koju kevadp√ºha meeleolu luues olete tegelikult ise koduse lavastuse kunstnik, kes loob sobivat √µhustikku, lavakujundust? Kuidas t√∂√∂tavad lavakunstnikud, mis on meil neilt √µppida ja millistes klubilistes lavastustes astuvad igal √µhtul √ºles tuhanded meie hulgast?
Stuudios on professor Leonhard Lapin ja ajakirja kunst.ee peatoimetaja Heie Treier. Saates r√§√§gitakse eetikast.
K√ºlli K. Kaatsi ja Daniele Mosca r√§√§givad oma n√§itusest &quot;Salajased aiad&quot;. Pirjetta Branderi n√§itusest &quot;P√µrgu ja teised jutud&quot; r√§√§gib kunstiteadlane Reet Varblane. &quot;Infotankistid&quot; (Piret R√§ni, Reimo V√µsa-Tangsoo ja Maris Suits) r√§√§givad oma n√§itusest &quot;Ma s√ºndisin katseklaasist&quot;. Jaan Elken r√§√§gib oma n√§itusest &quot;Maalid 1978-2005&quot;.
Arhitektil on tegelikult suur osa selles, kas meie elu on m√µnus v√µi mitte. Teistpidi v√µib j√§lle meie oma oskus √§ra tunda hea majakujunduse, muuta vihmase jalutusk√§igu kunstiekskursiooniks v√µi liigutada raham√§gesid kinnisvaraotsuste juures. M√µne maja kujundus v√µib naabermajad lausa √§ra s√º√ºa. Mida iga√ºks peaks enne maja ukse avamist arhitektuurist teadma, paljastavad arhitektid Emil Urbel, Markus Kaasik, Andres Ojari, Ilmar Valdur, Siiri Vallner, Katrin Koov, Epp Lankots, Triin Ojari, Juhani Pallasmaa ja Esa Laaksonen.
Kui maal on majade vahel metsad ja p√µllumaad, siis linnas on majade vahel - linnaruum! M√µni linnaruum tundub inimestele ligit√µmbavana, teine eemalet√µukavana. Kuidas urbanistikast saab linnaelu lahutamatu osa ja miks m√µned linnad on vahvamad kui teised, r√§√§givad ruumiasja tundjad Andres Alver, Tiit Trummal, Andres Kurg, Panu Lehtovuori jt.
Stuudios on Eesti Kunstimuuseumi kuraator Hanno Soans ja kunstiteadlane Karin Laansoo, r√§√§gitakse briti videokunstist - n√§itusest Rotermanni soolalaos.



Asjadel pole m√µtet, kui neid ei saa kasutada v√µi kui need pole v√§hemalt v√§ga ilusad. Asju loovad asjadekuningad - tootedisainerid. Kes s√§tib tooli mugavaks, auto ihaldusv√§√§rseks v√µi telefoni trendikaks - ikka tootedisainer. Ilma kunstniku loodud lisav√§√§rtuseta v√µiks ju k√µik maailmas h√§datarviliku valmis toota kolmes Taiwani tehases. Maailma juhtimise kohta asjade abil jagavad vihjeid Arvo P√§renson, Martin P√§rn, Kai Lobjakas, Sven S√µrmus jt.
Saates tuleb juttu vanadust k√§sitlevast n√§itusest &quot;Homo Grandis Natu&quot;, r√§√§gib kuraator Reet Varblane ning Rootsi-Eesti kunstnik Kari Bie Erenurm r√§√§gib oma noorusaja traumasid ja kujunemist avavast isikn√§itusest &quot;Karmav√µlg&quot;.
Kas riie teeb meist inimese? Mis vahe on moefotol ja tegelikul moel? Millal j√µudis mood Eestisse? Mida valivad enda r√µivaks eri vanuses inimesed ja kas pension√§rid on Eestiski suurimad moetarbijad? Moes√§rgil avavad n√∂√∂pe Reet Aus, Vilve Unt, Anu Ojavee, Evelin Lill, Tarvo Jaansoo, Kristina Herodes ja Marcus Ross.
Kultuuriv√§√§rtuste ameti peaspetsialist Olev Liivik r√§√§gib n√§itusest &quot;Tundmatud p√ºhakojad Tallinnas&quot; ja projektist Tallinna Kirikurenessanss. Kunstnik Andres L√µo r√§√§gib oma isikn√§itusest &quot;Mono&quot;.
Tekstiilikunsti m√§hitakse meid kohe p√§rast s√ºndi ja see j√§√§b meid √ºmbritsema hauani. Kangas lehvib p√§eval Pika Hermanni tornis ja raamistab √∂√∂sel unen√§gusid. Miks tunnevad t√§nap√§eval kangastelgede vastu huvi vanaemade asemel hoopis k√µrgtehnoloogia insenerid? Kangamaailma eesriideid paotavad Lylian Meister, Signe Kivi, Kadi Pajupuu, K√§rt Ojavee, Mare Kelpman ja Annike Laigo. Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Mariina M√§lk.
Kuraator Liina Siib r√§√§gib Maastrichti - Tallinna - Salzburgi avaliku linnaruumiga tegelevast √ºhisprojektist. Marco Laimre ja Killu Sukmit r√§√§givad oma n√§itusest &quot;Very Complicated Rock'n Roll&quot;.
Mida √µieti teevad kaasajal maalijad ja graafikud? Kas igast tublist inimesest v√µib saada rahulolev p√ºhap√§evamaalija? Kuidas saab piltide abil v√µidelda masenduse ja stressi vastu? Molberti ja tr√ºkipressi ees seisavad Marko M√§etamm, Kaido Ole, Andres Tolts, Stephen Hepworth, Anu Kalm, Vahur Kraft ja Peeter J√§rvelaid.
N√§itusest &quot;Suur projekt&quot; ja selle kahest hiidteosest Kaido Ole maaliseeriast &quot;The Band II&quot; ja Marko M√§etamme hiidpannoost &quot;I give everything to my friend&quot; r√§√§givad teoste autorid.
Skulptuur v√µib olla p√µletavalt kuum m√§rk, kuigi katsudes tunduda k√ºlmana. Kuju v√µib olla k√µvem kui kahur - skulptuuride abil on riike juhitud ja v√µimudele vastu astutud. Kivisse on kunstnik raiunud inimese k√µige tugevamaid tundeid: armastust, viha, leina, usku. Kujustamisest k√µnelevad Jaak Soans, Villu Jaanisoo, Juta Kivim√§e, Kirke Kangro, Mati Karmin, Krista Kodres ning J√ºri ja Terje Ojaver.
Kuuek√∂itelise &quot;Eesti kunsti ajaloo&quot; esimesena ilmunud kahest osast, mis k√§sitleb aastaid 1520 - 1770, r√§√§givad peatoimetaja Krista Kodres ja saate autorid Anu Allas ning Andreas Trossek.
Kui maalist enam ei piisa, tulevad appi keerulised s√µnad nagu installatsioon, performance, happening. Miks kunst tahab liikuda ja kaduda ning miks inimestel neid sooritatud lugusid h√§dasti tarvis on? Kunsti liikuvaid lugusid jutustavad Heie Treier, Sirje Helme, Peeter Tulviste ja Marco Laimre.
V√§liskunsti Muuseumi direktor Kadi Polli r√§√§gib n√§itusest &quot;≈†veitsi muusa. Angelika Kauffmann&quot; ja kuraator Andres Kaera r√§√§gib Liina Siibi n√§itusest &quot;Dexiosis&quot; Tartus.
Tallinna Kunstihoone n√§itusest &quot;Maalimine keelatud / No Painting!&quot; r√§√§gib kuraator Anders H√§rm.
Veneetsia biennaalist ja ajakirja kunst.ee biennaali erinumbrist r√§√§givad ajakirja toimetaja Heie Treier ja erinumbri √ºks koostaja Karin Laansoo.
Kuraator ja kunstiteadlane Rael Artel r√§√§gib kuraatorite kursusest Amsterdamis ja selle l√µput√∂√∂st &quot;Radiodays&quot; ning Rael Artel Gallery'st P√§rnus.
Jutt Eesti varasest arvutikunstist ja uute meediate tulekust eesti kunsti. Stuudios on Tuuli Lepik.
AKU - saated kunstist ja kunstiga seonduvast. R√§√§givad kunstiteadlased, kriitikud, kunstnikud, kuraatorid, f√º√ºsikud, muusikud, n√§itlejad ja filosoofid. Iga saatega t√µstatatakse uus teema, kerkivad uued k√ºsimused ja avanevad uued maailmad kunsti √ºmber. Esimeses saates uuritakse, millised on p√µhilised kunstnike kohta levinud m√º√ºdid ja kuidas need seostuvad t√§naste kunstnike tegutsemisviisidega. M√µtiskletakse selle √ºle, miks kunstnikum√º√ºdid tekivad, kuidas neid (taas)toodetakse ja kelle huve need teenivad. Arutletakse, milline on n√§gemus kunstniku rollist ja kuidas m√º√ºdid kunstnike positsiooni m√µjutavad. Saate autor on kunstiteadlane K√§di Talvoja. Oma visioone jagavad Anders H√§rm, Hasso Krull, Peeter Torop, Marco Laimre, Mare Tralla, Kiwa, Kalev Mark Kostabi jt. Re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee, toimetajad Mariina M√§lk ja Maria-Kristiina Soomre.
Adamson-Ericu muuseumis avati n√§itus &quot;Traditsiooniline jaapani kujutav kunst&quot;, stuudios on Taimi Paas Jaapani suursaatkonnast. Draakoni galeriis on avatud r√ºhmitus &quot;Aroonia&quot; n√§itus &quot;Kaprealismi s√ºgisn√§itus&quot;, sellest r√§√§givad Mart Aas ja Andri Luup.
Selleks, et v√§lja selgitada Eesti ja eestlaste kohta rahvusvahelisel kunstiareenil, k√ºlastame 2005. aasta Veneetsia biennaali, mis on kunstimaailma vaieldamatu keskpunkt. Veneetsia biennaal on √ºks v√§heseid kunsti√ºritusi, kus osalemine toimub t√§naseni suures osas riiklikul-rahvuslikul esindusprintsiibil. Mida annab riigi kunstielule ja kunstnikele rahvuspaviljoni p√ºstitamine Veneetsias iga kahe aasta tagant? Kas eestlasena kunstimaailmas l√§bil√∂√∂mine on lihtne? Kas Eesti on maailma kunstikaardil olemas? Autor kunstiteadlane Maria-Kristiina Soomre, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.

Kui elav on kohalik kunstielu, seda arutavad Mari Vallikivi Viljandi Kondase keskusest, Raivo Riim ja Riho H√ºtt Rakvere galeriist, Agur Kruusing Haapsalu linnagaleriist ja Valga linna kultuurikeskuse kultuurit√∂√∂ juht Helle Kimask. Saatejuht ja k√ºsitleja on Rein Sikk. Autor Rein Sikk.
Kaasaeg on suurtest jutustustest v√§sinud. Kadunud on usk √ºhe ja √µige ajaloot√µlgenduse v√µimalikkusesse. Ometi on Eesti kunstiajaloolastel just n√º√ºd, uue aastatuhande hakul k√§sil kaks v√§ga ambitsioonikas m√µ√µdus ettev√µtmist 
Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumist r√§√§gib Ketli Tiitsar. Disaini innovatsiooni keskusest r√§√§givad Katri Ristal ja Margaret Tali.
Kunstikogumise v√µrdkujuks peetakse Don Juani, kes kunagi ei rahuldunud saavutatuga. L√§biproovitud tee on v√µrrelda kunstikogumist armusuhtega, milles koguja langeb ilusa t√∂√∂ lummusesse ja p√µleb soovist seda iga hinna eest omandada. T√§nap√§eval on kunstikogujatest saanud staarid ja kalli teose omandamisest v√µib saada meedias√ºndmus. Ent kas raha on ainus ratsionaalne viis kollektsion√§√§ri kunstiarmastuse k√§sitlemiseks? Saates uurime kunstikogujate kirjut peret ja otsime kunstikogumise p√µhjusi. Vaatleme arenguid, mida kollektsion√§√§rid on eri aegadel l√§bi teinud ja saame teada, milline kunst on √ºhe v√µi teise koguja jaoks k√∂itev. P√º√ºame l√§heneda ka sellistele iseloomulikele m√§rks√µnadele nagu &quot;kirg&quot;, &quot;investeering&quot; ja &quot;looming&quot;. Selleks, et anda √ºlevaadet kogumise trendidest, vaatame ringi ka v√§ljaspool Eestit. Saate autor kunstiteadlane Eha Komissarov, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.
Valter Ojak√§√§r meenutab kujur Anton Starkopfi, √ºks kokkusaamine 1950. a mais. L√§bi k√§ib ka Voldemar Panso nimi. K√µlab ajastu-muusika, &quot;√ïhtud Moskva l√§histel&quot;. L√µik saatest &quot;Kolmest kuueni&quot;. Toimetaja Madli Leikop.
Heie Treier ja Kadri M√§lk r√§√§givad ajakirja kunst.ee uuest numbrist ja selle erinumbrist &quot;Kaasaegne ehe&quot;.
21. jaanuaril 2006 avati Helsingi kaasaegse kunsti muuseumis Kiasma rahvusvaheline n√§itus &quot;ARS 06&quot;, mis keskendus kunsti t√§htsusele meie kaasajas. Esinema olid kutsutud umbes 40 kunstnikku ja kunstnike gruppi 20 maalt. Eesti kunstnikest osales n√§itusel fotograaf Mark Raidpere, kes Veneetsia biennaalil esindas Eestit suurt t√§helepanu p√§lvinud autobiograafilise foto-videoprojektiga. AKU k√§sitleb Mark Raidpere teost. Kas sellest peab √ºldse r√§√§kima? Kuidas kunsti inimestele l√§hemale tuua? Nende k√ºsimuste √ºle arutavad Hasso Krull, Jan Kaus, Toomas Volkmann, Hanno Soans, Helsingi Kunsti ja Disaini √úlikooli kunstiharidusosakonna professor Helena Sederholm jt. Kunstist r√§√§kimise v√µimalikkus ja v√µimatus m√§ngitakse l√§bi, anal√º√ºsides √ºht konkreetset videoteost. Autor kunstiteadlane K√§di Talvoja, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.
Kunsti√µpetaja T√µnu Talve k√§is Hispaanias. Kaja K√§rneriga r√§√§gib ta maalimisest, maalikunstniku vaevadest, inspiratsioonist, kaitsereaktsioonist, loovusest. Autor Kaja K√§rner. Toimetaja Marje Lenk. Helioperaator Anna-Maria Kurrel.
Eestis on palju v√§√§rikaid, ammustest aegadest p√§rit ehitusi. Nende kaudu tajume aegade muutumist eriti selgesti. Kuid muinsuste teadlik s√§ilitamine ja korrashoid ei ole meie mail kuigi vana tegevus. Restaureerimisest, muinsuskaitsest ja inimestest, kes selles vallas tegevad, jutustavad Mati Talvik ja re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur.
Jaapani popkultuuri n√§itusest Helsingis r√§√§givad T√µnu Karjatse, Helsingi Linnamuuseumi lektor Arja Miller ja Mari Laaniste.
R√§√§gime sellest, kuidas v√§ljendub kultuuride paljusus kunstis, milline on kunsti roll multikultuurses √ºhiskonnas ja mil viisil see erineb traditsioonilise √ºhiskonna kunstist. Kas kunst on kultuuridevaheline t√µlkija v√µi v√§ikeste gruppide salakeel? Mis on alternatiivsus ja kes on autsaiderid paljukultuurilise √ºhiskonna kunstis? Kuidas saab &quot;v√µ√µrast&quot; kunsti m√µista ja t√µlkida? K√µnelevad Peeter Torop, Ilja Sundelevit≈°, Peeter Laurits, Andrus Laansalu, Victor Misiano jt. Autor kunstiteadlane Anu Allas, re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee.
Eesti arhitektuurip√§evadest - erinevatest √ºritustest ja n√§itustest - r√§√§gib arhitektuurikriitik Urmas Oja. Tarbekunsti- ja disainimuuseumi n√§itusest &quot;Kilekotti&quot; r√§√§gib Kai Lobjakas.
Kuuldes s√µna &quot;kultuur&quot;, haarame kellu, kuuldes s√µna &quot;muuseum&quot;, m√µtleme - maja! Milline on kunstimuuseumide positsioon ja roll √ºhiskonnas t√§na, millisel v√§ljal nad toimivad? Kas muuseum on maja, millised on muuseumide majad ja mida nendes majades tehakse? AKU arutleb kunstimuuseumide olemuse ja tulevikuperspektiivide √ºle. Saates r√§√§givad naabermaade muuseumijuhid Tuula Arkio ja Lars Nittve, staararhitekt Rem Koolhaas, kodumaised asjatundjad Karin Hallas ning Andres Kurg jt. Autor kunstiteadlane Maria-Kristiina Soomre, re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee, toimetaja Mariina M√§lk.
Eesti noort kunsti ja raamatut &quot;22 pluss&quot; tutvustavad selle koostaja Karin Laansoo ja kriitik Anneli Porri.
Kas oskame kunsti n√§ha ja m√µista? Kust me √µpetust saame? On selge, et √µpitakse koolis ja loomulikult koolitab meid elu. Omapoolset tuge pakub ka kunstimuuseum. Kuidas me seda vastu v√µtame? S√µna saavad kunstiharidusspetsialistid muuseumist ja koolidest, √µpilased, kunstnikud. Eksperthinnangu annavad Johannes Saar ja Endel Talvik. Saate autorid haridusspetsialistid Piret Kruusandi, Anu L√ºsi ja Leena Levt≈°enkova. Re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee.
Haus Galerii juht Piia Ausman r√§√§gib oksjonitest, Eesti kunstiturust, n√§ituse- ja m√º√ºgigalerii koostoimest, Artdepoost ja muust. Kas Eestis on olemas kunstiturg? Kes korraldavad oksjoneid ning kust p√§rinevad m√º√ºki minevad teosed? Miks ostetakse kunsti ning kes seda teevad? Kas erakogujad konkureerivad muuseumidega? Mis laadi teosed on oksjonitel k√µige n√µutumad? Kui suur on √ºhe oksjoni keskmine k√§ive? Miks on Konrad M√§gi t√∂√∂d nii hinnatud? Milline on Kalamajas asuva ning noorele kunstile keskendunud Artdepoo galerii tegutsemise strateegia ja taktika? Kas Eestis on v√µimalik m√º√ºa kaasaegset kunsti? Kui spontaanselt v√µi kalkuleeritult kunsti ostetakse? Kas Eesti kunstiturule satub ka v√§lismaalasi ja v√§lismaist kunsti? Kas Eesti kunstikoguja saaks osta Picasso v√µi Damien Hirst'i teoseid?
Koopia kui informatsioonikandja on kaasaegse √ºhiskonna lahutamatu osa. Koopia on tarbekaup, mida √ºhes oma vooruste ja vigadega, teadlikult v√µi teadmatult tarbivad k√µik. √úks v√§heseid valdkondi, kus koopia-teema enam emotsioone paisutab, on kunst. 20. sajandil alahinnatud koopiad on tagasi vallutamas oma √µiguslikku kohta kunstiajaloos ja m√µistetavaks saab koopia kultuurilooline roll ning asendusv√§√§rtus. Kontseptuaalse ja digitaalse kunsti v√µiduk√§ik seab koopia originaaliga samale pulgale ja kunstnike individuaalsus ning selle v√§ljendamiseks rakendatav moodsaim tehnika ei v√§lista kopeerimise kui loomingulise kunstimeetodi s√§ilimist. Koopiatest ja kopeerimisest k√µnelevad saates kunstiajaloolased Tiina Abel, Mai Levin, Kadi Polli ja Anne L√µugas, kunstnikud T√µnis Saadoja, Peeter Laurits ning Laurentsius. Lisaks r√§√§givad koopiatest dr Aleksander Stern, f√º√ºsik Jaan Praks, reklaamitootja Ott R√§tsep, muusik Mart Sander ja √§rimees Andres Haamer. Saate autor on kunstiteadlane Tiina-Mall Kreem, re≈
Saade kunsti suhtest rahaga ja rahamaailma suhetest kunstiga. Kunsti ei saa p√§ris ilma rahata teha ja √§riringkonnad on √ºha aktiivsemalt end demonstreerinud aktiivsete kunstitoetajatena. Milline on t√§na kunsti- ja rahamaailma suhe ning mida √ºhe ja teise poole tegijad kunstist ning rahast m√µtlevad? Kes ja kuidas peaks kunsti rahastama? R√§√§givad pankurid Vahur Kraft ja Rain L√µhmus, kohvit√∂√∂stur Andrea Illy, kunstnik Ene-Liis Semper jpt. Saate autor kunstiteadlane Maria-Kristiina Soomre, toimetaja Mariina M√§lk, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel.
Saates r√§√§givad No Performance Festivali n√§itusest &quot;Continental Breakfast&quot; n√§ituse korraldaja, kunstikriitik ja Tallinna Kunstihoone kuraator Anders H√§rm ja Kanuti Gildi Saali direktor Priit Raud. Millist festivali tahaksid √ºheskoos teha &quot;kunstimaailmas&quot; opereeriv asjatundja ja &quot;tantsumaailmas&quot; tegutsev spetsialist? Millistelt erialadelt, tegevusv√§ljadelt ja maadelt tulevad kokku esinejad Tallinnasse? Mis ≈æanrilised piirid on uue teatri, tantsu ja tegevuskunsti vahel ning kuidas neid valutult Kanuti Gildis kokku segatakse? Kuidas taoline mikstuur saab toimida ja publikule m√µjuda? Kas eesti publiku vastuv√µtt on iseloomustatav kui soe, neutraalne v√µi ≈°okeeritud? Mis on &quot;uus&quot; performance? Kus asuvad ≈æanripiiridest v√§ljunud kultuurilise tegevuse ideelised allikad? Miks kardavad telet√∂√∂tajad praetud munade p√§hel√∂√∂mist?
P√º√ºame lahti kerida n√§ituse m√µistet nende toimumiskohtades ja n√§itusekorraldajate eesm√§rkide tutvustamise kaudu. Peatume kahel unustamatul n√§ituse etalonil ja meenutame omaaegseid Kunstihoone kevad-s√ºgisn√§itusi. T√§nu ETV arhiivile on v√µimalus peatuda ka 1990. aastal toimunud murrangumomendil n√§itusekultuuris ja j√§lgida uue kaasaegse n√§ituseformaadi s√ºndi. Nagu elu, nii ka n√§itused ei seisa √ºhel kohal. Kuiv√µrd n√§itus on lahutamatu kuraatorist, teeme katset ka selle n√§htuse avamiseks. Loodame, et n√§itus hakkab elama selle keerulise organismina, mis toodab meelelahutuse k√µrvalt uusi kunstin√§htusi. Me ei varjagi, et n√§itused on, olid ja on edaspidigi erinevate huvide kokkup√µrkamise paigaks. Autor kunstiteadlane Eha Komissarov, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel, toimetaja Mariina M√§lk.
Jutt koopiate ajaloost kunstis. Saates r√§√§givad Kadrioru Kunstimuuseumi kuraator Tiina-Mall Kreem ja kunstnik Peeter Laurits n√§itustest &quot;Meistriteoste lummus&quot; ja &quot;Meistriteoste varjus&quot;, koopiast ja originaalist, pildilevist, omaniku√µigusest, autorikaitsest ja muust. Milline roll oli kopeerimisel 19. sajandi kunstis ning kuidas tuleks tolleaegseid koopiaid hinnata praegu? Kas kunstiajalugu koosneb ainult ≈°ed√∂√∂vritest? Miks sattusid koopiad 20. sajandil p√µlu alla? Mida t√§hendab kopeerimine ‚Äì on see mehhaaniline v√µi loominguline tegevus? Kas koopia v√µib olla huvitavam kui originaal? Miks on Laurits meistriteoste suhtes irooniline? Kas koopiate fookusesse t√µstmine on pigem moen√§htus v√µi √µigluse jaluleseadmine? Miks ja kuidas pildid ringlevad? Kas autor vajab kaitset? Kellele kuulub kunstiklassika?
Restauraator on s√§ilitaja, mitte uue looja. Kust aga jookseb piir s√§ilitamise ja loomise vahel? Kelle k√§tet√∂√∂d me n√§eme, kui vaatame Niguliste muuseumi altareid v√µi Eesti kunstiklassika ≈°ed√∂√∂vreid? Kuidas s√§ilitada kaasaegset kunsti - teoseid, mis v√µivad koos p√ºsida mullast ja pr√ºgist, verest v√µi v√§ljaheitest? Vastuseid annavad restauraatorid Alar Nurkse, Kriste Sibul, Hilkka Hiiop, prof Juhan Maiste jpt. Saate autor on kunstiteadlane Kadi Polli, re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee.
Pimedate √ñ√∂de Filmifestivali raames toimuvast animafilmide festivalist &quot;Animated Dreams&quot; r√§√§givad selle juht Heilika V√µsu ja √ºhe filmi autor Priit Tender. Kas animafilm suudab v√µistelda suure kinoga v√µi j√§√§b pigem friikide alaks? Kuidas &quot;Animated Dreams&quot; kokku pannakse? Millised on animafilmi v√µimalused ja alaliigid? Kas tegemist on pigem kino v√µi kunstiga? Kas animafilme v√µiks eksponeerida n√§itusesaalis? Miks on animatsioon eesti filmi visiitkaart ning kui oluline on see teiste maade filmiilmas? Kuidas Eesti animafilmi tegijad elus p√ºsivad? Kust l√§heb animafilmi puhul piir kommertsi ja kunsti vahel? Mil viisil erineb animafilmi stsenaarium m√§ngufilmi omast? Mida √ºldse t√§hendab animatsioon? Milline on filmitegemise tehniline k√§ik? Kas tulevik on arvutianimatsiooni p√§ralt? Mis on animafilmis sellist, mida muus kinos ja kunstis ei ole?
R√§√§gime teostest, mis on murdnud v√§lja kunstimaailma kitsastest piiridest ja sisenenud popkultuuri m√§ngumaale - muutunud hittideks. Mida t√§hendab hitt kunstis, kuidas see tekib ja mil viisil toimib? Kas hitti saab teadlikult toota? Kes v√µi mis sillutab teed edetabelite tippudesse - reklaamib√ºroo, kuraator v√µi publiku √§ratundmisr√µ√µm? Kuiv√µrd on seotud teose kunstiv√§√§rtus ja hitipotentsiaal? Millised on rahva lemmikud Eesti kunstis? Oma arvamust avaldavad popkultuuri spetsialist T√µnis Kahu, luuletaja ja disainer Asko K√ºnnap, reklaamib√ºroo loovdirektor Rain Pikand, kunstikriitik Johannes Saar ning kunstnikud Kaido Ole, Raoul Kurvitz ja Pipilotti Rist. Saate autor on kunstiteadlane Anu Allas, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel.
Eesti disain, &quot;S√§si&quot;, barokk &amp; dada. Sel s√ºgisel anti esmakordselt v√§lja eesti noore disaineri auhind &quot;S√§si&quot;, mille nominentide n√§itust, teiste hulgas ka Sixten Heidmetsa v√µidut√∂√∂d on v√µimalik vaadata Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. &quot;kunst.er&quot;-i kaast√∂√∂taja Margaret Tali r√§√§kis sel puhul auhinna √ºhe algataja ja Eesti Kunstiakadeemia tootedisiani osakonna juhataja Martin P√§rnaga eesti ja rahvusvahelisest ning p√µhjamaade ja balti disainist, riiklikust disainipoliitikast, t√∂√∂stusest ja kunstist. Eesti Arhitektuurimuuseumis saab praegu n√§ha head eesti disaini ehk Toivo Raidmetsa n√§itust &quot;Barokist dadani&quot;. Disainikriitik Karin Paulus r√§√§gib , miks on Raidmetsa looming oluline, mis on barokk ja miks on dada, milline on asjade seis eesti disainis ning millest see s√µltub, millised on noorte disainerite eneseteostusv√µimalused ning mis on disaini puhul k√µige t√§htsam ‚Äì kunstiline vorm, iniml√§hedus v√µi miski muu.
Tartu vaim on niisugune asi, mida k√µik teavad, aga mida keegi pole n√§inud. Ometi seda kiidetakse v√µi selle √ºle naerdakse. Olenevalt sellest, kuidas inimene ennast ise Tartus tundnud on. Tartu vaimu loovad siin elavad ja t√∂√∂tavad inimesed, olgu need siis kunstnikud, muusikud, arstid, teatritegelased, teadlased v√µi √ºksk√µik millisel muul alal tegutsejad. Kolm ajakirjanikku, Aivi Parij√µgi, Tiina Rebane ja Kristina Veidenbaum on leidnud erinevate elualade esindajad, kes nende arvates Tartu vaimu kannavad. Imat Suumann tahab ennast √µndsaks maalida. Ta usub, et see on v√µimalik, kui unustad √ºmbritseva sotsiaalsuse ja kunstiruumi. Ja vaikne vaatleja v√µib vahel maailma m√µjutada palju rohkem kui k√µva kisaja. Autor Aivi Parij√µgi.
Kai Kaljo r√§√§gib oma personaaln√§itusest Tallinna Kunstihoones. Pimedate √ñ√∂de Filmifestivaliga seoses Tallinnat k√ºlastanud maailmakuulsatest filmilavastajatest vendadest Quay-dest. Animafilmist r√§√§givad autorid Timothy ja Stephen Quay.
N√§itusest &quot;Happy Art&quot; r√§√§gib autor Kadi Estland. Eesti Kunstiakadeemia arengukavast aastateks 2006‚Äì2010 r√§√§givad rektor Signe Kivi ning prorektor Andres Tali.



Kunsti ja poliitika seoseid, Eesti kunstipoliitikat ning sotsiaalse kunsti olemust lahkavad stuudiok√ºlalised Mikko Lagerspetz, Signe Kivi, Sirje Helme ja Marco Laimre. Juttu tuleb kultuuri rahastamisest, poliitikutest, libasebrast, kommarite-s√§rgist ja k√µige selle seostest kunstiga. Saatejuht Ahto K√ºlvet, autor Maria-Kristiina Soomre, toimetaja Mariina M√§lk, re≈æiss√∂√∂rid M√§rt Sildvee ja Kertu K√∂√∂sel.
Sarja viimases saates keskendutakse kunstimuuseumile KUMU. KUMU-st ja selle v√µimalustest r√§√§givad muuseumi juhid ja t√∂√∂tajad, kunstiteoseid ootavad muuseumiruumid avanevad vaatajale kordumatus t√ºhjuses ning k√µrvalep√µikeid tehakse ka hoone tehnilisse poolde. Saate autor Maria-Kristiina Soomre, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel, saatejuht Ahto K√ºlvet.
Aastatel 1905-1906 oli kultuurir√ºhmitus &quot;Noor Eesti&quot; Eesti kultuuri uuendajaks ja Euroopale l√§hendajaks. Viis nooreestlast veetsid aastatel 1906-1913 mitu suve Ahvenamaal. Loodus ja elulaad olid oluliseks t√µukeks Nikolai Triigi, Konrad M√§e, Aleksander Tassa, Anton Starkopfi ja Friedebert Tuglase loomingus. T√§navu t√§histati n√§itustega &quot;Ahvenamaa fenomen&quot; Adamson-Ericu Muuseumis ja Ahvenamaal √ñnningeby's Ahvenamaa ja Eesti kultuurikontaktide tekkimist. Autor Kadi Alatalu, operaator Rein Spulge.
Ajakirja kunst.ee lisast &quot;Eesti noore kunsti eri&quot; r√§√§givad selle koostajad Maarin Ektermann ja Elnara Taidre.
N√§itusest &quot;11 tilli&quot; r√§√§gib autor Andres Tali ja n√§itusest &quot;Pusad&quot; r√§√§gib autor Arne Maasik. Mari Kartau r√§√§gib P√§rnu graafikafestivalist &quot;In&quot;.
Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusest r√§√§givad selle juhataja Johannes Saar ja v√§lisn√§ituste projektijuht Elin Kard.
KUMU ja publik. Saates r√§√§givad Eesti Kunstimuuseumi kommunikatsioonijuht Maarja V√µrk ja auditooriumi projektijuht Maria-Kristiina Soomre.
Andy Warhol ja film. Saates r√§√§givad kunstikriitik Anders H√§rm ja kultuurikriitik Tristan Priim√§gi.

N√§itus &quot;Vihka ennast r√µ√µmuga&quot;, r√§√§gib autor Merike Estna. N√§itus &quot;Ekletkika&quot;, r√§√§gib autor August K√ºnnapu.
N√§itusest &quot;K√µik on nii h√§sti&quot; r√§√§givad kunstnik Rait Rosin, helilooja Gerhard Lock, ajakirjanik J√ºri Muttika. 4. ja 5. m√§rtsil 2006 toimus Valtus &quot;Talvefoorum&quot;, r√§√§gib Maarin Ektermann.
Kunstnik Andres Tolts r√§√§gib oma n√§itusest -Kontor. Taevatabelid- Hobusepea galeriis, KGB-formularidest ja anemoonidest, popkunstist ja disainist n√µukogude √ºhiskonnas, -Kunstist ja kodust- ning muust.
Saade KUMU-st. Kunstimuuseumi esimene avamistuhin on m√∂√∂das, kuid tegelikult k√µik alles ees. Kuidas on m√∂√∂dunud esimesed n√§dalad ning mis saab edasi, r√§√§givad KUMU direktor Sirje Helme ja auditooriumi programmijuht Mare Pedanik.
Saates r√§√§gitakse Tallinna IV Rakenduskunsti Triennaali satelliitn√§itusest -Teadus ja t√§nap√§ev / Big Science- √ºhe kuraatori Anneli Porriga ning Rael Arteliga tema Non-Profit Project Space galerii laienemisest P√§rnust Tartusse.
Veneetsia arhitektuuribiennaal ja SPM. 2006. aasta s√ºgisel toimuva Veneetsia X arhitekuuribiennaali teema on -Meta-linn / Meta-City-. Eestit valiti biennaalil esindama sotsiaalse positsioneerimise meetod (SPM) ehk n.√∂ mobiilse linnaplaneerimise projekt, kus mobiiltelefonide abil j√§lgitakse inimeste igap√§evast liikumist ja ruumikasutust ning v√µetakse seda arvesse linnakeskkonna loomisel. Idee on s√ºndinud teaduse ja kunsti piirimail, arhitektide, planeerijate ja geograafide koost√∂√∂s. Veneetsia v√§ljapaneku loovad arhitektuurib√ºroo Urban Mark ja Tartu √úlikooli geograafia instituut. R√§√§gime arhitekt √úlar Marki ja geograaf Rein Ahasega. Kuidas saaks sotsiaalse positsioneerimise meetodit tegelikkuses rakendada ning mida see kaasa tooks? Kas j√§lgimishirm v√µiks inimeste osalust takistada? Kuidas saab SPM kaardistada inimeste tegelikke tahtmisi, kui need on nagunii piiratud juba olemasoleva linnastruktuuriga? Mis on eesm√§rk - kujundada linn inimeste j√§rgi v√µi suunata inimeste liikumist vastavalt plan
Kunst.ee &amp; muuseumieri. R√§√§gime ajakirja kunst.ee uuest numbrist ning muuseumiteemalisest erinumbrist ajakirja toimetaja Heie Treieri ja erinumbri koostaja Mariann Raismaga. Miks muuseumieri ja miks just n√º√ºd? Kas muuseum on eelk√µige hoone v√µi midagi muud? Kuidas on Eestis muuseumikultuur arenenud? Millist t√º√ºpi muuseume on olemas, millisest traditsioonist need l√§htuvad? Milleks on muuseume tarvis? Mis on Eesti muuseumide k√§ek√§iku ja olemust k√µige rohkem m√µjutanud? Kuidas k√§itub k√ºlastaja muuseumis, mida ta t√§hele paneb? Milline v√µiks olla ideaalne kunstimuuseum? Kas muuseum on surnud asjade koht? Kuhu kuulub Kumu v√µrreldes teiste Euroopa kunstimuuseumidega? Kuidas eksponeerida suurt hulka kunsti? Kuidas tekivad ja arenevad muuseumikogud? Kas muuseum peegeldab kunstiajalugu v√µi kirjutab seda?
Margit Kilumetsa vestluskaaslane on kunstnik Anu Kalm. Jutt sellest, kuidas Anu, Mart ja Helga Kalm m√µni aeg Ameerikas elasid. Elust New-York'is Manhattanil. T√ºtrele kooli otsimine. Kunstigaleriid. Autor Margit Kilumets. Toimetaja Madli Leikop. Saates muusika: Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, James Blunt jm.
V√§givald ja propaganda. R√§√§gime Marko M√§etamme ja Marco Laimrega Tallinna Kunstihoones avatud n√§itusest -V√§givald ja propaganda-. Miks ja kuidas tulid kokku Elin Kard, Marco Laimre, Marko M√§etamm ja Andres Tali? Millest selline propagandistlik n√§itusepealkiri? Millistest osadest koosneb Marco Laimre installatsioon? Kuidas t√∂√∂tab idee √µhku laskmiseks m√µeldud autodest siin ja n√§iteks Prantsusmaal? Kas ja kuidas on v√µimalik Elin Kardi maale valesti t√µlgendada? Kas need on m√µeldud √µhutama niigi teravat pildit√ºli? Miks M√§etamm karjub ja pritsib l√µuendile v√§rvi? Kas suurem v√§givald tuleb √ºhiskondlikest struktuuridest v√µi inimese seest? Mida v√§givaldset v√µi propagandistlikku on Andres Tali malbete maastikumaalide kirjeldustes? Kas ja kuidas saab kunstin√§itus midagi √ºhiskonnas m√µjutada? Kas m√µjutamine on eesm√§rk?
Ahvenamaa ja T≈°et≈°eenia. R√§√§gime Adamson-Ericu Muuseumi kuraatori Kersti Kolliga n√§itusest &quot;Ahvenamaa fenomen. Noor-Eesti kunstnike ja kirjanike loomereisid Ahvenamaale 1906-1913&quot; ja kuraator Evelyne Jouanno'ga T≈°et≈°eenia toetuseks organiseeritud Emergency Biennale'st.
Niguliste kirik ja muuseum. R√§√§gib muuseumi direktor kunstiloolane Tarmo Saaret. Surmatants ja Rode altar. Kunstiteoste saamise ja s√§ilimise lugu.
Skaalanihe. Kuulete salvestust 4. mail Kumu auditooriumis toimunud diskussioonist n√§ituse &quot;Skaalanihe ‚Äì skulptuur avatud m√§nguv√§ljal&quot; teemal. Osalevad Hanno Soans, Villu Jaanisoo, Raoul Kurvitz, Karin Laansoo ja Andres Kurg. Arutelu juhib Sirje Helme. N√§ituse alapealkiri ‚Äì skulptuur avatud m√§nguv√§ljal ‚Äì on laenatud ameerika kunstiteadlase Rosalind Kraussi krestomaatilisest esseest, kus on juttu sellest, et alates 1970. aastatest pole l√§√§ne kunsti puhul v√µimalik r√§√§kida skulptuuri kindlatest piiridest, etteantud vormist ja vaieldamatutest v√§√§rtustest. &quot;Skaalanihe&quot; p√º√ºabki skulptuuri muutumisi kaardistada ning k√ºsib, mis neid v√§ga erinevaid teoseid l√µpuks siiski √ºhendab. Millest me r√§√§gime, kui r√§√§gime t√§nap√§evasest skulptuurist? Millist skaalat n√§itus nihutab ning kuidas see toimib? Kuidas keskkond teost m√µjutab? Mida t√§hendab sotsiaalne skulptuur? Mis eristab kaasaegset skulptuuri installatsioonist? Miks on just &quot;Skaalanihe&quot; Kumu avan√§itus ja mi
Sex &amp; MediaLab. R√§√§gime noorte kunstnike n√§itusest &quot;Sex&quot; galeriis Vaal kuraator Andres L√µoga ja vastloodud Eesti Meediakunstnike √úhingust ning MediaLab'ist Marge Paasiga. Kuidas teha noore kunsti n√§itust? Miks just seks? Kes on n√§itusel osalejad ja kes on noor eesti kunstnik? Mil viisil nad n√§ituse ideed ja pealkirja k√§sitlevad? Kes, kuidas ja mida teeb? Kelle moodi on noor eesti kunst? Kas see √ºllatab? Millest r√§√§gitakse n√§itusega kaasneval diskussioonil? Millega tegeleb Eesti Meediakunstnike √úhing ja kes sinna kuuluvad? Mida teeb ja kuidas elab meediakunstnik? Mis on MediaLab ja kus see asub? Millest on puudu praeguses eesti meediakunstis? Mis saab edasi?
Viimane t√§ies pikkuses teleintervjuu Eesti l√§bi aegade √ºhe parema raamatuillustraatori, virtuoosse joonistaja, karikaturisti ning mehega, kelle loodud kangelased j√§√§vad lahutamatuks osaks eestlaste lapsep√µlvest. Vahur Kersna usutles Meistrit Tartus, p√§eval enne tema viimaseks j√§√§nud s√ºnnip√§eva. Re≈æiss√∂√∂r Andres Lepasar.
Kristjan Raua preemiad / Marge Monko ja Reimo V√µsa-Tangsoo. R√§√§gime Eesti Kunstnike Liidu asepresidendi Anu Kalmuga seekordsetest Kristjan Raua preemiatest ning noorte fotokunstnike Marge Monko ja Reimo V√µsa-Tangsooga nende paarikn√§itusest &quot;Uurimusi kodanlusest / Nimeta&quot; Hobusepea galeriis. Kristjan Raua nimelist preemiat antakse v√§lja alates 1973. aastast ning see on vanim ja v√§√§rikaim preemia Eesti kunstimaailmas. Mille eest t√µsteti esile seekordsed laureaadid ‚Äì Jaan Elken, Kai Kaljo, Harry Liivrand ja Aili Vahtrapuu? Kuidas toimub otsustamine ja kes kuuluvad ≈æ√ºriisse? Milline on preemia reglement? Kas seekordne otsus oli √ºksmeelne? Milleks on sellist preemiat tarvis? Mis √ºhendab Marge Monko ps√ºhhoanal√º√ºsiga flirtivaid fotolavastusi ja Reimo V√µsa-Tangsoo maastikke? Kuidas k√§sitleb Monko Freudi ja Charcot‚Äôd ning kuidas ta seob neid t√§nap√§evaga? Miks pildistab V√µsa-Tangsoo maastikke ja parke ning kuidas on need seotud tuhandete varasemate loodusvaadetega? Kas ja kuidas saab 
Vene kunst Kadriorus. R√§√§gime Kadrioru kunstimuuseumi kuraatorite Anu Allikvee ja Aleksandra Murrega vene kunsti n√§itustest -Peterburi versus Moskva. Kolm suunda Vene 19. sajandi kunstis- ja -Portselanist rahvas.Vene 19. sajandi portselankujud-. Miks on Kadrioru kunstimuuseumi kollektsiooni parim osa just vene kunst? Kuidas on need kogud loodud? Kuidas k√§is ideoloogiline v√µitlus kunstip√§randi kaudu? Millised kolm suunda on 19. sajandi vene kunstist esile t√µstetud? Milline on nende suhe L√§√§ne-Euroopa kunstiga? Kuidas elasid k√µrvuti akadeemiline ja uuenduslik kunst? Millisel viisil vastandus Peterburi Moskvale sada aastat tagasi ja kuidas ta teeb seda n√º√ºd? Milline aeg oli eelmise sajandi vahetus Venemaal? Kuidas on sattunud hulk vene tipp-avangardkunsti √§√§remaade muuseumidesse? Milline t√§hendus on 19. sajandi vene portselankujukestel? Milleks neid tehti ja kellele? Miks kujutati detailselt erinevaid rahvusgruppe? Kuidas m√µjuvad Kadrioru n√§itused vene kultuuripublikule?
Tehnobia. R√§√§gime Tallinna Kunstihoones toimuvast Eesti Kunstnike Liidu aastan√§itusest -Tehnobia- kuraator Leonhard Lapiniga. Mida t√§hendab tehnobia ja kuidas on see s√µna eesti kunsti tulnud? Milline on looduse ja tehnoloogia koosluses kujunenud uus eluvorm? Kuidas kunstnikud seda k√§sitlevad? Kas tegemist on pigem illustratsiooniga kuraatori √ºleskutsele v√µi s√ºnnib n√§itusel ka uusi ideid? Kuidas on teosed valitud ja tervikuks √ºhendatud? Millest on kuraator l√§htunud ja millised t√∂√∂d teda k√µige rohkem huvitavad? Milline roll oli n√§itusega kaasnenud performance-ide seerial -Diverse Universe- ning mis seal toimus? Mis t√§hendus on kunstnike liidu aastan√§itustel ja miks nad on vajalikud?
ETDM, kunst.ee &amp; Louis Kahn. R√§√§gime Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi uuest p√ºsiekspositsioonist peavarahoidja Kai Lobjakasega, ajakirja kunst.ee uuest numbrist toimetaja Heie Treieriga ning plaanitavatest Louis Kahni p√§evadest Saaremaal arhitekt Vilen K√ºnnapuga. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avati juuni keskel uus p√ºsiekspositsioon pealkirjaga &quot;Ajamustrid 2&quot;. Mitmeks aastaks p√ºsiekspositsioone koostatakse ja kui &quot;p√ºsivad&quot; need on? Millised on v√§ljapanekute koostamise l√§htealused, kas isikup√µhised v√µi temaatilised? Kas v√§ljas on pigem n√§ited masstoodangust v√µi unikaaldisainist? Kuidas kajastub √ºldkunstiajalugu ja selle &quot;stiilid&quot; tarbekunstis ja disainis? Millest on juttu ajakirja kunst.ee uues numbris ja helikunsti eris? Mida t√§hendab helikunst ja miks ei v√µiks seda nimetada lihtsalt muusikaks? Mis on institutsioonikriitika ning kas ja kuidas see toimib Eesti kunstimaailmas? Mis juhtus Berliini biennaalil? Eesti Arhitektide Liidu eestvedamisel 
* Tallinna Linnagaleriis on Rootsi kunstnike Janna Holmstedti ja Po Hagstr√∂mi n√§itus &quot;Katse ja eksitus - Monument massidele&quot;, esimene sarjast &quot;Story&quot;. Kuraator Anders H√§rm teab r√§√§kida. * Arhitekti Raine Karbi n√§itus on avatud Eesti Arhitektuurimuuseumis. L√§hemalt r√§√§gib kuraator Urmas Oja.

* Septembrist l√§ks lahti Disainiaasta, mis koondab kokku n√§itused, konverentsid, √µpitoad ja raamatud, et tutvustada k√µigile disaini olemust ja vajalikkust. Eesti Kunstiakadeemia Disainiinnovatsioonikeskuse juhata Katri Ristal r√§√§gib saates sellest, kuidas nad p√º√ºavad t√µsta disainiteadlikkust mitte ainult tarbija vaid ka tellija seas. * In Memoriam skulptor Edgar Viies. Tema loomingust ja elust r√§√§gib Viiese n√§ituse ja kataloogi koostaja, Eesti Kunstimuuseumi skulptuurikogu hoidja Juta Kivim√§e. 1960. aastatel eesti skulptuuri uuendama asunud Viies on l√§inud kunstiajalukku eelk√µige oma abstraktsete kujudega, kuid ka mitmete m√§lestusm√§rkidega tuntud eesti kultuuritegelastele.
Kristjan ja Paul Raua n√§itusekataloog - r√§√§gib kuraator Mai Levin, Marko M√§etamme vastilmunud album - r√§√§gib Elo Lutsepp, Arhitektuurimuuseumi s√ºnnip√§evatr√ºkis &quot;15&quot; - r√§√§gib koostaja Kristel Valk.
* V√§rsket v√§ljaannet kunst.ee tutvustab Heie Treier. * VJ Taavet Jansen: www.vjestonia.com.
Saates juttu √ºhest virtuaalsest ajakirjast ja kahest kunstikeskkonnast. R√§√§givad Annely K√∂ster, Taik ja Tristan Priim√§gi.
Kadrioru Kunstimuuseumis avati n√§itus vene valitsejatest, tutvustab Aleksandra Murre. Ehtekunstnik Tanel Veenre r√§√§gib oma n√§itusest.
Ehituskunst keskajal. R√§√§gib Kunstiakadeemia emeriitprofessor Rein Zobel. Kuidas keskajal maju ehitati. P√µhiline materjal: paekivi ja dolo-kivi. Paekivi t√∂√∂tlemine. Kivide ost-m√º√ºk. Vundament, seina p√ºstipanek. Opus revalicum - mitmest kihist m√º√ºri ladumine, vahel lubjam√∂rt. P√µige rooma kultuuri. Toimetaja Piret Kriivan.
Maalikunsti saade, kus oma n√§itustest r√§√§givad: 1. Mari Roosvalt - Vaal galeriis 2. J√ºri Arrak - KUMUs.
Visuaalsete Helide Festival &quot;Plektrum&quot; - Marge Paas teab r√§√§kida. Isa ja poeg August ja Vilen K√ºnnapu oma n√§itusest &quot;√úhisv√§li&quot;.
Luubi all on Sakala keskus. Aga mitte ainult. Stuudios on Tallinna linna arhitektuuri arengusuundi vaatlemas ja kommenteerimas Eesti Arhitektide Liidu aseesimees Margit Mutso ja ajakirja Maja peatoimetaja Triin Ojari.
Narva barokne vanalinn sai viimases s√µjas r√§ngalt kannatada. Linna taastamise plaanid s√ºndisid juba 1945. aastal. On palju p√µhjusi, miks nad pole teostunud. Aga ideed ja n√§gemused elavad ka t√§nap√§eval, enam kui 60 aastat hiljem. Saate autor Mati Talvik, re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur.
Ehituskunstist keskajal, 2. saade. R√§√§gib emeriitprofessor Rein Zobel. Kuidas keskajal maju ehitati, kuidas majale katus pandi. Kivikatus, kivide t√∂√∂tlemine. √ïlekatused. Ehituspuu okaspuu. Aknaklaas. Graniidi maardlad L√µuna-Eestis ja Hiiumaal. Tartu Jaani kiriku ehituslugu. P√§rnu Nikolai kiriku lugu.
Fotokunstist. Stuudios kommenteerivad oma n√§itusi noored fotokunstnikud Liina Siib, Margot Kask ja Laura Kuusk.
Urmas Vadi vestluskaaslane on maalikunstnik ja graafik Peeter Allik, kes teeb v√§ga suuri taieseid. Peeter V√µsa saated. T√µsielusarjad. Maalimine. Kafka. Kunst. Linooll√µige. Optiline kunst. Peeter Alliku isa. Laine J√§nes vastab k√ºsimusele uue raamatukogu ja kunstimuuseumi kohta. Autor ja toimetaja Urmas Vadi.
Teemad: KKEK erinevatest tr√ºkistest &amp; n√§itusest &quot;Arm&quot; galeriis ArtDepoo (07.11.-09.12.2006).
Teemad: √úhisprojektist &quot;Mine sinna, ei tea kuhu. Too seda, ei tea mida&quot; Hobusepea galeriis (06.12.-18.12.2006) &amp; Mark Raidpere n√§itusest &quot;Viis t√∂√∂d&quot; KUMUs.

* Reio Aare, noore fotokunstniku esimene isikun√§itus &quot;Untitled&quot; Artdepoos, r√§√§gib Reio Aare * ERKI moe≈°how Salme kultuurikeskuses, r√§√§gib Jaanika Terasmaa * Hiina kaasaegse kunsti n√§itus Tallinna Kunstihoones, Hiinas k√§is kohal ka kuraator Reet Varblane, kes r√§√§gib lisaks n√§itusele laiemalt sealsest kunsti- ja kultuurimaastikust.
Ruth Tiidemann on k√ºlas kunsti- ja skulptuuriringis ning uurib, kuidas hing asjade sisse l√§heb. Toimetaja Ruth Tiidemann.
* Maarin Ektermann r√§√§gib 90ndate kultuuriklubist KUMUs * Heie Treier tutvustab uut kunst.ee numbrit.



Ruth Tiidemann on k√ºlas nukumeisterdamise ringis Mustam√§e Lasteloomingu Majas. Millest nukkusid tehakse ja miks osad nukud on lemmikud ja osad mitte. Ja kuidas tuleb nuku sisse hing? Toimetaja Ruth Tiidemann.
Nikolai Kusmin 100, &quot;Supersuperficial&quot; ja Kiwa - arhitektuurist * Nikolai Kusmini 100. s√ºnniaastap√§evale p√ºhendatud n√§itusest, r√§√§gib Eesti Arhitektuurimuuseumi teadur ja n√§ituse kokkupanija Mihkel Karu. * galeriis 008 on avatud EKA vabade kunstide teaduskonna esimese kursuse popkunsti ja minimalismi teemal n√§itus &quot;Supersuperficial&quot; (26.01-26.02.2007, juhendajaks Kreg A Kristring ja Kiwa), r√§√§gib Kiwa, galerist Lea Adrikorn ja tudengid (Regina Kuningas, Loore Raav, Teele Altm√§e) * Kiwa osaleb varsti Rael Artel Non Profit Project Spacetudengid raames Tartu Keskraamatukogus n√§itusega &quot;Tekstist masinani&quot;.
Tartu kunstikuu, Kumu hariduskeskus &amp; Warhol-Scanner * korraldaja Kreet Stubender r√§√§gib Tartu kunstikuust (telefoniintervjuu). * Piret Kruusandi Kumu hariduskeskusest r√§√§gib √§sja Kultuurkapitali poolt premeeritud haridusteguvusest * k√µlab helikunstniku Scanner plaadilt &quot;Warhol`s Surfaces&quot;, 2003 (helimaterjaliks 1970ndate A. Warholi intervjuud) Scanneri omalooming &quot;Five Views Of an Onion&quot; (&quot;5 vaadet sibulale&quot;, 10:23).
* Tanja Muravskaja - Vaal galerii preemia laureaat (personaallugu - vestlus toimub Viru keskuses) * Tiina J√µgeda n√§itusest &quot;Kehaturg&quot; Kunstihoones (03.02.2007 - 11.03.2007).
Urmas Viik, Tiit Sokk, Paul MacCarthy &amp; tsehhi kubism * vestlus EKA graafikaosakonna juhataja Urmas Viigiga, kes r√§√§gib oma Kunstihoone Linnagaleriis avatud n√§itusest &quot;Mikk ja Olga s√§ravad&quot; (02.02.2007 - 25.02.2007) * saatejuhid r√§√§givad erinevatest n√§itustest: Tiit Sokk, t≈°ehhi kubism (1911-1919, m√µjutanud ka arhitektuuri) ja Paul MacCarthy videod Kumus ning tervitavad kvantarvuti s√ºndi.
1980ndate nostalgiast Eesti kunstis * Ando Keskk√ºla r√§√§gib enda kureeritud n√§itusest &quot;Kaheksak√ºmnendad sulgudes&quot; (Kumu, 19.01-26.08.2007) * Andrei Korma≈°ov (1983-1988 kirjastuse Eesti Raamat plakatitoimetaja, praegu vabakutseline disainer ja EKA √µppej√µud) r√§√§gib (telefonil) N√µukogude 1980ndate plakatitest. * saatejuhid teadustavad EKA kunstiteaduse tudengite talvefoorumit teemal &quot;Kujundite taaskasutus&quot; (3.-4. m√§rts).
Rakvere, Narva ja P√§rnu kunstielust r√§√§givad (telefonitsi): Riho H√ºtt (MT√ú Rakvere Linnagalerii eestvedaja), Kalev Saar (Narva muuseum) ja Karol Kallas (P√§rnu Linnagalerii juhataja).
Disainist * Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumis on avatud Briti ja eesti kaasaegse disaini √ºhisn√§itus Tallinnas (&quot;Minu maailm - uus subjektiivsus kassaegses disainis&quot;, 28.02.-07.04.2007) - r√§√§givad eesti-poolne kuraator Kai Lobjakas ja tekstiilidisaineri taustaga Krista Leesi. * Karen Jagodin tutvustab kahte n√§itust: (1) Vaal galerii: &quot;Kaheksast viieni&quot; (08.-26.03.2007). Elis Saarev√§li, Katrin Koskaru ja Alvar Reisner. Autorite trio, kes l√µpetas 2005. a Kunstiakadeemia maali eriala, tegeleb sel n√§itusel √ºhiskonnas aktuaalsete teemadega nagu majanduskasv, tootmissuhted ja t√∂√∂. (2) Hobusepea galerii: Paul Rogersi (Eestis elava briti kunstniku ja EKA √µppej√µu) isikn√§itus &quot;Transplants&quot; (08.03.-19.03.2007).
Urmas Vadi vestluskaaslane on kunstnik Erki Kasemets, kes teeb asjadest kunsti. Asjade kogumine. K√ºsimus Johannes Torri kohta. √ñkoloogiline m√µtteviis. Autor ja toimetaja Urmas Vadi.
Jaan Toomik &amp; Eesti Kujundusgraafikute liidu aastan√§itus * Jaan Toomik r√§√§gib oma isikn√§itusest Kumu suures saalis (08.03 - 20.05.2007) * Tiina Tammetalu r√§√§gib Eesti Kujundusgraafikute liidu aastan√§itusest Kunstihoone galeriis &quot;REGISTER.EKL 2007. Ruumis ja brosh√º√ºrina&quot; (01.03.07-25.03.07).
Pink Punk &amp; Kunstnike liidu aastan√§itus. Saates r√§√§givad r√ºhmituse PINK PUNK liikmed Aino-Ingrid Sepp, Sandra J√µgeva ja Kunstnike Liidu president Jaan Elken (viimane n√§itusest &quot;Elamise kunst&quot;, Kunstnike Liidu aastan√§itus, 16.03.07-22.04.07). Aleksander Tsapov tutvustab David Lynchi n√§itust Pariisis (03.03.-27.05.2007) Fondation Cartier majas.
Uus galerii &quot;Soosoo&quot;, noorte kunstnike biennaali eel√ºritustest &amp; Arne Maasiku arhitektuurifotod. * hiljuti avati uus disainigalerii &quot;Soosoo&quot; Kalamajas (soo tn 4), tegemisi tutvustab galerist √úlle Jehe. Galeriist v√µib leida nii v√§lisdisaini klassikat kui ka noort eesti disaini, hetkel on avatud Jaanus Orgusaare m√∂√∂bliseeria. * Rael Artel tutvustab s√ºgisel asetleidva Noorte Kunstnike biennaali eel√ºritusi, bienaali korraldaja on Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus. Toimunud on mitmed workshopid (Art in practice, Public preparation &quot;Translocal express&quot;), l√§hikuudel toimumas rahvusvaheline workshop Leedus &quot;Kunstniku vastutus ja utoopia&quot; ja suvised workshopid P√§rnus &quot;Rohujuure demokraatia&quot;. * Arne Maasik r√§√§gib (telefonitsi) oma Lastemaailma galeriis avatud arhitektuurifotode n√§itusest, kuhu on koondatud viimase kolme aasta eesti terasarhitektuuri n√§iteid.
Aleksander Tsapov teeb Kumus intervjuu Priit P√§rnaga kunstniku joonistuste n√§itusest (30.03-21.10.2007). Kumu k√§sitleb P√§rna v√§hetuntud joonistuste kollektsiooni kui avastamist ootavat ja Eesti joonistuskultuuri t√§iendavat materjali. Tunnustatud animaatori 1990ndatel valminud ulatuslikust s√∂ejoonistuste seeriast annab √ºlevaate ka 2006. aastal ilmunud album &quot;P√§rnograafia&quot;.
kunst.ee &amp; J√ºri Ojaver * Heie Treier r√§√§gib kunst.ee uuest numbrist (1/2007), sh vaadatakse tagasi √ºheaastasele Kumu tegevusele, erinumbris (toimetaja Ave Randviir) on teemaks Eesti Litograafia keskus, on ka graafilise disaini lisa. * J√ºri Ojaver r√§√§gib oma isikn√§itusest &quot;Liputajad metsas&quot; Hobusepea galeriis ( 04.04.-23.04.2007). Sissejuhatuseks aga r√§√§gib kunstnik oma √§sja Kunstnike Liidu n√§itusel √ºleval olnud (ja vastakaid arvamusi tekitanud) t√∂√∂st (esitles end Georg Otsana, kes laulab kanalisatsioonis) ja selle tagamaadest.
Saate k√ºlalised on kultuuriministeeriumi arhitektuurin√µunik Laila P√µdra ja kunstiteadlane Eha Komissarov. Esimene r√§√§gib oma uuest t√∂√∂st n√µunikuna ja sellega seonduvaga eesti arhitektuuris. Teine r√§√§gib kunstioksjonitest, mis kevaditi leiavad aset mitmes Tallinna eragaleriis. Arutletakse ka k√ºsimust, kas riiklik kunstimuuseum saab teha oksjone (maailmas palju diskuteeritud k√ºsimus).

Uus laine Kunstihoones &amp; fotomuuseum * Noorest eesti kunstist ja oma kureeritud n√§itusest &quot;Uus laine. 21. sajandi eesti kunstnikud&quot; Tallinna Kunstihoones ja Kunstihoone galeriis (28.04.07-28.05.07) r√§√§givad Anders H√§rm ja Hanno Soans. Antakse √ºlevaate noorte Tallinna ja Tartu kunstnike ideedest ja suundadest. Uue laine kunstnikud tulevad pigem vaikselt ja vahest intellektuaalsemate pretensioonidega kui valjuh√§√§lsemad 1990date kunstnikud. Mainitakse ka r√ºhmituse Non Grata paralleeln√§itust Tallinna Kultuuritehases, millel plagieeritud pealkiri &quot;Uus laine. 21. sajandi kunst&quot;, kuid mille sisu peegeldab pigem nn P√§rnu s√ºrrealismi ja 20. sajandi 60ndat. * Fotomuuseumi (Tallinna Linnamuuseumi filiaali, mis asub Raekaja taga) tegevusest Betty-Ester V√§ljaots ja Kristel Lukats.
Eesti noor kunst Patarei Vanglas ja Vaal galeriis * Aleks Tenusaar, Maris Vahter ja Ilmar Kurvits r√§√§givad Tallinna √úlikooli tudengite poolt algatatud ja mitme rahvusvahelise partneri√ºlikooliga (Helsinki, Essen, Thessaloniki) koost√∂√∂s korraldatud Ahne festivalist (07.-25.05.2007) Patarei vanglas, kust leiab nii √ºli√µpilaste kui ka √µppej√µudude v√§ljapanekuid. * Andres L√µo r√§√§gib oma kureeritud noorte kunstnike n√§itusest &quot;POMO SAPIENS: See on t√µesti midagi&quot; Vaal galeriis (02.-19.05.2007).
Marco Laimre Hobusepea galeriis. Marco Laimre n√§itus &quot;Halb nali&quot; Hobusepea galeriis (10.05.-21.05.2007). Saates k√µlab osa 17. mail galeriis toimunud artist talk ehk kunstniku monoloog, Marco Laimre vastab endale ise esitatud k√ºsimustele.
Saates r√§√§givad maastikuarhitekt √úlle Gri≈°akov (hiljuti valminud Tallinna vanalinna Harju t√§nava haljasala autor) ja retrospektiivn√§ituse &quot;Kui k√µndis mannekeen... 50 aastat Tallinna Moemaja loomisest&quot; kuraator Anu Ojavee (Tarbekunsti- ja Disaini muuseum).
Kahest foton√§itusest Tallinnas ja Tartus. 1) Kunstihoone galerii 24.05.2007 - 17.06.2007 &quot;Tsoon&quot; - Anna Alt≈°uki (-Militaartsoon- Seegi muusieum) &amp; Ilja Sundelevit≈° (&quot;Lahemaa Lobby&quot;) 2) Tartu Kunstimuuseum &quot;Muuseumiteater&quot; Eve Kiiler, 04.05-10.06.2007.
Foto, arhitektuur ja vene uus kunst 1) Kalev Vapper r√§√§gib oma foton√§itusest Tartus: &quot;Vapper Kalev l√µpetab kooli&quot; Tartu K√µrgema Kunstikooli l√µpetamisest 15.06.2007 2) Toomas Tammis r√§√§gib Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna l√µput√∂√∂de n√§itusest Disaini- ja Arhitektuurigaleriis 5. - 30. juuni 2007 3) Teet Veispakk r√§√§gib KUMUs √ºleval olevast vene uue kunsti n√§itusest &quot;M√§lu tagasitulek&quot; 12. mai - 29. juuli 2007, kuraator on Viktor Misiano.
Kokkuv√µte ja tagasivaade l√§inud kunstihooajale. K√µlab ka Eha Komissaroviga tehtud intervjuu kunstioksjonitest.
Esimene l√ºhemas suveformaadis kunst.er-i saade. 1) K√§di Talvoja Henn Roode (1924 - 1974) loomingu √ºlevaate n√§itusest KUMUs. 2) Saatejuht loeb Mihkel Kleisi n√§ituse pressitekst (koostanud Kiwa).
Olga Temnikova (1980) isikun√§itus &quot;Mina tapsin Anna Politkovskaja&quot; (I've killed Anna Politkovskaya) Draakoni galeriis 02.07. -14.07.2007.
Mihkel Kleis 008 galeriis Mihkel Kleis r√§√§gib endast ja oma n√§itusest &quot;Commedia dell  ̀Arte &quot; galeriis 008 (28.06.2007- juuli l√µpuni).
Heie Treier ja uus kunst.ee number. Ajakirja peatoimetaja Heie Treier r√§√§gib aktuaalsest kunst.ee numbrist, mille k√ºlalistoimetajaks ja kujundajaks on Piret R√§ni, peateemaks Infotankistid ja nende tarbimis√ºhiskonna kriitika.

IV Ars Baltica fotokunstitriennaal. Intervjuu Kumus toimuva neljanda Ars Baltica fotokunstitriennaali &quot;Don't Worry - Be Curious&quot; (11.08. - 30.09.2007) kuraatoritega Dorothee Bienert (Saksamaa), Kati Kivinen (Soome), Enrico Lunghi (Luxemburg).
Vabadussamba √§sjal√µpenud konkursist (v√µidut√∂√∂ on ligi 30 m suur vabaduss√µja rist dolomiitsamba otsas, v√µitjad Rainer Sternfeld ja Andri Laidre ning arhitektid Kadri Kiho ja Anto Savi), esimesed muljed arvamused ja positsioonid kunstiteadlastelt Krista Kodres ja Andres Kurg.
Esimesest audiogaleriist galeriis 008, mis toimub 28.08.2007 (kuraator Kiwa). Muusika: Camilla Hannan (austraalia) &quot;MSAF&quot; (V) Patrick McGinley (UK) &quot;Liquid solid&quot; John Grzinich (USA) &quot;Fluid itinerancy&quot;.
1) Berk Vaher r√§√§gib Tartu festivalist Eclectica (01.-09.2007). 2) Margus Kiis r√§√§gib Eclectica raames toimuvast Tartu Alternatiivse kino festivalist (04.-09.09.2007) 3) Kahep√§evasest (01. ja 15.09.2007) T√µravere workshopist &quot;Kaevu taga kostab kosmos&quot; r√§√§givad Katriin K√ºtt ja Leene Korp. http://konverter.ee/kaevutagakostabkosmos.
A) Aleksander Tsapov Tallinnast. 1) &quot;Kik in der Kok&quot; filmifestival von Krahli teatris, teemaks pornograafia (10.-11.09.2007), r√§√§gib Katja Novitskova 2) Kultuurikatel Tallinnas avab uksed interdistsiplinaarsele √ºritustekogumile Vertikaal, mille raames toimub kaks avalikku seminari ehk &quot;M√µttepark&quot;. 09.09. Autori√µigused, 17.09. Kultuurikatla kui alustava organisatsiooni v√µimalused ja paratamatused. R√§√§gib Maarin Ektermann. B) Kaisa Eiche Tartust. 0) Kutsub 09.09 toimuvale Y-galerii hooaja avamispeole Tartus (&quot;Take your shit out&quot;) 1) Katrin Kruus r√§√§gib V√µru galerii kahest paralleelsest n√§itusest - Peeter Lauritsa foton√§itus &quot;Minu kodu&quot; (03.09.2007-28.09.2007) - Evelin M√º√ºrsepa ja John Grzinich √ºhisn√§itus &quot;Lokalisatsioonide faktuurid&quot; (video, heli ja maal, (03.09.2007-25.09.2007) 2) Tartu kunstnike majas on Tartu kunstnike liidu aasta n√§itus &quot;√ïige valik&quot; (05.-30.09.2007). R√§√§gib Toomas T√µnissoo.
1) August K√ºnnapu r√§√§gib oma n√§itusest &quot;August K√ºnnapu ja tema inimesed&quot; Tallinna Vaal galeriis (05.09.-22.09.2007). 2) Ilmar Kruusam√§e r√§√§gib oma n√§itusest &quot;Inimene&quot; Tartu Kunstimuuseumis (07.09.07-14.10.07).
Graafika + Moksis resideeriv Jim Haynes (USA). 1) Graafika Tallinna 14. Graafikatriennaal 17.-20. oktoober 2007 ja konverents Impact 5. 2) Moksis resideeriv Jim Haynes (USA).
Kino konverents Kumus + Barthol Lo Mejor. 1) Kino konverents Kumus Via Transversa. Endise idabloki kadunud kino Konverents Kumus 5.-6.10.2007. Intervjuu konverentsi korraldajaga - Eva N√§ripea (salvestatud EKA disaini ja innovatsioonikeskuses). 2) Barthol Lo Mejor. Kunstnik osales Plektrum festivalil Tallinnas (12.-16.09.2007) ja Noorte Kunstnike Biennaalil Tallinnas (28.09.-11.11.2007), jutt k√§ib tema raamatust ja muusikast. Noorte Kunstnike Biennaalil osales ta n√§itusel &quot;Tekstist masinani&quot;. S
1) Noorte Kunstnike Biennaal Tallinnas (28.09.‚Äì11.11.2007). Saate k√ºlaline: Anneli Porri (√ºks korraldajaist, intervjuu toimus varahommikuses Kadriorus). 2) Tartu √úlikooli maalin√§itusest Jaan Elken r√§√§gib oma kureeritud n√§itusest &quot;TARTU.√úLIKOOL JA MAALIKOOL&quot; (12 maalikunstnikku Tartu Kunstimajas) Tartu Kunstimajas (03.10-11.11.2007).
Martin Saar + Tampere Maja ja Tartu Kunstimuuseum. 1) Martin Saar Martin Saar &quot;80ndad Eestis&quot; ARTDEPOO galeriis Tallinnas (09.10.2007 - 20.10.2007), n√§ituse esimene (proovi)variant esitleti New Yorgis. 2) Tampere Maja ja Tartu Kunstimuuseum. 2.1) Tartu Tampere Maja ja Soome fotokunst (6. - 28.10.07). Tuuli Mukka ja Sandra Lamppu foton√§itus &quot;Harhakuvia - Illusioonid&quot;. Saatejuht: Kaisa Eiche. Saate k√ºlaline: Mariliin Kindsiko 2.2) Liisa Kaljula r√§√§gib Tartu Kunstimuuseumi uuest loengusarjast &quot;V√§ike kunst&quot;.
Graafikatriennaal + Audiogalerii + Marco Laimre + Tudengifilmid. 1) Graafikatrienaal. Anders H√§rm (Kunstihoone ja Kunstihoone galerii n√§ituste peakuraator) r√§√§gib 14. Graafikatrienaalist. 2) 26.10.07 Kumu hoovis toimuva Audiogalerii eeltutvustus. Muusika: Derek Holzer, &quot;Metalophone drift snipet&quot;; John Grzinich, &quot;Sun in Hand, stone in water&quot;. 3) Marco Laimre + Tartu tudengifilmid Marco Laimre n√§itus &quot;V√§ikesed Puust Inimesed V√§ikeses Puust Linnas&quot; (19.10.07-25.11.07) Tartu Kunstimuuseumis. Tutvustab n√§ituse kuraator Indrek Grigor. 4) 18.10.07 toimum Tartu S√ºgisp√§evade raames Ateena keskuses Tudengifilm 2008. Samu filme v√µib 24.10.07 n√§ha ka Tartu Y-galeriis. Festivali tutvustab Urmas Reisberg.
Kunst.ee + Y-kohtumine Tartus. 1) Kunst.ee Heie Treier tutvustab uut kunst.ee numbrit, mille erinumber on seekord ajalehe formaadis (k√ºlalistoimetaja Karolina Lobovit≈°-Dymanus). Teemad: Veneetsia bienaal, Documenta Kassel, erinumber Abstraktsioon. 2) tutvustus: Martin Creed 2. novembril NU performance festivalil Kanuti gildi saalis. Saatejuht: Aleksander Tsapov. Muusika: John Martin, &quot;Solitaire&quot;. 3) Y-kohtumine Tartus 30. oktoobril j√§rjekordne Y-kohtumine. Seekord on pihitoolis MoKSi oktoobrikuine residentkunstnik Vahram Muradyan (Armeenia). Ta t√∂√∂tab Moostes projekti &quot;portrait-ests&quot; (videoportreede seeria) kallal.
Martin Creed + Rael Arteli galerii + Rauno Thomas Moss. 1) Martin Creed Intervjuu NU Performance Festival II esinenud Martin Creediga (UK) tema √ºrituse &quot;Varietee Performance&quot; Kanuti Gildi saalis 02.11.07 (vestlus toimus 01.11.07). 2) Rael Arteli galerii Rael Arteli galerii uue hooaja avamisest n√§itusega &quot;Minnes vastu lugejate soovidele&quot; r√§√§givad Rael Artel ja noored kunstnikud Kristiina Hanson ja Laura Toots. 3) Rauno Thomas Moss. Rauno Thomas Moss on esindatud kahel n√§itusel: Tartu √ºlikool.maalikool ning lastekunstikooli galerii n√§itusel, Moss r√§√§gib Tartu maalikoolidest.
Jaan Tootseni vestluskaaslane on kunstnik Kristina Norman. Kakskeelne perekond. Filmide tegemine. Paul Davies &quot;Superforce&quot;. Geniaalsuse v√§li. Einstein. Paralleelsed reaalsused. Pronkss√µduri-film. Kuidas Kristina √µpetaja oli. Autor ja toimetaja Jaan Tootsen.
Margit Kilumetsa vestluskaaslane on kokk Anni Arro. &quot;Sepamaa talu k√∂√∂k&quot;. Vanavanemad. S√∂√∂gitegemine. Itaaliasse √µppima minek. Kunagine modellit√∂√∂. Perekond. Koerad. Ema Epp-Maria Kokam√§gi. Anni p√ºhap√§evad. Tulevikuplaanid. Autor Margit Kilumets.
Peeter Laurits. Intervjuu V√µrul elava kunstnikuga - Peeter Laurits - tema n√§ituse &quot;Lastemaailm&quot; puhul Tallinna lastemaailma galeriis.
Hannah Geara + Sursu. 1) Libanonist p√§rit Hannah Geara ArtDepoos Hannah (Hanna) Geara r√§√§gib oma n√§itusest &quot;Home Amnesia&quot; (Kadunud kodum√§lu) (14.11. - 08.12.2007) ArtDepoo galeriis. 2) Sursu luule. Noor Tartu luuletaja Sursu (Andres) loeb oma luulet.
Eesti pargid + Y-kohtumine. 1) Ants Hein ja eesti pargid. K√ºlas on Ants Hein (kunstiteadlane, ajalooinstituudi vanemteadur). Teemaks on pargid Eestimaal ja raamat &quot;Eesti pargid I&quot; (2007). 2) Y-kohtumine - John Grzinich J√§rjekordsel Tartu Y-galerii ja MOKSi kohtumisel on 27.11.2007 k√ºlas John Grzinich. Saatejuht tutvustab USAst p√§rit k√ºlalist, kes elab alates 2003. a.-st Eestis ja koordineerib Mooste Kunsti ja sotsiaalpraktika keskuses (Moks) meedialabori. Heliloojal ja multimeediakunstnikul (kes tegeleb peamiselt heli performence'ide ja heliinstallatsioonidega) on hetkel k√§sil film &quot;Mimema&quot;, mille k√µlaliseks aluseks ka varem valminud samanimeline kaheosaline elektrooniline kompositsioon (pikendatud oreliheli).



Poola kunstist + Wiiralt v√§rvides. 1) Poola kunstist Tiina Abel tutvustab n√§itust &quot;Metafoor ja m√º√ºt. Kirjanduslikud ja ajaloolised motiivid 19. ja 20. sajandi vahetuse poola kunstis&quot; (2.11-10.02.2008) Kumu kunstimuuseumis. 2) Wiiralt v√§rvides. Ene Asu-√ïunas (n√§ituse Tartu-poolne kuraator) tutvustab Eduard Viiralti graafikaga n√§itus &quot;Wiiralt v√§rvides&quot; (30.11. - 16.12.07) Tartu Kunstimuuseumis.
Eda L√µhmus tutvustab oma maalin√§itust Tartu Ateena keskuses (04.12.-20.01.2008). K√ºlaline r√§√§gib ka saates k√µlavast muusikast (seostest enda ja enda loominguga). Muusika: Lori Anderson, &quot;This is your captain&quot;; Antti Auvinen &quot;Allusion Fragments&quot; kandlele h√§√§lele, t≈°ellole ja pikkolole, ansambel Resonaabilis; Benjamin Franklin (belgia helikunstnik).
Juha Suonp√§√§ foton√§itus ELSEWHERELAND Tartu Kunstnike majas, toimub Soome 90 raames.
Leonhard Lapini 60. s√ºnnip√§evale p√ºhendatud n√§itusest &quot;Arhitektuur l√µpmatuseni&quot; r√§√§gib n√§ituse kuraator Eesti Arhitektuurimuuseumi teadur Mait V√§ljas.
Eesti Arhitektuurimuuseumi maa-arhitektuuri n√§itusest &quot;EKE Projekt&quot; r√§√§gib arhitektuurikriitik Mihkel Karu. Ajakirja Kunst.ee peatoimetaja Heie Treier r√§√§gib ajakirja uuest numbrist.
2008. a v√§lja kuulutatud arhitektuuriaastasse kavandatud √ºritustest r√§√§givad vestlusringis Eesti Arhitektide Liidu esimees √úlar Mark, aseesimees Margit Mutso.
T√§helaeva k√ºlaliseks on √§sja 60. s√ºnnip√§eva t√§histanud kunstnik ja professor Leonhard Lapin. T√§naseks on ta eesti kunsti ajalukku l√§inud ainu√ºksi sellega, et on meie avangardistliku kunsti isa, vabakutseline arhitekt ja kompromissitu kirstunael, kes on samas enim eksponeeritud ka v√§lismaal. Tallinnas tuletab Lapin end pidevalt meelde Vabaduse kellaga, mille √ºheks autoriks ta on. Saatejuht Reet Linna, re≈æiss√∂√∂r Kalev Lepik.
Filmi &quot;Tallinn Pimeduses&quot; pressiesindaja Tristan Priim√§gi r√§√§gib filmist ja filmi taaslinastumisest Eestis. Kumu kunstiteadlane ja kunstikriitik Eha Komissarov r√§√§gib Eesti ja Saksa vahelistest kunstisuhetest, Berliinist kui kunstipealinnast ning Kumus eksponeeritud kunstin√§itusest &quot;QUOBO. Kunst Berliinis 1989-1999&quot;.
Eesti Rahvusraamatukogus eksponeeritud Eesti Kujundusgraafikute Liidu aastan√§itusest &quot;Tr√ºkitud 4/5&quot; ja &quot;25 kauneimat Eesti raamatud ja 5 kauneimat Eesti lasteraamatut&quot; r√§√§gib n√§ituste kuraator T√µnu Kaalep. Tartu Kunstikuust r√§√§gib telefonis vastutav korraldaja Triin K√§pp.
Airi Triisberg ja Rael Artel r√§√§givad: * &quot;Public Preparation - Biennale of Young Artists&quot;, mis on projektiraamat, mis dokumenteerib, kommenteerib ja kontekstualiseerib 2007. aasta oktoobris Tallinnas toimunud Noorte Kunstnike Biennaali. * Rahvusvahelisest seminarist &quot;Translocal Express&quot;, mis k√§sitleb kaasaegse kunsti maailmas toimivaid koost√∂√∂mudeleid ning nende institutsionaalseid, poliitilisi ja sotsiaalseid aspekte. * Rael Artel Gallery: Non-Profit Project Space'is avatud Eesti Vabariigi 90. s√ºnnip√§evale p√ºhendatud n√§itusest &quot;Kas me sellist Eestit tahtsime?!&quot;.
Herkki-Erich Merila r√§√§gib Vaal-galeriis avatud DeStudio (Herkki-Erich Merila ja Peeter Laurits) n√§itusest -veetlus@√µ√µv-, mis on inspireeritud George Bataille loomingust. Prantsuse kirjanikust George Bataillest r√§√§gib Hasso Krull.
Ajakirja Kunst.ee peatoimetaja Heie Treier r√§√§gib Eesti Kunstnike Liidu aastan√§itusest &quot;Vabaduse v√§ljak&quot;.
Toimetaja Vallo Kelmsaar * Eesti Kunstiakadeemia n√µukogu avaldas toetust Arhitektide Liidu seisukohale Vabaduse v√§ljakule rajatava monumendi kohta.
Eesti Kunstiakadeemia skulptuuriosakonnas (Raja 11a) avati Eesti esimene spetsiaalselt skulptuuridele ning installatsioonidele p√ºhendatud galerii. Galerii avamisest r√§√§gib EKA skulptuuriosakonna juhataja professor Villu Jaanisoo. Kunstnik Margus Tamm r√§√§gib oma n√§itusest &quot;See oli parim pidu. Ja ma ei k√§inud seal&quot; Linnagaleriis.
Saates r√§√§gib n√§ituse &quot;Reis maale. Etnograafilised t√º√ºbid fotos&quot; kuraator Liina Siib. N√§itusel eksponeeriti Johannes P√§√§sukese ning L√§ti, Leedu, Soome ja Rootsis 20. sajandi esimesel poolel tehtud maaelu fotosid.
Telefoni-intervjuud: Kiwa r√§√§gib oma isikn√§itusest &quot;High on nothing&quot;, mis avati 25.03.2008 ArtDepoo galeriis. Lauri Sillak kunstnikunimega Laurentsius avas Vaal galeriis n√§ituse &quot;Arm&quot;. Pille J√ºrisoo r√§√§gib siiditr√ºkikoja Sssprint n√§itusest &quot;Keppi ja keeksi&quot; Hobusepea galeriis.
Saates r√§√§givad fotograafid Marge Monko ja Tanja Muravskaja, kes avasid n√§ituse Hobusepea galeriis.
Ajakirja Kunst.ee peatoimetaja Heie Treier tutvustab uut numbrit. Meediakunstnik Maike Lond r√§√§gib endast ja oma n√§itusest &quot;Sirquit Garden&quot; Linnagaleriis.
Helikunst Inglane Max Eastley on kunstnik, kes laveerib geneetiliste skulptuuride ja muusika vahel. Ta kasutab oma t√∂√∂des palju vett ja tuult, instrumente, mis teevad h√§√§lt tuule v√µi vee m√µjul. Eastley on osalenud projektis &quot;Cape Farewell&quot;, mis korraldab kunstnike ja teadlaste ekspeditsioone Arktikasse. Ta on teinud koost√∂√∂d Brian Enoga, re≈æiss√∂√∂r Peter Greenawayga. David Toopiga kahasse on Eastley teinud 3 albmit.
Kunstnikud Aili Vahtrapuu ja professor Jaan Vares r√§√§givad skulptor Lembit Palutederist. Kalevipoja ratsamonumendi kavand. Urvaste. 1905. a monument Estonia ees. Kunst linnaruumis. Lembit Paluteder - elu ja tegevus. Autor ja toimetaja Martin Viirand. Helioperaator K√§tlin Maasik.
Tallinna Kunstihoone kuraator Reet Varblane r√§√§gib Prantsuse √ºhe tuntuima ja k√µmulisema naiskunstniku Orlani n√§itusest &quot;Postidentiteedi strateegiad&quot;.
Raamatust &quot;Eesti kunstnikud 3&quot; r√§√§gib raamatu toimetaja Andreas Trossek Eesti Kaasaegse Kunsti Keskusest.
Rotermanni Soolalaos eksponeeritud Eesti Maalikunstnike Liidu aastan√§itusest &quot;√Ñratus!&quot; r√§√§gib Tartu Kunstimuuseumi teadusdirektor ja n√§ituse kuraator Tiiu Talvistu. Eesti Arhitektuurimuuseumi direktor Karin Hallas-Murula r√§√§gib n√§itusest &quot;Lammutatud Tallinn 1991-2008&quot;.
Galerist Elin Kard Tallinna Hobusepea Galeriist r√§√§gib v√§lja antavast kataloogist &quot;Hobusepea Galerii 2003-2007&quot;, mis vaatab tagasi seni tehtule.

2008. aasta V√µidup√ºha saade on folk-metal ansamblist Metsat√∂ll. Saates esinevad metsat√∂llud Markus Tee√§√§r ja Raivo Piirsalu ja Metsat√∂llu albumite kujundaja kunstnik J√ºri Arrak. Autor ja toimetaja Piret Kriivan.
Martin Viirandi vestluskaaslane on skulptor professor Jaan Vares, kes r√§√§gib oma t√∂√∂st ja lemmikmaterjalidest. Kindral T√µnissoni monument. Jaan Varese √µpilased. T√∂√∂ Kunstnike Liidu sekret√§rina. Eesti nimega vene kunstnik Leht. 50. aastad. T√∂√∂ ERKI rektorina. Taasiseseisvumise aeg. Autor ja toimetaja Martin Viirand. Helioperaator K√§tlin Maasik.
Graafik Vive Tolli r√§√§gib oma elust ja loomingust. Kunstiteadlane J√ºri Hain tunneb Vive Tollit juba 50 aastat ja tal on kunstnikust palju r√§√§kida. Autor ja toimetaja Martin Viirand. Helioperaator K√§tlin Maasik.
Kunstiteadlast Sirje Helmet v√µiks kadestada ainu√ºksi t√∂√∂koha p√§rast - Kumu hoone on inspireeriv nii v√§ljast kui seest. Kui √µnnestunult on see tark ja kaunis naine √ºhitanud t√∂√∂ ja kodu? Lapsed Triin, Maarja ja Martin k√µnelevad oma emast √ºliv√µrdes ja samaga vastab ka Sirje, kelle arvates on kurb, kui pered kokku ei hoia. Saatejuht Katrin Viirpalu. Re≈æiss√∂√∂r Kalev Lepik.
Tartu K√µrgema Kunstikooli fotograafiaprofessor Peeter Linnapit iseloomustavad tema tudengid kui intriganti, hullumeelset professorit, punki meest ja m√§ssajat. Mehe seisukohad on t√µepoolest radikaalsed. N√§iteks leiab ta, et Eestis ei ole √ºhtegi kunstiteoreetikut. Talle endale aga on s√ºdamel√§hedased kunstiteosed, mis ei p√º√ºa olla lihtsalt ilusad ja vaatamisv√§√§rsed, vaid on √ºhiskonda kritiseerivad, poliitikat ning ajalugu uurivad. Seda suunda on Peeter Linnap ka ise fotokunstniku ja kuraatorina viljelenud. Autor Kristina Veidenbaum, re≈æiss√∂√∂r Mati Kark.
Urmas Vadi vestluskaaslane on kunstnik Marko M√§etamm. Klaasist vabadusristi ehitamine. Jumal, kurat ja ise. Unen√§od. Maalimine. Autor ja toimetaja Urmas Vadi.
Urmas Vaino k√ºlaliseks on Maria Arusoo. Kunstnik Maria Arusoo m√µtestab kunsti ja kunstniku rolli t√§nap√§evases maailmas, anal√º√ºsib, miks on Eestis levinud kunsti ja kunstnikut√µrjuv hoiak. Arusoo r√§√§gib oma t√∂√∂st Londonis Martin Creedi stuudios, √µpingutest Tallinnas, Tartus, Berliinis ja Londonis. Saates k√µlab k√ºlalise poolt valitud ja kommenteeritud muusika.
Mis mees see on, kes on l√§bi ja l√µhki kunstnik, kes √ºllatab iga kord, kui ta millegagi lagedale tuleb, kelle t√∂√∂d on r√µ√µmsad ja humoorikad, ent kes oskab peene irooniaga kraapida kodanike ilu-, au- ja √µiglustundel? S√µprade hinnangul on J√ºri veidi lapsemeelne, musta huumorit armastav parandamatu optimist. Et kunstniku tegemistes on ka rahvusvahelist haaret, t√µestas Veneetsia biennaal, kus gondoljeerid muutsid oma tavateekonda, et s√µita l√§bi J√ºri skulptuuri alt, mis uhkeldas v√§ljakutsuvalt mitmem√µtteliselt √ºle ajaloos palju n√§inud Veneetsia kanali. J√ºri Ojaveri kunstirohket maailma vahendavad re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat, operaator Meelis Kadastik, toimetaja Mariina M√§lk.
Ajaloolasel ja Kunstiakadeemia professoril David Vseviovil palutakse sageli kaasaega m√µtestada. Ta oskab s√ºstematiseerida oma tohutut teadmistepagasit ja sellest saavad osa nii teadus kui ka tavaline ajaloohuviline. Vseviovi uurimused ja ajaloo √ºlevaated on koondatud raamatutesse. Ta on kirjutanud ka ajaloo√µpikuid, millest t√§na √µpitakse. Juba aastaid juhib ta iga n√§dal Vikerraadios oma ajaloosaadet &quot;M√ºstiline Venemaa&quot;.
Portreefilm Eesti professionaalsele disainiharidusele aluse pannud professorist Bruno Tombergist, kelle eestvedamisel alustas 1966. aastal EKA disainikateedri eelk√§ija, t√∂√∂stuskunsti osakond. Eesti Disainikeskuse eestvedamisel ja Kultuurkapitali toetusel valminud filmis meenutab peategelane nii oma √µpinguaegu kui ka kateedri loomisega kaasnenud seiku, sealhulgas t√§na absurdsena tunduvaid momente n√µukogude suletud s√ºsteemist, infosulust ning ideoloogilistest diktaatidest. Tollased kolleegid ja tudengid jagavad vaatajatega oma mitmekesiseid m√§lestusi neist keerulistest, kuid huvitavatest aegadest. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat, toimetaja Mariina M√§lk.
Kahek√µne vaatab ette ja taha. Otsitakse vastust k√ºsimustele, mis toimuma v√µi juhtuma hakkab. Saatejuhid Priit Kuusk ja Indrek Treufeldt. Toimetaja Janar Filippov, re≈æiss√∂√∂r Elo Selirand.
Sarja esimene saade. Kunstiministeerium on a) iga-aastane konverents, b) kord kuus toimuv raadiosaade Klassikaraadios. Kunstiministeeriumis arutatakse lahti jooksva kunstielu s√µlmpunkte ja s√µlmitakse kohe ka uusi. Kasvatatakse laiemas publikus kaasaegse kunsti m√µistmist, vesteldakse erinevate vaatenurkade esindajatega, kommenteeritakse, antakse √ºlevaade ja tehakse ekskursioone. Kunstiministeerium soosib suurte ja v√§ljapaistavate agentide k√µrval ka v√§ikeseid ja omaalgatuslikke praktikaid ning hoiab oma uksed lahti ning meeled ergud. Kuidas seda k√µike n√º√ºd kord kuus tunni aja sisse mahutada, on raske prognoosida, kuid r√µhk on eelk√µige kaasaegsel ja kriitilisel kunstil, mis soovib √ºhiskonnas toimuvat m√µjutada ja selle protsessides kaasa r√§√§kida. Esimeses saates on p√§evakorras j√§rgmised teemad: * Marco Laimre r√§√§gib Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi suvisest n√§itusehooajast ja valgustab j√§rgmise aasta plaane; * Tanel Rander ja Erkki Luuk tutvustavad n√§htust nimega eksp, mis on meililist, rida
Kunstiministeeriumi nr 2 teemadering jaguneb kaheks. K√µigepealt t√§helepanu all on kaasagse kunsti festival ART IST KUKU NU UT Tartus - Indrek Grigor annab oma &quot;Tartu m√∂liseb&quot; rubriigis l√ºhikese √ºlevaate, kuidas kohapealt vaadates kogu √ºritus tundus ning sirvib ka ART IST...-i publikatsiooni, mida kuraatorid Rael Artel ja Kaisa Eiche on nimetanud &quot;Tartu kaasaegse kunsti skeene subjektiivseks uurimuseks ja lisadeks&quot;. Maarin M√ºrk vestleb t√§ienduseks Kaisa Eichega ning p√º√ºab eelk√µige v√§lja kangutada, et mis siis n√º√ºd edasi saab. Teisel poolajal on Kunstiministeeriumis k√ºlas Reet Varblane Tallinna Kunstihoonest ning vestlus keerleb √ºmber &quot;Personal is Political / Isiklik on poliitiline&quot; n√§ituse, liikudes Berliini dada-r√ºhmitusest Eesti 60ndatesse ning edasi kaasaega, seda k√µike l√§bi naiseks (naiskunstnikuks) olemise erinevaid k√§sitlusi kombates. Hanna H√∂ch kohtub Helju Sarnet Saurami, Martha Rosleri, Anna-Stina Treumundi, Guerilla Girlsi jt. Autor Maarin M√ºrk. To
Temnikova ja Kasela Galerii kutsus m√∂√∂dunud n√§dalal vaatama esimest v√§ljapanekut: Jaapani n√º√ºdismaal Teater NO99 2. korrusel. Taustaks Andres L√µo muusikalised haikud. Stuudios k√ºlas Olga Temnikova ja Indrek Kasela. Autor Pille Olde.
Muinsuskaitse seadus muutub j√§lle! Millist seadust muinsuste omanikud tegelikult ootavad? Stuudios elup√µlised muinsuskaitsjad Trivimi Velliste ja Jaan Tamm (esimene endine, teine praegu Muinsuskaitse seltsi esimees) ja Mark Soosaar. Telefonitsi annavad seadusemuudatustele hinnangu Uue-Varbla m√µisahoonet taastav Rene Kask ja Muinsuskaitse ameti L√§√§nemaa vaneminspektor Kalli Pets. Autor, toimetaja ja k√ºsitleja on Kaja K√§rner
Eesti Kunstiteadlaste √úhingu korraldusel toimus k√µnep√§ev &quot;Vaidlused asjade seisu √ºle&quot;, kus teemadeks olid n√§iteks museion ja academia - pilt ja teooria?, kunstiajakirjandus, alternatiivsed institutsioonid jpt. Kunstiministeeriumi kokkuv√µte sellest, milline on &quot;asjade seis&quot;. Tartu m√∂liseb seekord Loop galerii ja DUUL 2010 n√§ituse teemadel. Indrek Grigor - Laura Kuusk. Maarin M√ºrk - Andres Kurg, Margus Tamm. Saate autor Maarin M√ºrk. Toimetaja Annika Kuuda.
Tuntud arhitektuuriajaloolasel Mart Kalmul on kindel seisukoht, et inimestel peab olema v√µimalik t√∂√∂tada piirkonnas, kus ta elab; osta s√º√ºa ja panna lapsed lasteaeda v√µi saata kooli samas rajoonis, kus asub nende kodu. Ta on linna getostumise vastu 
Seekordses Kunstiministeeriumis vestleb Indrek Grigor rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; Tiiu Talvistuga Pallase fenomenist. Lisaks r√§√§gib Raivo Kelomees Fideosupermarketist ja Airi Triisberg kunstit√∂√∂tajate seminarist ning kaasaegse kunstiliidu t√∂√∂grupis tegemistest. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

2011. aasta esimene Kunstiministeerium. * Alo Paistik ja Jaanus Samma r√§√§givad oma videoprojektist &quot;Applied Art for a Gay Club&quot;. * Professor Krista Kodres r√§√§gib eesti kunstiajaloo uuest kirjutamisest. * Rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; lappab Indrek Grigor uut kunst.ee numbrit. Saate autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Kunstiministeeriumi k√ºlalised on seekord Moksi juhataja Evelyn M√º√ºrsepp ja kunstihoone uus kuraator Eero Kangur. Rubriigi &quot;Tartu m√∂liseb&quot; toimetab Indrek Grigor. Saate autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Kumus avatud Tallinna XV Graafikatriennaal oli kahtlemata Kultuuripealinna √ºks esinduslikumaid √ºritusi. Eksponeeritud oli 109 kunstniku t√∂√∂d 35 riigist. Triennaal kandis pretensioonikat pealkirja: Armastuse, mitte raha p√§rast. Ingliskeelne aforism &quot;for love not money&quot; v√§ljendab igasugust t√∂√∂d, mida ei kannusta rahaline eesm√§rk. Miks selline teemavalik? N√§itusel k√§isid autor-saatejuht Maria Arusoo, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, operaatorid Ivar Murel, Meelis Kadastik, Feliks Grossmann, helire≈æiss√∂√∂r Mati Jaska, toimetaja-produtsent √ïie Arusoo.



Ta on naine, kes armastab glamuuri. M√∂√∂blidisainerina inspireerib kunstnikku k√µige enam tool. S√µbrad-kolleegid peavad teda aga &quot;punase&quot; maaletoojaks Eestis. T√§helaeva k√ºlaliseks on sisekujundaja ja m√∂√∂blidisainer Maile Gr√ºnberg. Saatejuht Reet Linna, re≈æiss√∂√∂r Kalev Lepik.
R√§√§gime loomemajanduse arendamisest. K√ºlalised on Tartu loomemajanduskeskuse juhatuse liige Raul Ore≈°kin ja arendusjuht K√ºlli Hansen. Intervjueeris Liina Vainumetsa. * Eesti rahvalaul, Mari Kalkun/Artur Alliksaar - Loomine Mari Kalkun * Mari Kalkun/Mari Kalkun - Hommikuvalge Mari Kalkun * Mari Kalkun/Marie Heiberg - Kevadel metsas Mari Kalkun * Mari Kalkun/Tove Jansson - Koduvana p√ºhendus Mari Kalkun
Priit P√§rn on kunstnik, filosoof, animaator ja eksperimentaator, keda tuntakse √ºle maailma. Tema animafilmid on s√ºgavad ja iroonilised ning paljastavad inimhinge keerdk√§ike. Saatejuht Jelena Skulskaja uurib, kas kunsti on v√µimalik seletada v√µi kas √ºldse peabki seletama.
Delta k√ºlaliseks kunstnik Anna Hints (1982). Koost√∂√∂s kunstnik Maria R√µhuga (1988) avati 16. m√§rtsil Tallinna Linnagaleriis n√§itus pealkirjaga &quot;N√§lg&quot;, mis vaatleb erinevaid n√§lja-seisundeid: n√§lgimist vaimsetel p√µhjustel ja n√§lgimist materiaalsetel p√µhjustel. Kunstnikud Hints ja R√µhu r√§√§givad n√§itusel ajastust, kus k√µike on n√§iliselt liigagi palju. Buliimik raiskab toitu oksendades, heategevus kartuleid m√§dandades. Kultuurkapital toidab k√ºll loomemajandust (ehitamine, kirjastamine ja n√§itusetegevus), aga mitte loojat. Kultuur, ilu, armastus, headus, raha, toit - sageli j√µuavad need sinna, kus ollakse tarbimisest ja heast-paremast √ºlek√ºllastunud. *K√µiki kunstnikke, kes tunnevad, et riik ja √ºhiskond suhtuvad loovt√∂√∂tajatesse √ºksk√µikselt, kutsutakse osalema galerii ruumides l√§biviidavas aktsioonis &quot;Kerjav kunstnik&quot;.* Autor Elis Vesik.

Kunstiministeeriumis seekord k√ºlas John Grizinich Mooste Kunsti- ja Sotsiaalpraktikate Keskusest, John Fail Tallinnas ja Helsingis tegutsevast projektiruumist Ptarmigan ning Elijah V√§rtt√∂, kes veab eksperimentaalmuusika sarja Servataguse Muusika ja galeriid EAST. Olles elanud Eestis erineva pikkusega aja, on k√µigil kolmel k√ºlalisel erinevad kogemused siin projektiruumi/s√ºndmuste organiseerimisega. Vestluse teemadeks ongi omaalgatuslik kultuurielu Eestis (Tallinnas) ning selle korralduslikud ja sisulised v√§ljakutsed. Lisaks j√§tkab &quot;Tartu m√∂liseb&quot; oma lugemisaastat ning seekord lehitseb saatejuht Indrek Grigor maalikunstnik Peeter Krosmanni abil Eesti Kunstiajaloo 5. k√∂idet. Autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Annika Kuuda intervjuus kunstnik Andres Taliga tema n√§itusest Exit (Mittelineaarne narratiiv). Intervjuu k√µlas saates Delta.
Tekstiilikunstnik Signe Kivi juhib juba mitu aastat Tallinna Kunstiakadeemiat. Teda armastatakse rektorina, sest ta suhtub ka juhtimisse loominguliselt. Oma tudengites n√§eb ta eelk√µige isikup√§ra, loojas isiksust. Vestluses saatejuht Jelena Skulskajaga r√µhutas Signe Kivi, et kunstikadeemias arvestatakse ennek√µike inimese andekust, mitte rahvust, keelt v√µi √ºhiskondlikku positsiooni. Toimetajad Piret J√ºrman ja Juku-Kalle Raid, re≈æiss√∂√∂r √úlle √ïun, kunstnik Ivi Piho, produtsent Ene-Maris Tali.
Helilooja M√§rt-Matis Lill r√§√§gib oma teosest Tr√ºkimaastikud, mille esiettekande annab 16. aprillil 2011 Tartu tr√ºkimuuseumis Paukenfest Ensemble. Toimetaja Liina Vainumetsa.
Kunstiministeeriumi stuudios on k√ºlas seekord Sally Stuudio juhataja Annely K√∂ster, kellega tuleb juttu kunstnikele ja kunsti√µpetajatele ning koolinoortele vanuses 14-19 suunatud mitmetasandilisest rahvusvahelisest kunstiharidusprojektist - Koolinoorte Kaasaegse Kunsti Triennaal Eksperimenta!. Teiseks vestluskaaslaseks on kunstnik Liina Siib, kes esindab Eestit sel aastal Veneetsia biennaalil oma projektiga &quot;Naine v√µtab v√§he ruumi&quot;. Rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; k√ºsitleb Indrek Grigor Tartu √úli√µpilasteatri lavastuse A. Vvedenski &quot;Ivanovite j√µulupuu&quot; kunstnikku Martinit. Saate autor on Maarin M√ºrk. Toimetaja Annika Kuuda.
Hooaja viimane saade. * √Ñsjaste kunstiakadeemia l√µpetajate n√§itusest &quot;Tase&quot; r√§√§givad EKA avalike suhete juht Solveig Jahnke, arhitektuuri tudeng Taavi L√µoke. * Tartu m√∂liseb. Skulptorid Jevgeni Zolotko ja Jass Kaselaan iseloomustavad teineteist. Autorid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.
Maikuine Kunstiministeerium on suuresti p√ºhendatud kunstikriitikale, mist√µttu laieneb Tartu m√∂liseb rubriik Maarin M√ºrgi ja Indrek Grigori vaheliseks vestluseks, kus arutletakse selle aasta jooksul nii Tallinnas kui Tartus j√§rjepidevalt toimunud avalike kunstikriitika lugemisgruppide √ºle. Otsitakse vastuseid k√ºsimustele: milline on selliste √ºsna eksperimentaalsete algatuste tulem, miks ja kuidas need tekkisid ning kuidas sellist kunstikriitika k√§sitlusi valgustavat formaati v√µiks edasi kasutada? Lisaks on ministeeriumis k√ºlas kuraatorid Airi Triisberg ja Rebeka P√µldsam, kes r√§√§givad seksuaalv√§hemuste problemaatikat k√§sitlevast rahvusvahelisest n√§itusest &quot;S√µnastamata lood&quot;. Tallinna Kunstihoones kuni 26. juunini avatud ulatuslikku n√§itusse on kaasatud k√ºmmekond kunstnikku nii Eestist kui v√§lismaalt, kes esitavad oma n√§gemuse seksuaalsetest identiteetidest. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Kultuuritolm 2011 festivali esineja Luulur. Jaan Malin aka Luulur on Tartu pooet, kirjanik ja kunstnik. Jaan Malin on √ºllitanud mitmeid luuulekogusid, avaldanud n√§idendeid, kureerinud ja osalenud mitmetel n√§itustel. Aastast 2001 on Luulur tegelenud ka h√§√§lutuse ehk k√µlaluulega. T√§nu omandatud virtuoossele tehnikale v√µitis ta poetry slam-i ehk luulepr√µmmu Viljandis ja Tallinnas aprillis-mais 2009. Oktoobris 2009 esindas Luulur meie konnatiiki Euroopa Poetry Slam-i P√§evadel Berliinis, kus saavutas 3. koha. Stuudios on Jaan Maalin (Luulur), k√ºsib Kaur Gar≈°nek.
21. juulil avati Tallinna Hop galeriis uus n√§itus &quot;Roheline t√ºdruk&quot;. Oma esimesest isikun√§itusest r√§√§gib tekstiilikunstnik Siiri Minka. Autor Johanna M√§ngel.
Augustikuus on avatud Tallinna Keskraamatukogu fuajees n√§itus T√µnu Talve uuemast loomingust; juttu tuleb DVD-plaadist Fragile Live Kunstitunnid 2001-2010 ning kunsti√µpetajate maailmaorganisatsiooni InSEA kongressidest, mille liikmena on T√µnu Talve osalenud Fragile kunsti- ja muusikavideote ning ettekannetega juba 9-l j√§rjestikusel rahvusvahelisel kongressil. K√ºsitleb Pille Olde.
Saatejuht Maarin M√ºrk alustab Kunstiministeeriumi teise hooajaga Klassikaraadios. * Hooaja avasaade p√º√ºab kaardistada erinevaid endistes t√∂√∂stuspiirkondades ja -hoonetes asuvaid loomekeskusi. K√ºlas on Herkko Labi, kes r√§√§gib Telliskivi Loomelinnakust, selle idee tekkest ja eesm√§rgist ning loomemajandusest √ºldisemalt. * Teiseks Kunstiministeeriumi k√ºlaliseks on Jaanika Kuklase, kellega tuleb juttu Kultuuritehasest &quot;Polymer&quot; ja seal 28. augustini toimuvast Kultuuritehase festivalist 2011. Viimane leiab aset juba seitsmendat korda ning mille seekordseks teemaks on &quot;Utoopia&quot;. * Rubriigi &quot;Tartu m√∂liseb&quot; autor Indrek Grigor edastab muljeid suvel k√ºlastatud kultuuri√ºritustest - esimesena saab kuulaja osa Eesti Kunstiakadeemiale kuuluvas Tamse √µppebaasis sarja &quot;Doings or not&quot; raames toimunud praktikumist, millest r√§√§givad l√§hemalt korraldajad Laura Kuusk ja Laura Toots. Autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
23. septembril, avatakse Hobusepea galeriis Maido Jussi ja Kati Ilvese n√§itus &quot;Subjektiivne perspektiiv&quot;. Videot ja tekstimeediumi √ºhendava ning taaskasutusmeedial p√µhineva n√§ituse sisuliseks keskmeks on visuaalne v√§givald. Tandemit intervjueerib Kaur Gar≈°nek. Muusika: Brian Eno &amp; Daniel Lanois &quot;Sirens&quot;, Robert Fripp &quot;The Gates Of Paradise&quot;
Raoul Kurvitzat teatakse peamiselt maali- ja peformance-kunstnikuna, n√º√ºd aga on mitmek√ºlgne looja saanud valmis oma esimese sooloalbumi. T√§hendusliku pealkirjaga deb√º√ºtalbumit -Forbidden to Sing- esitletakse 30. septembril Kanuti Gildi SAALis. Kuulu j√§rgi viisipidamatut vokalisti k√ºsitleb Kaur Gar≈°nek.
Kunstiministeeriumis on seekord k√ºlas oktoobris toimuva kaamerakunsti festivali Tallinna Fotokuu peakorraldaja Marge Monko. Fotokuu programm koosneb n√§itustest ja s√ºndmustest, mille l√§biv teema on kaamerap√µhise kunsti v√µimalused, piirangud ja suhe ruumiga. Kunstiministeeriumi Tartu rubriigis kajastab Indrek Grigor noorte n√§itusprojekti &quot;Tartust √§ra&quot;, kus osalevad noored kunstnikud Anna Hints, Eva Labotkin, Marja-Liisa Plats ja Toomas Thetloff ning mis toimub kaasaegse kunsti festivali ART IST KUKU NU UT raames. Samuti kommenteerib viimase aja kultuuripoliitikat seoses muuseumitega Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Oktoobrikuine &quot;Kunstiministeerium&quot; tutvustab Kadrioru kunstimuuseumi rahvusvahelist suurprojekti &quot;Bosch &amp; Breugel. √úhe maali neli j√§lge&quot;, mis toob vaatajani neli erinevat variatsiooni √ºhe ainestiku teemadel ning esitab hulga p√µnevaid v√µimalusi vaatajal vana kunstiga l√§bi multimeedialahenduste kontakti saada. Stuudios on Kadi Polli. Lisaks uurib ministeerium Maria Hansarilt, kuidas edeneb Kultuurikatel. Millised on olnud vahepealsed arengud, mis toimub ja mis plaanid n√º√ºd edaspidiseks on. Indrek Grigor vestleb rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; Jaan Tootseniga Uue Maailma Seltsist ja selle dokumenteerimisest! Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Jelena Skulskaja vestleb Kumust ja seal toimuvast direktriss Anu Liivakuga. K√§ime Von Krahli teatris vaatamas hetkel √ºhe kuulsama Soome lavastaja Kristian Smedsi lavastust &quot;Karamazovid&quot;. Smedsi t√µlgendused klassikalisest kirjandusest on alati ootamatud ja isikup√§rased, nii ka seekord. Dostojevski k√µige keerulisemast teosest l√§htuvas lavastuses m√§ngivad Tartu √úlikooli Viljandi Kultuuriakadeemia noored n√§itlejad. Priit Kuusk tutvustab Boris Hrebtukovi, kes alustas trummim√§ngu 11-aastaselt, oli pikka aega 
Novembrikuine &quot;Kunstiministeerium&quot; tegeleb seekord kahe festivaliga - Anders H√§rm r√§√§gib iga kahe aasta tagant toimuvast rahvusvahelisest kaasaegse performansi- ja teatrifestivalist NU performance, mis sel aastal j√§ttis selja taha teatri ja asus vallutama argielu lavasid ja kutsus kokku teoseid, mis keerlevad k√ºlalislahkuse kui m√µiste ja praktika √ºmber. Paula Toomel k√µneleb aga 17. novembril alanud kunstifestivalist Neu/Now, mis toob Eesti publikuni seitsmeteistk√ºmne riigi noorte kunstnike visuaalse kunsti, disaini-, filmi-, teatri-, tantsu-, muusika- ja helikunstiprojektid. Indrek Grigor ja &quot;Tartu m√∂liseb&quot; seekord O√ú Visible Solutioni kallal. Autor Maarin M√ºrk.
2011. aasta viimases Kunstiministeeriumis arutletakse teemal Kultuuripealinn Tallinn 2011. Tehakse kokkuv√µtteid, p√º√ºtakse leida vastuseid k√ºsimustele, kas ja kuidas see aasta meid m√µjutas? Mis saab edasi? Stuudios on k√ºlas Kultuuripealinn Tallinn 2011 interdistsiplinaarsete projektide koordinaator Laur Kaunissaare ja Evelyn Sepp, kelle vastutusalas on Katla ehitus- ja arendustegevuse juhtimine ning sihtasutuse √ºmberkujundamise tegevusstrateegia koostamine perioodiks p√§rast kultuuripealinna aasta l√µppu. Rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; teeb Indrek Grigor strukturalistliku anal√º√ºsi Mare Tralla isikun√§itusest &quot;Hull armastus&quot;, mis oli avatud 18. detsembrini Tartu Kunstimaja suures saalis. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Mitusada inimest on alla kirjutanud kultuuriministeeriumile, Tallinna kultuuriv√§√§rtuste ametile ja kunstihoone n√µukogule saadetud avalikule p√∂√∂rdumisele, milles avaldatakse muret palgaliste kuraatorikohtade koondamise √ºle Tallinna Kunstihoonest. Alates m√∂√∂dunud aasta 1. detsembrist on Kunstihoone uus juhataja Karin Hallas-Murula, kes lubab hakata kunstihoonet juhtima teistsuguse struktuuriga. K√µrvuti j√§√§vad vabakutseliste kuraatorite n√§itused kunstnike endi taotletud n√§itustega. Teisest kvartalist v√µtab Murula kunstihoonesse t√∂√∂le programmikoordinaatori, esimesel v√µimalusel ka kunstipedagoogi. Ambitsioonikaid p√ºsikuraatoreid, kes soovivad kunstihoone programmi oma k√§e j√§rgi kujundada, edaspidi Vabaduse v√§ljakul ei ole. Kuulame Karin Hallas-Murula intervjuud, mida ta andis Vikerraadiole. Kuraatorite arvamust esindab Delta saates Maarin M√ºrk. Autor Nele-Eva Steinfeld.
* 26. jaanuari Kunstiministeerium keskendub Tartu identiteedile ja otsib vestlusringis k√ºsimust vastusele kas Tartut saab k√§sitleda kui s√ºmboli &quot;turuv√§√§rtust&quot;. Teema √ºle arutlevad Maarin M√ºrk, Indrek Grigor ja Berk Vaher. * Rubriik &quot;Tartu m√∂liseb&quot; k√§sitleb III Tartu Rahvusvahelist Graafikafestivali &quot;Kunstiakadeemiatelikvideerimine&quot;, mis avati 21. jaanuaril. Indrek Grigor k√ºsitleb graafikafestivali √ºht organisaatorit Al Paldrokit. Autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
* Gregor Taul on palunud Kunstiministeeriumi eetrisse Liisa Kaljula, kelle juhtimisel on alanud k√§esoleva aasta s√ºgisel ennek√µike meie kunstikriitika, aga ka kunstiv√§lja tootlikust t√µstva kolmanda Artishoki biennaali ettevalmistused. * Triin Tulgiste tegeleb intervjuu vormis eneseanal√º√ºsiga k√ºsitledes Anna-Stina Treumundi naise rolli ja naiseks olemise s√µlmk√ºsimuste j√§rele, varjates seda k√µike osavasti Lady festi taha. * Tartu m√∂liseb rubriigis p√º√ºab Indrek Grigor esitada arhitektuuri ajaloolasele ja konkreetsel juhul ka t√µlkijale Ingrid Ruudile kriitilisi k√ºsimusi √§sja eestindatud Kenneth Framptoni Moodsa Arhitektuuri kriitilise ajaloo kohta. Saate autor on Indrek Grigor, kaasautorid Triin Tulgiste ja Gregor Taul. Toimetaja Annika Kuuda.
Intervjuus saatejuht Jelena Skulskajale r√§√§gib Karin Hallas-Murula t√∂√∂st Kunstihoones, prioriteetidest ja eesm√§rgist muuta kunstihoone kohaks, kus k√§ib kunsti nautimas palju inimesi. Rubriigis 
Kunstiministeerium arutleb seekord kunsti rahastamise teemadel, mille √ºks n√µrk koht Eestis on suutmatus probleemi kirjeldada. Pidevalt otsitakse paralleele s√µsarv√§ljadega, ennek√µike teatri ja muusika n√§ol. Ent kas see paralleel ikkagi p√§deb? V√µib-olla peaks kunstnikku v√µrdlema hoopis teadlasega? Vastuseid otsivad Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere, teadlane Mart Loog ja saatejuht Indrek Grigor. Aasta alguses avati Tallinnas ingliskeelsete raamatutega kaubitsev raamatupood Slothrops, n√º√ºd on kolmest t√ºtarlapsest Helena Leif, Liina Luhats ja Heleri Luuga koosnev initsiatiivgrupp otsustanud lisada poodi Ise Seisva Riiuli ehk S(H)ELF-i, mis hakkab sisaldama isekirjastatud v√§ljaandeid. Konkreetse riiuli idee ja isekirjastamise olukorra j√§rele √ºldisemalt p√§rib asjaosalistelt Gregor Taul. Saate autor on Indrek Grigor.
* Kunstiministeeriumil on seekord k√ºlas s√µsar ehk Kultuuriministeerium, keda esindab kunstin√µunik Maria-Kristiina Soomre. Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere ja Indrek Grigor uurivad temalt Eesti kultuuripoliitika arhiveeritud, kehtivate ja tulevaste alusdokumentide funktsiooni, sisu ja rolli kohta poliitika kujundamisel. * Triin Tulgiste palus stuudiosse Tartu Loomemajanduskeskusest v√§ljakasvanud kunstilaenutuse Kaleidoskoop vedaja Liina Rausi, et r√§√§kida temaga kunstist, turust ja loomemajandusest. * Gregor Taul anal√º√ºsib Indrek Sirkli kureeritud n√§itust &quot;Sisu ja Vorm I. Kaasaegne Eesti graafiline disain 2001-2011&quot;, mis on avatud Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. Saate autor on Indrek Grigor, toimetaja Annika Kuuda.
Ilmus noorte arhitektide kogumik, milles tuuakse v√§lja oma visioonid Tallinna l√§hialade arengust. 26. aprillil esitlesid Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala magistrandid oma n√§gemusi Talllinna l√§hiasulate arengust. Noorarhitektide v√§rske kogumik &quot;Tallinnast v√§lja! N√§gemus Tallinna l√§hialade arengust 2030+&quot; sisaldab 10 magistrandi visiooni Tallinna l√§hialade elukeskkonnast ja kvaliteedist. Vaatluse all on Keila, Saku, Lagedi, Tabasalu, Harku, H√º√ºru ja Vatsla. R√§√§givad √ºks t√∂√∂ juhendajatest Indrek R√ºnkla ja magistrant Karin Leht. Saatejuht Markus J√§rvi.
Tallinna Linnagaleriis avatakse 2. mail Renee Altrovi n√§itus &quot;Laps minu t√§iskasvanud kehas&quot;. Renee Altroviga vestleb Markus J√§rvi. Saate l√µpus muusika.
Esmasp√§eval anti √ºle t√§navused Kristjan Raua preemiad. Klassikaraadio stuudios on k√ºlas √ºks preemia p√§lvinutest Ivar Sakk, keda hinnati raamatu &quot;AA-ZZ. T√ºpograafia √ºlevaatlik ajalugu&quot; koostamise ja kujundamise eest. Saatejuht Markus J√§rvi.
Noore Skulptori preemia 2012 p√§lvis Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni- ja skulptuuriosakonna √ºli√µpilane Hanna Piksarv. Noore Skulptori Preemia on Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni- ja skulptuuriosakonna poolt t√§navu esmakordselt v√§lja antav kunstiauhind, mille eesm√§rgiks on esile t√µsta ja tunnustada √ºli√µpilaste osakonnasisest erialast tegevust. Autor Johanna M√§ngel.
Kunstiministeeriumi hooajale panevad punkti Indrek Grigor ja Gregor Taul. Hooaja viimases Kunstimisnisteeriumis tutvustab ja lahkab Gregor Taul Eesti Kunstiakadeemia magistrit√∂√∂de p√µhin√§itust ja sellega kaasnevat Eesti Kunstiakadeemia igakevadist l√µput√∂√∂de festivali TASE 12, mis lisaks l√µput√∂√∂den√§itusele pakub k√ºlastamiseks teisi v√§ljapanekuid, l√µpetajate isikun√§itusi, tudengite omaalgatuslikke kunstiprojekte, avalikke loenguid ja loomulikult ERKI moeshow'd. √úhtlasi teeb Gregor Taul juttu Aliina Astrova algatatud &quot;Ateljeede visiitide&quot; sarjast, millega seoses k√ºlastavad viis kriitikut, kuraatorit ja kunstiteadlast j√§rgneva aasta jooksul k√ºmne kunstniku ateljeesid, et j√§lgida kunstnikuelu, mis leiab aset n√§ituste vahepeal. Indrek Grigor l√§ks p√§rast m√µnigast pausi vahelduseks taas mikrofoniga stuudiost v√§lja, et vestelda kunstnik Tanel Randeriga tema hiljuti Y-galeriis l√µppenud n√§itusel &quot;Decolonize this&quot;. Saate autor on Indrek Grigor.
Kunstnik August K√ºnnapu avas Draakoni galeriis isikn√§ituse &quot;P√ºhad hetked lihtsa inimese elus&quot;. Ta on l√µpetanud 2002. aastal Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri erialal. Olles alustanud briti m√µjutustega pop-naivistlike maalide loomist juba esimeste √µpinguaastate ajal, on K√ºnnapu t√§naseks esinenud k√ºmnetel rahvusvahelistel ja kohalikel n√§itustel. K√ºnnapu on kultuuriajakirja Epifanio peatoimetaja ja v√§ljaandja, tema maaliloomingut on tunnustatud 2007. aastal Konrad M√§e nimelise preemiaga. K√ºnnapu maalidel kujutatud inimesed j√§tavad mulje, nagu poseeriksid nad juhuslikule pildistajale, katkestades vaid hetkeks k√§siloleva tegevuse, et hiljem h√§irimatult j√§tkata. Kunstniku s√µnul k√§sitleb ka uus n√§itus erinevaid argihetki. K√ºsib Kristiina Kiis.
13. juulil avatakse Hiiumaal, Paluk√ºla kirikus Siim-Tanel Annuse n√§itus &quot;Tornid taevasse&quot;, kus on eksponeeritud kunstniku suureformaadilised rekonstruktsioonid nooruses loodud ideaalmaailmadest - tornid vaimsest kasvamisest ja p√ºrgimustest. Avamisel esinevad ka Erkki-Sven ja Lauri-Dag T√º√ºr. Samal saab Saaremaal, Kuressaare Kultuurikeskuse saalis n√§ha Siim-Tanel Annuse r√§ndn√§itust &quot;Raha ja Poeesia&quot;. L√§hemalt r√§√§gib Siim-Tanel Annus Annika Kuudale.
Eesti ekspositsioon Veneetsia XIII arhitektuuribiennaalil t√µstatab k√ºsimuse &quot;kui pikk on √ºhe maja elu?&quot;. Vastust otsitakse Tallinna Linnahalli n√§itel - v√§√§rikas modernismip√§rand Tallinna tuiksoonel, mis vaid m√µnik√ºmmend aastat tagasi oli tunnustatud ja vajalik ehitis, kuid on t√§naseks suletud. Linnahalliga toimuv on k√µnekas ka laiemas kontekstis - sarnane tendents on m√§rgatav k√µikjal maailmas, kus kasutuseta seisab arvukalt arhitektuuriteoseid, mil vanust alla 50 aasta. Veneetsia arhitektuuribiennaal on avatud 29. augustist 25. novembrini 2012, kolme kuu jooksul k√ºlastab seda √ºle 100 000 arhitektuurihuvilise k√µikjalt maailmast. Ekspositsiooni tutvustavad T√º√ºne-Kristin Vaikla ja Urmo Vaikla. Autor Nele-Eva Steinfeld.
K√ºlalised - noored kunstnikud Liisa-Helena Lumberg, Aksel Haagensen, Linda Vainom√§e ja kuraator Eliisa √úlevain. 20. augustil avatakse Tallinna Joonistustriennaali raames Vabaduse v√§ljaku tunneli Eksperimentaalgaleriis noorten√§itus &quot;Piirituse maitse&quot;, mis uurib loomevabadust. Eksponeeritakse kolme noore kunstniku t√∂id, mis on valminud kuraatori loodud projekti k√§igus. Kunstnikud lahendasid ebamugavates tingimustes keerulisi kontseptuaalseid √ºlesandeid, millest s√ºndisid 9 t√∂√∂d. N√§ituse pealkiri on mitmem√µtteline s√µnam√§ng, m√§rkimaks √ºhelt poolt piirideta olekut ja teisalt piiritust kui v√§ga puhast ainet - et√º√ºlalkoholi. Vabaduses ja puhtuses aga on loomingu potentsiaal. Saatejuht Elis Vesik.
30. augustil avab Ulvi Haagensen Hop galeriis oma n√§ituse &quot;Iga p√§ev / Everyday&quot;. Ulvi Haagensen on s√ºndinud Sydneys, Austraalias, kuid praegusel eluhetkel elab ja t√∂√∂tab Tallinnas. Lisaks aktiivsele loomingulisele tegevusele on ta tegutsenud juba mitmed aastad Eesti Kunstiakadeemias √µppej√µuna. Haagensen seisab oma loomingus √ºhe jalaga joonistamise ning teisega illusiooni ja skulptuuri piirimail. Oma huvi igap√§evase ja koduse elu n√ºansside vastu realiseerib ta l√§bi 2D ja 3D muutumiste ja m√§ngu. Klassikaraadios tutvustab oma v√§ljapanekut kunstnik Ulvi Haagensen. Saatejuht Markus J√§rvi.
Sissejuhatus - Maarin M√ºrk. Kunstiministeeriumi kolmanda hooaja esimese saate v√µtab enda kanda Indrek Grigor. Kuulete &quot;Tartu m√∂liseb&quot; kolumni kommentaari T√µnis Vindi n√§itusega &quot;T√µnis Vint ja tema esteetiline universum&quot; kaasnenud samanimelisest mahukast ja kunstilooliselt olulisest albumist ning ka n√§itusest enesest. Autor Indrek Grigor, toimetaja Annika Kuuda.
6. septembril avab graafik Mare Vint oma juubelin√§ituse &quot;Mineviku linnad&quot; Vabaduse galeriis. Mare Vint kuulub kunstnikep√µlvkonda, kes muutis enam kui neljak√ºmne aasta eest v√§ga oluliselt eesti kunstis k√§ibivaid esteetilisi kriteeriume. Tema looming on lahutamatu 1970. aastail eesti kultuurielu vallanud noorte intellektuaalide uutest v√§√§rtushinnangutest. P√§rast √µpinguid Kunstiinstituudis on tema graafilise loomingu stiil j√§√§nud suurel m√§√§ral muutumatuks, √ºhendades endas elitaarseima kunstnikumaine ja samas ka v√§ga laialdase publiku armastuse. Enam kui neljak√ºmne aasta jooksul on Mare Vint j√§√§dvustanud oma teostel inimkonnale sajandeid p√º√ºdmatuks j√§√§nud unelma. Tema graafilistel lehtedel ning unikaalsetel l√µuendile teostatud pliiatsijoonistustel kangastub maailm, kus inimtegevuse loodu ja loodud maailm eksisteerivad koos ideaalses harmoonias. Klassikaraadio stuudios on Mare Vint. Saatejuht Diana Dreving.
Alates 5. septembrist saab Plate tornis k√ºlastada kunstnik ja arhitekt Leonhard Lapini n√§itust &quot;Leonhard Lapini arhitektuursed joonistused&quot;. Tema teekond arhitektina on olnud veidi varjatum kui tema ettev√µtmised kujutavas v√µi tegevuskunstis. Palju uuritud, r√§√§gitud ja eksponeeritud Lapini kohta - kes on viimased 40 aastat olnud Eesti kunsti- ja arhitektuurimaastikul kui institutsioon iseeneses - pole seda ehk siiski √µige √∂elda. Lapini kui ehituskunstniku elulugu algas 1971. aastal Kunstiinstituudi arhitektuuri eriala l√µpetamisega, sellest alates on ta aktiivselt projekteerinud ja viimasel kahel k√ºmnendil √µpetanud tulevasi arhitekte. Leonhard Lapiniga k√µneleb Diana Dreving.
Fenomenaalse loomej√µu ja t√∂√∂tahtega kunstnik Evi Tihemets, mullune Rahvusraamatukogu Wiiralti preemia laureaat, t√§histas 21. augustil oma 80. s√ºnnip√§eva. Selle puhul avati Rahvusraamatukogu pean√§itusesaalis ja fuajees kunstniku n√§itus &quot;Graafika, mu arm II&quot;. Evi Tihemetsa k√ºsitleb Kristiina Kiis.
Maalikunstnik Vano Allsalu r√§√§gib oma loominguprotsessist. 11. septembril avatakse kaks tema isikn√§itust - Haus galeriis &quot;Igati&quot; ning Draakon galeriis &quot;Unepaanika&quot;. Kunstniku ateljees k√§is Karin Kopra.
Kunstiministeerium v√µtab vaatluse alla postkolonialismi teooria rakenduslikud v√µimalused Eesti kultuuriv√§ljal, keskendudes enesekolonisatsiooni k√ºsimusele. Saate avab Indrek Grigori olukorda kaardistav kolumn, millele j√§rgneb vestlusring, kus saate k√ºlalistena osalevad kunstiteadlane Liisa Kaljula ja emeriitprofessor Jaak Kangilaski ning saatejuhid Triin Tulgiste ja Indrek Grigor. Toimetaja Annika Kuuda.
15. septembrini on Mart Sanderi galeriis avatud n√§itus &quot;Tundmatu V√µerahansu. 110 aastat meistri s√ºnnist&quot;. Kunstnik Johannes V√µerahansu teosed on p√§rit kunstniku abikaasa Erna Saar-V√µerahansu kogust. Saates kuuleme intervjuusid Erna Saar-V√µerahansu ja Mart Sanderiga. K√ºsitleb Kersti Inno. Muusika: * Eduard Oja - Vaikivad meeleolud Erna Saar - klaver



KUMUs avati n√§itus &quot;Mood ja k√ºlm s√µda&quot;, mis uurib moodi ja sellega seotud n√§htusi 1950.-1970. aastate Eestis, v√µimaldades k√∂itvat sissevaadet N√µukogude Eesti naise eluolusse ning dialoogi L√§√§ne moega. N√§itust tutvustab kuraator Eha Komissarov. K√ºsib Kristiina Kiis. Muusika: Dick Manning, Al Hoffman/Heldur Karmo - Sulle laulan Kalju Terasmaa, Eri Klas, Tiit Varts, Vello Marken, Eesti Raadio estraadiorkester
Aliina Astrova tutvustab 8. septembril Temnikova ja Kasela Galeriis avatud Dean Blunti ja Ed Lehani n√§itust. Saatejuht on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
T√§na avatakse Hop galeriis Villu Plinki n√§itus UMBLUU, kus seekord on v√§lja pandud objektid alapealkirjaga &quot;V√§ga vaikselt&quot;. Teoste valmimisaastaks on 2012. Kunstnik ise √ºtleb, et oma viimase aja t√∂√∂d on ta koondanud √ºhisnimetaja UMBLUU alla: &quot;Eks nad natukene segased lood ka ole. P√§ris lugudeks ei saa neid k√µiki ka nimetada, osad kipuvad lause fragmentideks j√§√§ma. Antud n√§itusel esitlen √ºhte sellist, V√ÑGA VAIKSELT.&quot; Oma v√§ljapanekut k√§is Klassikaraadios tutvustamas Villu Plink. Saatejuht Markus J√§rvi.

Kunstiministeeriumis on k√ºlas Kultuurikatla projektijuht Herkko Labi. Tagasivaade 27. - 30. septembril toimunud s√ºndmusele ja eksperimendile - Vaba Linn, mis koosnes neljast praktilisest, vabavaralisele m√µtlemisele ja linnaruumi √ºhendamisele p√ºhenduvast t√∂√∂toast. Keskenduti avatud tehnoloogia, avatud disaini, avatud hariduse ja avatud teadmiste valdkonnale. Saatejuht on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Saate fookuses on kunstihariduse problemaatika, t√§psemalt kaasaegse kunsti √µpe. Ajal, mil suur osa kaasaegsest kunstist on h√ºljanud traditsioonilised v√§ljendusvahendid ja teemad, on muutumas senine kunsti√µpetus - endise lineaarse kunstiajaloo asemel l√§htutakse seostavast √µppest ja loovuse arendamisest, mis on aga endaga toonud kaasa hulga k√ºsimusi. Mis seisus kunstiharidus hetkel on ja kuhu v√µiks v√µi peaks see liikuma, selle √ºle arutlevad Kunstiministeeriumis saatek√ºlalised Heie Treier Tallinna √úlikoolist ja Reeli K√µiv Tartu Kunstimuuseumi hariduskeskusest. Vestlusringi juhatab Triin Tulgiste. Toimetaja Annika Kuuda.
Oktoobri algul j√µudis l√µpuni Tartu Kunstimaja p√∂√∂ningul pool aastat v√§ldanud Jevgeni Zolotko kuueosaline teos &quot;Asjad&quot;. Indrek Grigor heidab retrospektiivse pilgu k√µigile kuuele peat√ºkile ning √ºritab semiootiku vaatepunktist m√µtestada asjade ja inimeste kommunikatsiooni. Toimetaja Annika Kuuda.

31. oktoobril avatakse Tallinna Linnagaleriis kunstnik Jaan Elkeni n√§itus &quot;Kirjutatud on&quot;. Elkeni maalin√§ituse l√§htekohaks on k√µigile tuntud lugu, milles on √ºhendatud isiklik trag√∂√∂dia ja globaalne vaatem√§ng. Uue ja Vana Testamendi omavahel seotud narratiividest on kujunenud keerukas palimpsest, mis on v√§ljunud traditsioonilistest v√§ljendusvormidest ja ootusp√§rastest paikadest ning leidnud koha postmodernse kultuuri superstaaride repertuaaris - olgu selleks siis prantsuse kunstniku Orlani looming, Webberi rockooper &quot;Jesus Christ Superstar&quot; v√µi Madonna popkontsert. N√§itust tutvustab Klassikaraadio otsestuudios Jaan Elken. Saatejuht Markus J√§rvi.
Kunstiministeeriumi kolumnist Indrek Grigor teeb seekord juttu Jass Kaselaane teosest &quot;Aed&quot;, mida huvilistel on v√µimalik Tartu Kunstimaja Monumentaalgaleriis k√ºlastada 18. novembrini. Et kummastavas n√§itusesaalis √ºksi liig hirmus ei oleks, on saatesse palutud ka Kaselaane hea kolleeg Eike Eplik, kelle n√§itus &quot;T√ºdruk kes k√µike armastas&quot;, oli kaasaegse kunsti festivali ART IST KUKU NU UT raames Y-galeriis avatud 28. oktoobrini. Kaht skulptorit ei seo mitte ainult √ºhine taust, vaid ka nende t√∂√∂de sarnane, rohkemal v√µi v√§hemal m√§√§ral muinasjutuline ja √µ√µvastav teemadering ning teoste formaalne lahendus jutustuse n√§ol. Eike Eplikuga vestleb Indrek Grigor. Toimetaja Annika Kuuda.
Stuudios on fotokunstnik Marge Monko, kes esimese eestlasena v√µitis Henkel Art.Award kunstikonkursi Viinis. K√ºsib Karin Kopra.
9. novembril avatakse Eesti Arhitektuurimuuseumis, Ahtri 2 rehemaja taastamise ning ajaloolisest hoonet√º√ºbist inspireeritud n√º√ºdisaegse eramuarhitektuuri n√§itus &quot;Moodne rehemaja. Arhailise ruumi uuestis√ºnd&quot;. Eesti Vaba√µhumuuseumi korraldatud n√§itus on valminud koost√∂√∂s Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Arhitektuurimuuseumiga ning t√µstatab olulise k√ºsimuse ‚Äì kuidas muutunud kombed ja tavad, elustandardid ja -stiilid kohandada rehemaja kui sajanditevanuse hoonet√º√ºbiga? Kas madalate ja suitsuste lagedega, v√§ikeste akende ja maadligi hoidvate ustega elamus on kohta 21. sajandi inimesel? N√§itust tutvustavad kuraator Karen Jagodin ja Eesti Vaba√µhumuuseumi arhitektuuriosakonna juhataja Elo Lutsepp. Saatejuht Markus J√§rvi.
8. novembrist - 16. detsembrini on Tallinna Kunstihoones avatud Jaak Soansi n√§itus &quot;Varjud&quot;. Jaak Soans on avardanud eesti skulptuuri temaatikat ja kommunikatiivsust, tuues oma teostesse eksistentsiaalseid arutlusi inimese ja humanitaire v√µimalustest tehniseeruvas ja v√µ√µranduvas maailmas. Teda v√µib vaadelda eesti skulptuuri suure intellektuaali ja √µpetajana, keda on j√§rginud nii tema √µpilased kui kolleegid. Oma n√§itusest k√µneleb kunstnik Jaak Soans. K√ºsib Johanna M√§ngel.
Kaasaegse kunsti kriitika. Kuna viimase aja meedias on erakordse sagedusega ilmunud arvamusi selle kohta, kuidas kaasaegset kunsti m√µista ja mida selle k√µigega peale hakata, otsustas Kunstiministeerium kutsuda kokku erakorralise n√µupidamise, et kaardistada asjade seisu. Ilmunud arvamusartiklite p√µhjal anal√º√ºsivad kaasaegse kunsti kriitikat ja √ºldist olukorda vestlusringis.
N√§itust iseloomustab Mari Roosvalt j√§rgnevalt: &quot;Viimastel aastatel on olnud fraasid, s√ºnon√º√ºmid, visioonid, t√§hised; nende m√§rks√µnade abil moodustuvad t√§htsad kogumikud, mis on p√§rit mitmetelt reisidelt paljudest maadest. Olen pildistanud ja maalinud, m√§llu talletanud sajanditevanuste losside hurma ja kulda. Kuid see n√§itus saab olema vahetult l√§hedane, tuues esile mulle armsaks saanud korjeid maalisemas laadis&quot;. Alates 1992. aastast on Mari Roosvalt olnud tegev erinevatel ametikohtadel Tallinna Eesti Kunstiakadeemias. N√§itusetegevuses aktiivselt alates 1970. aastast osalevat Mari Roosvalti on tunnustatud mitmete mainekate auhindadega, sealhulgas 2006. aastal Konrad M√§e nimelise maalikunsti preemiaga. Mari Roosvalt on Eesti Akvarellistide √ºhenduse liige ja Eesti Maalikunstnike Liidu esinaine. Mari Roosvalti k√ºsitleb Maris Pajuste.
Saates tuleb juttu Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusest, mille eesm√§rgiks on 20 tegevusaasta jooksul olnud Eesti kunstielu integreerimine l√§√§ne kaasaegse kunsti v√µrgustikesse ja Eesti kaasaegse kunsti arhiivide loomine. Keskuse s√§ravamad aastad olid 1990. aastate l√µpus ja 2000. aastate algul, mil korraldati tihedalt konverentse ja anti v√§lja tr√ºkiseid. Milline on keskuse praegune seis, prioriteedid ja milles seisneb selle panus Eesti kunsti tutvustamisel, sellest r√§√§givad keskuse t√∂√∂tajad Maria Arusoo ja Rebeka P√µldsam. Saatejuht on Triin Tulgiste. Toimetaja Annika Kuuda.
Adamson-Ericu muuseumis on avatud n√§itus &quot;Mare Vint. Joonistused l√§bi viie aastak√ºmne&quot;. N√§ituse valik keskendub Mare Vindi joonistustele, √ºle poolte t√∂√∂dest on Eesti Kunstimuuseumi kogudesse kuuluvad varasemad teosed. Esitletud on ka viimaste aastate t√∂√∂d, milles Mare Vindi loomingusse ilmuvad v√§rvipliiatsijoonistus ja tu≈°≈° l√µuendil. V√§ljapanek toob eredalt esile Mare Vindi tundliku v√§rvimeele k√ºpsemise ning vaimse ja hingelise tasakaalu otsingud. N√§itusega kaasnevad haridus- ja publikuprogrammid. N√§itust tutvustab kunstnik Mare Vint. K√ºsib EMTA praktikant Signe Toomla.
Rauno Thomas Mossi n√§itus &quot;Eesti ballaadid&quot; Tallinna Linnagaleriis. See on kunstniku isiklik ja vaba teemaarendus Veljo Tormise samanimelise originaalteose ainetel. 27. juulil 1980. aastal Tallinnas esietendunud teos on siiski vaid kaudseks sissejuhatuseks n√§itusel esitletavatele maalidele ja et√º√ºdidele. Rauno Thomas Moss on √µppinud Tartu √úlikoolis maalikunsti ja semiootikat, t√§iendanud ennast Taani R√∏nshovedi Rahva√ºlikoolis kunstide alal, √µpib praegu semiootika doktorantuuris ning t√∂√∂tab √µppej√µuna Tartu √úlikoolis. Tema esimene isikn√§itus toimus 1997. aastal. Ta on esinenud oma t√∂√∂dega Soomes, Saksamaal ja Ungaris. Moss on avaldanud kunstikriitikat ja semiootilisi uurimusi. Saatejuht Markus J√§rvi. Intervjuu eel ja j√§rel k√µlavad Veljo Tormise &quot;Epigraaf IV&quot; ja &quot;Kuldnaine&quot; teosest &quot;Eesti ballaadid&quot; (RAT Estonia orkester ja oratooriumikoor T√µnu Kaljuste juhatusel).
Kunstiministeeriumi √ºmarlaua taha on seekord koondunud 21. novembril Tartu Kunstimajas avatud n√§ituse &quot;Jaunums! V√§rske L√§ti maal&quot; kuraator Peeter Talvistu, maalikunstnik Peeter Krosmann ja saatejuht Indrek Grigor. Peeter Talvistu tutvustab p√µgusalt n√§itust ja p√µhjendab kuratoorseid valikuid. Peeter Krosmann tutvustab omalt poolt L√§ti kunstiakadeemia traditsioone, heidab kriitilise pilgu n√§itusele ja seab kahtluse alla Eesti kunstiv√§ljal domineerivad v√§√§rtushinnangud. Toimetaja Annika Kuuda.
03.12.2012 avas Andres Tali Draakoni galeriis isikun√§ituse &quot;Mu s√ºda p√µleb igavesti! (visandeid St. Rita teemal)&quot;. Andres Tali on l√µpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi (praegune Eesti Kunstiakadeemia) 1980. aastal graafika erialal. Tali on olnud aastaid vabakutseline kunstnik ja raamatukujundaja ning on t√∂√∂tanud kirjastuse Eesti Raamat kunstilise toimetajana, reklaamib√ºroos Karlson &amp; Ko, samuti Eesti Kunstiakadeemias √µppej√µuna, meedia teaduskonna dekaanina ja akadeemilise prorektorina. Hetkel t√∂√∂tab ta Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna dekaanina. Tali on aastate jooksul p√§lvinud mitmeid preemiaid Tallinna Graafikatriennaalil, Eesti Kultuurkapitalilt ja aastal 2006. auhinnati teda Balti Assamblee kunstipreemiaga. Tali osaleb n√§itustegevuses alates 1980. aastate algusest ja on Eesti Vabagraafikute √úhenduse, Eesti Kujundusgraafikute Liidu ja Eesti Kunstnike Liidu liige. N√§itusest r√§√§gib kunstnik Andres Tali Markus J√§rvile.
30. novembril avasid Krista M√∂lder ja Neeme K√ºlm Kunstihoone galeriis n√§ituse KOHALOLU. Paus, varjud ruumis, kusagilt immitseb valgust, aimatav heli, koridor, √µhk seisab fotodel, peegeldades √ºht tuba teises, siinsamas, nii nagu kuskil mujal. Peaaegu mitte midagi. See on nii pagana lihtne, et kaotab t√§hendust. Voolamine √ºhest ruumist teise. T√§helepanu on suunatud millelegi, mida p√§riselt ei n√§e. √ïhk. √ïhk annab oleku. Sisenedes valel hetkel, kui tagauksest, on ruum kui tagurpidi t√µmmatud kott, kus koha t√§hendus ja asja olemus pole selged. Vajadus kogeda, tunnetuslik vaakum. Ruum kahe ruumi vahel, mis polegi ruum. Valgustundlikkus, mina olemasolu. See on see. Nauding ja igatsus tema j√§rele. Nauding, mis paneb puudust tundma. Midagi on puudu ja see puudumine p√º√ºab iseennast √§ra kaotada. Kui keskenduda lambile ja mitte suletud ustele, siis ehk oled kohal. V√§ljapanekut tutvustavad Klassikaraadiole kunstnikud Krista M√∂lder ja Neeme K√ºlm. Saatejuht Markus J√§rvi.
Kunstiministeerium teeb kokkuv√µtteid 2012 kunstiaastast - mis toimus, miks toimus, kus toimus, kes toimus ja mida sellest k√µigest arvata ning uude aastasse kaasa v√µtta. Ministeeriumis on k√ºlas Kadri Karro (Eesti Ekspressi kunstitoimetaja) ja Andreas Trossek (ajakirja kunst.ee peatoimetaja), lisaks saatejuhid Indrek Grigor ja Maarin M√ºrk. Toimetaja Annika Kuuda.
13. detsembril avatakse Tallinna vanalinnas asuvas projektiruumis Katarsis Project Space (M√º√ºrivahe 30) Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna II kursuse tudengite n√§itus &quot;Kunst v√µi elu&quot;. N√§ituse teemavalik tuleneb noorte kunstnike ees seisvatest eksistentsiaalsetest k√ºsimustest. Osalevad kunstnikud: Keiu Maasik, Hanna Parman, Liina P√§√§suke, Roman-Sten T√µnissoo, Ingel Vaikla, Sohvi Viik. Klassikaraadio stuudios r√§√§givad uuest n√§itusest kunstnikud Hanna Parman ja Ingel Vaikla ning juhendaja Marge Monko. Saatejuht Johanna M√§ngel.
Novembrikuus m√∂√∂dus kaksk√ºmmend aastat Vello Soa surmast. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum esitleb sel puhul J√ºri Kermiku ruumi-installatsiooni 'P√ºhendus S√µbrale-. Vello Soa oli eesti klaasikunstnik, kes √µppis Tartu Kunstikoolis (1970-74), Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis (1977-79). 1979. a √µppis Praha K√µrgemas Tarbekunstikoolis Stanislav Libensky juures monumentaalklaasi. 1980. aastatel oli Vello Soa eesti klaasikunstis uue suuna rajajaks, asudes looma arhitektoonilisi klaasobjekte. Ta t√∂√∂tas peamiselt k√ºlmt√∂√∂tlustehnikas ja materjalina kasutas tahvelklaasi, millest l√µikamise, liimise, lihvimise ja poleerimise teel kujundas p√µnevaid t√∂id, mida iseloomustas v√§liselt minimalistlik vorm (&quot;Kolmnurkne&quot;, 1986; &quot;Kuusepuu&quot;, 1987), kuid mille sisemine ruumik√§sitlus pakkus ka huvitavaid esteetilisi elamusi (&quot;Elu t ornis&quot;, 1989). Vello Soa on loonud koost√∂√∂s klaasikunstnike Eve Koha ja Ivo Lillega monumentaalseid klaasobjekte, mis olid esitatud avangardsel eesti k
Eesti moekunsti hetkeseisust kunstnik Marit Ilison. Kunstiministeeriumis on seekord k√ºlas moekunstnik Marit Ilison, keda on nimetatud kontseptuaalse moe eestk√µnelejaks Eestis. Juttu tuleb nii tema hiljutistest n√§itustest Hop galeriis ning Tarbekunsti- ja Disanimuuseumis kui ka eesti moekunsti hetkeseisust. Saate autor Triin Tulgiste, toimetaja Annika Kuuda..
27. detsembril avatakse teatris NO99 T√µnis Saadoja laemaal, mida kunstnik maalis ligi aasta. Moodsate linnaplaanide maalijana tuntud Saadoja alustas t√∂√∂d m√∂√∂dunud aasta 30. detsembril. Kuna ruumi ja inimese ning ruumi ja aja suhted teda huvitavad, siis m√§√§ras koht paljuski t√∂√∂ iseloomu. Laemaaliga koos esitletakse avamis√ºritusel ka Indrek Sirkeli kunstiraamatut, mis kajastab nii Saadoja loomeprotsessi kui pikemat Eesti monumentaalmaali ajalugu. Klassikaraadio otsestuudiosse saabuvad raamatu autor Indrek Sirkel ja maalikunstnik T√µnis Saadoja. Saatejuht Markus J√§rvi.
Kuidas kanda punast? Kas see k√ºsimus k√§ib riiete v√µi meelelaadi kohta? Mis on naiste ja t√∂√∂ suhetes muutunud viimase 100 aasta jooksul? Kui pikk on t√∂√∂p√§ev, kas 8, 10 v√µi 12 tundi? Vastustele aitab l√§hemale j√µuda Marge Monko, keda MAK j√§lgis Tartu Kunstimuuseumis n√§itust ette valmistamas ja hiljem oma seitsme aasta teoseid kokku pakkimas, et s√µita eelolevaks aastaks Genti kunstnikuresidentuuri.
Graffit. Johannes Tralla toob vaatajani t√§navakunsti ilmingud Tallinnas, Tartus ja P√§rnus ning M√§rjamaa Kuru Plirri.
Stuudios on √§sja oma 65. s√ºnnip√§eva Eesti Arhitektuurimuuseumis n√§itusega &quot;Ainult arhitektoonid&quot; t√§histanud kunstnik ja arhitekt Leonhard Lapin, kelle kunsti- ja arhitektuurilooming, teoreetilised t√∂√∂d, pedagoogiline ning sotsiaalne tegevus on kujundanud Eesti kultuuriruumi juba enam kui neljak√ºmne aasta v√§ltel. Saatel√µigus k√µlavad katkendid H√§ndeli &quot;Veemuusika&quot; s√ºidist ja ooperist &quot;Tolomeo&quot;. Autor Annika Kuuda.
Aasta esimesteks Kunstiministeeriumi k√ºlalisteks on fotograaf Anu Vahtra ja graafiline disainer Indrek Sirkel, kes r√§√§givad omaalgatuslikust kirjastusest Lugemik. Saate autor on Maarin M√ºrk.
Kunstiministeerium keskendub omaalgatuslikele praktikatele, nende toimimisele ja tegevusformaadile Eesti kontekstis. Stuudios on Triinu Aron Okasroosikese lossist, Andra Aaloe projektiruumist Ptarmigan ja Nele Auna projektiruumist Katarsis. Saate autor on Maarin M√ºrk.

Eesti Kunstimuuseumi kogusse kuuluvad Raoul Kurvitza orgaanilistest materjalidest efemeersed t√∂√∂d tekitavad rea k√ºsimusi: kaua ja mil viisil saab muuseum selliseid teoseid s√§ilitada? Kas neil t√∂√∂del on materjali tasandil originaali v√§√§rtus, st kas peaks s√§ilitama Kurvitza algsed ohakad, takjad ja √µled? V√µi v√µiks neid asendada -- aga kes seda teeb ning kuidas? V√µib-olla peaks teosel vaikselt h√§√§buda laskma -- aga millal j√µuab k√§tte see piir, kus muuseum t√µstab pudenevad taimed pr√ºgikonteinerisse?
Raamatu &quot;Konspekteeritud ruum&quot; anal√º√ºs. Kui jaanuari esimeses Kunstiministeeriumis oli k√ºlas kirjastus Lugemik, siis teema j√§tkuks v√µttis Indrek Grigor kriitiliselt lugeda kirjastuse ja Teater NO99 √ºhist√∂√∂na valminud raamatu &quot;Konspekteeritud ruum&quot;. Viimane sisaldab eneses m√µnev√µrra iroonilist ambitsiooni olla Eesti monumentaalmaali ents√ºklopeedia. Reaalselt on tegemist Lugemikule omaselt fotokunstialbumi, aga ka subjektiivse ja v√µrdlemisi hinnangulise esseega avaliku ruumi ja kunsti poliitilistest suhetest Eestis. Saate autor on Indrek Grigor.
Marta Stratskase ja Margus Tamme √ºhisn√§itus &quot;Never odd or even&quot;. Intervjuu Margus Tammega 4. veebruarini on Tallinnas, Hobusepea galeriis avatud Marta Stratskase ja Margus Tamme √ºhisn√§itus &quot;Never odd or even&quot;. Indrek Grigor k√ºsitleb kunstnik Margus Tamme, kes avas m√µned n√§ituse sisuliste valikute taga seisvad metodoloogilised v√µtted ja oli valmis ka oma kunstniku positsiooni pikemalt kommenteerima. Saate autor on Indrek Grigor. Toimetaja Annika Kuuda.
Minimalismiesteetika ja kontseptualismi taastulek Kunstiministeeriumi teemaks on seekord &quot;minimalismiesteetika ja kontseptualismi taastulek&quot;. Sel puhul on saatesse palutud kunstnik ja kuraator Maria Arusoo ning kunstikriitik ja Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi juhatuse liige Anders H√§rm. Saate autor on Indrek Grigor.
Kunstiministeeriumis tuleb juttu Eesti Kunstiakadeemia galeriist ehk EKA G-st, mis avati m√∂√∂dunud aasta detsembris Kunstiakadeemia praeguses ajutises Estonia pst 7 asuvas hoones. Galerii olemuse, funktsioonide ja asukoha √ºle arutlevad saatejuht Maarin M√ºrk ja EKA G galerist ning kunstiteadlane Gregor Taul. Toimetaja Annika Kuuda.
Purvitis Prize - Kaisa Kahu ja Indrek Grigor L√§ti kunstimaailma √ºks olulisimaid ja prestii≈æemaid auhindu on Purvitis Prize, mida on √ºle aastase intervalliga v√§lja antud kolm korda - viimati 15. veebruaril 2013. Nominentide n√§itust on v√µimalik k√ºlastada L√§ti Kunstimuuseumis Arsenale kuni 14. aprillini. Kunstiministeerium k√§is n√§itust vaatamas ja tegi seej√§rel juttu Riias elava Eesti p√§ritolu kunstim√§ned≈æeri Kaisa Kahuga, et uurida auhinna tagamaade ja rolli √ºle L√§ti kunstiv√§ljal. Saatejuht on Indrek Grigor.

Kunstiministeerium j√§tkab Eesti kunstiv√§ljal levivate kontseptualismi ideede kaardistamist. 11. veebruari saates √ºtles Kuraator Anders H√§rm, et kontseptualismi aktualiseerumise p√µhjuseks on asjaolu, et on pealekasvanud p√µlvkond kunstnikke, kes on kontseptualismi kui meetodi enese jaoks l√§bim√µelnud ja m√µtestanud. Sellega seoses on seekordses saates intervjuud Laura Kuuse ja Margit S√§dega, kelle praktikas on kesksel kohal situatsionistlik ≈æest. Saatejuhti intrigeerivaks k√ºsimuseks on ready-made'i ja teiste kontseptuaalsete ≈æestide t√§henduslik moondumine, mis n√§ib s√ºndivat ennek√µike l√§bi esteetilise k√ºlje kasvu. Saadet juhib Indrek Grigor.
Arhitekt Siiri Vallner p√§lvis sel aastal esmakordselt toimunud rahvusvahelisel naisarhitektide v√µistlusel &quot;arcVision Prize - Women in Architecture&quot; k√µrge tunnustuse. Intervjuu Siiri Vallneriga tegi Annika Kuuda.
Veneetsia kunstibiennaali Eesti paviljonist - Maria Arusoo Kunstiministeeriumi fookuses on maailma vanim ja suurim rahvusvaheline kunstifoorum - Veneetsia kunstibiennaal. Saate k√ºlaliseks on Veneetsia Biennaali Eesti paviljoni komissaar Maria Arusoo, kes tutvustab 30. mail Palazzo Malipieros avatavat 55. rahvusvahelise Veneetsia kunstibiennaali Eesti paviljoni n√§ituseprojekti, &quot;Evident in Advance&quot;, mis tegeleb keele tabamatuse, t√µlkimise ja t√µlgendamise eri aspektidega. Projektis osalevad kunstnik D√©nes Farkas, rahvusvaheline arhitektide ja teoreetikute meeskond ning kuraator Adam Budak. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Eesti Rahva Muuseumis on avatud n√§itus n√µukogudeaegsest hipikultuurist. Hedvig L√§tt tegi intervjuu n√§ituse kuraatorite Kiwa ja Terje Toomistuga.



&quot;N√µukogude lillelapsed: 70ndate ps√ºhhedeelne underground&quot; 15. m√§rtsil avati Eesti Rahva Muuseumis Tartus erakordselt rahvarohke pidulikkusega Terje Toomistu ja Kiwa kureeritud N√µukogude Eesti hipiliikumise ilmingutele keskendunud n√§itus &quot;N√µukogude lillelapsed: 70ndate ps√ºhhedeelne underground&quot;, mis dokumenteerib ja anal√º√ºsib mitteametlikku noortekultuuri ning esitleb alternatiivset Eesti m√µttelugu. Millised materjalid olid n√§ituse aluseks? Kuidas subkultuuride uurimine teoreetiliselt v√§lja n√§eb ning milliseid probleeme kaasa toob? Mis oli n√µukogude ajal ametlik ja mitteametlik kunst Eesti kontekstis ja milline oli toonane kontrakultuuri liikumine? K√ºsimustele otsib vastuseid saatejuht Indrek Grigor koos antropoloogi ja subkultuuride uurija Aimar Ventseli, 70.-ndate p√µlvkonna esindaja, luuletaja Hannes Varblase ja ERM-i giid-muuseumipedagoogi Kaspar Jassaga.
EKKM-i n√§itusehooajast. Kunstiministeeriumi k√ºlaline on Anders H√§rm, kes tutvustab Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi algavat n√§itusehooaega. Saate autor on Maarin M√ºrk.
Kunstiministeeriumi k√ºlaline on Anders H√§rm, kes tutvustab Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi algavat n√§itusehooaega. Saate autor on Maarin M√ºrk.
2.-13. maini on Tallinnas Hobusepea galeriis avatud Katrin Sarapuu isikn√§itus &quot;O&quot;. Katrin Sarapuu on √µppinud Tartu √úlikoolis filosoofiat ja l√µpetanud Tartu K√µrgemas Kunstikoolis fotograafia eriala. Hetkel √µpib ta Eesti Kunstiakadeemia fotograafia magistri√µppes, avatav n√§itus on osa kunstniku magistrit√∂√∂st. Intervjuu Katrin Sarapuuga teeb Johanna M√§ngel.
Kunstiministeeriumis on seekord k√ºlas O√ú Valge Kuup koosseisus Jaana J√ºris ja Neeme K√ºlm, kes on loonud esimese sellelaadse tugistruktuuri Eesti kunstiv√§ljal, mis soovib m√µelda kunstnikuga kaasa idee algusest peale kuni n√§ituse teostumiseni v√§lja. Saate autor on Maarin M√ºrk.
Kunstiministeeriumi teemaks on seekord Eesti Kunstnike Liit, mille suurkogu toimub just esmasp√§eval, 13. mail. Sellega seoses uuribki Kunstiministeerium, et kellele ja milleks meil √ºldse EKLi vaja on t√§nap√§eval. K√ºlalisteks on palutud kunstnikud Tiina K√§sel, Sandra J√µgeva, Merike Estna ja Markus Toompere. Saate autor on Maarin M√ºrk.
Kunstiministeeriumis loeb saatejuht Indrek Grigor Kiwa v√§rsket kataloogi -enter the untitled- ning veel m√µningaid nii teiste kui enese kirjutatud tekste, p√º√ºdes Kiwa retseptsiooni ise√§rasusi anal√º√ºsides vastata k√ºsimusele, miks k√µnealune kataloog ei vasta lugeja ootuste horisondile.
Kunstiministeerium uurib, mida kujutab endast Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus ja mis on selle eesm√§rgid. Intervjuu EKKA tegevjuhi Karin Laansooga. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Kuna on normaalne, et igas ministeeriumis varem v√µi hiljem lahvatab korruptsiooniskandaal, siis v√µib ka Kunstiministeeriumi hooaja viimast saadet nimetada tinglikult &quot;KAPO √ºlekuulamiseks&quot;, mille k√§igus annavad oma tegevusest aru Kunstiministeeriumi tavap√§rased saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor. Ranget k√ºsitlust viivad l√§bi Markus Toompere ja komissar Peeter Krosmann.
Kumu kunstimuuseumi hoovis avati eile Ekke V√§striku heliinstallatsioon -Tuulekandled-. -Idee oli luua akustilised pillid, mis oleksid tundlikud aias toimuvatele muutustele. Otsustasin kasutada vaid √ºhte loodusj√µudu - tuult,- √ºtles muusik Ekke V√§strik. -Nii peaksidki tuulekandled olema koosk√µlas v√§liskeskkonnas toimuvaga, suurema tuule puhul on kontsert valjem ja intensiivsem, vaiksema tuule puhul tagasihoidlikum ja tuulevaikuses sootuks vaikne-. Ekke V√§strikuga vestleb Markus J√§rvi.
T√§na √µhtul toimub Kumus n√§itusel &quot;K√µndides m√∂√∂da salateid&quot; kohtumine kunstnik Paul Ellimaniga. Elliman esitleb oma uut helit√∂√∂d &quot;Laula r√§√§kides, √ºmise r√§nnates&quot;, kuhu on kaasatud trammijuhtide h√§√§led ning torupilli- ja trummim√§ngijad. R√§√§gib Paul Elliman, n√§itust tutvustab kuraator Margit S√§de Lehni. Saatejuht Kaisa J√µhvik.
Tallinnas Hobusepea galeriis avati Holger Looduse isikn√§itus -Dolly-. Kunstnik jagas n√§ituse ava√µhtult kommentaare. -See on n√§itus tardumusest, sageli esinevast kummalisest vaimsest seisundist. Minu huvi teema vastu tekkis avastusest, et hetki - mil olen end justkui unustanud, v√µi sooritan m√µnd rutiinset tegevust, samal ajal eikusagil olles - on elus hirmu√§ratavalt palju,- √ºtleb Holger Loodus. K√ºsib Johanna M√§ngel.
Kunstiministeeriumi hooaja esimeses saates on stuudio t√§is Manfred MIMi. -Kas on v√µimalik konstrueerida ideaalse ringi ja kondensaatori h√§√§le l√µikumispunkti, mida hoiab tasakaalus √ºksik piksel?- k√ºsis Manfred MIM √ºkskord iseendalt. Keegi lihtsalt pidi sellele vastama. Kunstiministeeriumis avavad Manfred MIMi kollektiivset persooni Taavet Jansen, Hendrik Kaljuj√§rv, Raul Keller ja Henri H√ºtt, urgitseja rollis Maarin M√ºrk.
Kunstiministeerium v√µtab tutvustada omaalgatuslikku kultuurimeediat - Keiti Kljavin U-st, Karin Bachmann √ïUest, Margus Kiis M√º√ºrilehest, Ester Faiman rada7-st ja Liisa Kaljula Artishokist vahetavad m√µtteid teemal, milline on nende v√§ljaannete tegutsemisloogika, kuidas nad kultuurikajastuse maastikul positioneeruvad ning millised on tegutsemisel suurimad v√§ljakutsed. Saate autor on Maarin M√ºrk.
Kunstiministeerium teeb vahekokkuv√µtte saatejuht Indrek Grigori poolt m√∂√∂dunud suvel l√§bi viidud eksperimendist populaarkriitika vallas. V√µrreldes autori poolt teadlikult populaarkriitilises vormis kirjutatud artikleid erialaste tekstidega, v√µetakse luubi alla k√ºsimus: kas populaarkriitikast on v√µimalik r√§√§kida ja kui, siis mis seda iseloomustab.
Kunstiministeeriumis on seekord k√ºlas kontseptuaalse moekunstiga tegelev Marit Ilison, kes avas hiljuti n√§ituse galeriis HOP, esitles Disaini√∂√∂ raames uut kantavat naister√µivaste kollektsiooni, √µpetab Eesti Kunstiakadeemias ning kellel on peas pidevalt peas tuhat ideed korraga, mida k√µike v√µiks veel teha! Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Hiiumaal avati maalikunstnik Olev Subbi (07.03.1930-19.08.2013) m√§lestusele p√ºhendatud Enn Kunila kollektsiooni n√§itus -√úhe keti neli l√ºli 2. Roode, Subbi, P√µldroos, P√§√§suke-. Hiiumaa Muuseumi Pikas Majas eksponeeritakse 18 Olev Subbi maali. -M√§lestusn√§itus on p√ºhendatud mu heale s√µbrale ja silmapaistvale maalikunstnikule Olev Subbile, kellel oli erakordne roll minu teejuhina kunstimaailma, nagu ka minu kunstikogu kujunemisel,- √ºtles kunstikollektsion√§√§r Enn Kunila. Stuudios on kunstikollektsion√§√§r Enn Kunila, k√ºsitleb Markus J√§rvi.
27. septembrist-27. oktoobrini toimub Eesti Fotokunstnike √úhenduse Foku eesvedamisel Tallinna Fotokuu. Kunstiministeeriumis on k√ºlas kunstnikud Tanel Rander ja Eve Kiiler, kes r√§√§givad Fotokuu programmi √ºhest kesksest s√ºndmusest - Anneli Porri kureeritud n√§itusest -Kus l√µped sina, algan mina&quot;. Saate l√µpetab Fotokuu 2013 kunstiline juht Kristel Raesaar, kes tutvustab p√µgusalt nii Fotokunstnike √ºhenduse tegevust kui fotokuu sisuliste valikute tausta. Saatejuht on Indrek Grigor.

ART IST KUKU NU UT 2013 n√§ituse &quot;Prada Pravda&quot; haridusprogrammi loeng Tartu Kunstimuuseumis 23.10.2013
&quot;Galerii&quot; on saade, mis korra kuus teeb p√µgusa √ºlevaate Eesti n√§itusesaalides, kujutavas kunstis ning sellele l√§hedastes alades toimuvast. K√§imas on Tallinna Fotokuu. &quot;Galerii&quot; v√µtab vaatluse alla Tiina Abeli kureeritud n√§ituse Kumus &quot;Pildiplahvatus: Kunst ja fotograafia Eesti 19. sajandi visuaalkultuuris&quot;; Fotokuust k√µneleb festivali kunstiline juht Kristel Raesaar. Samal ajal on Tartus l√µppemas kaasaegse kunsti festival ART IST KUKU NU UT, millest r√§√§gib √ºks korraldajaid Rael Artel. L√ºhida ettevalmistuse Prantsuse kultuuris√ºgiseks annab Prantsuse Instituudi kultuuri- ja audiovisuaalvaldkonna juht K√§tlin Kattai. Lisaks k√§ib &quot;Galerii&quot; kiirkorras l√§bi pisteliselt m√µned n√§itused √ºle Eesti, mida l√§hiajal veel vaadata saaks ja v√µiks, enne, kui need maha l√§hevad ning uuteks galeriideks valmistuvad. Saatejuht, autor ja toimetaja Maria Lee Liivak. Helioperaator Vivika Ludvig. Muusikaliselt kujundatud.
Kaasaegse kunsti festivali ART IST KUKU NU UT 2013 n√§ituse &quot;Prada Pravda&quot; raames 24.10.2013 Y galeriis toimunud artist talk Jaanus Sammaga. Vestles Kaisa Eiche
Kunstiministeeriumis on seekord k√ºlas Tanel Rander, kelle osalusel etendus √§sja Von Krahlis lavastus -Oh my God!-. Lisaks sellele koost√∂√∂le tuleb ministeeriumis juttu veel Randeri enda uurimisteemadest nagu dekolonisatsioon, piirideta Euroopa, endine Ida ja endine L√§√§s, ps√ºhhogeograafia ja Tartu. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Tartu Kunstimuuseumis avati August K√ºnnapu isikun√§itus &quot;Eluj√µgi&quot;. N√§ha saab kunstniku viimase aasta uudisloomingut. Eluj√µgi on August K√ºnnapu s√µnul see, kui lased oma elul lihtsalt voolata, proovides elada hetkes. Intervjuu n√§ituse kuraator Mare Joonsalu ja kunstnikuga tegi Hedvig L√§tt.
Tartu Kunstimuuseumi n√§ituse &quot;Metsa ja mere vahel. Eesti loodusmaal&quot; hairdusprogrammi raames 31.10.2013 toimunud loodusfotograaf Urmas Tartese loeng. Juhatas √ºks n√§ituse kuraatoreid Reeli K√µiv.
Tartu Kunstimuuseumi n√§ituse &quot;Metsa ja mere vahel. Eesti loodusmaal&quot; raames 07.11.2013 toimunud John Grzinichi ja Evelyn M√º√ºrsepp-Grzinichi heli- ja joonistusperformance.
Kunstiministeerium v√µtab vaatluse alla Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt koostatud -Eesti Loomemajanduse olukorra uuringu ja kaardistuse-, mis toodi avalikkuse ette k√§eoleva aasta suvel. Uuringut kommenteerivad Marje Josing ja Triin Vahi Konjunktuuriinstituudist ning ettev√µtja Riivo Anton, kes on l√§hemalt uurinud Eesti kunstiinvesteeringu v√§√§rtust. K√ºsimusi esitavad Markus Toompere ja Indrek Grigor.
Kumu Kunstimuuseumis on eksponeeritud fotograaf Paul Kuimeti seeria -Konspekteeritud ruum-, mis koosneb teater No99 initsiatiivil 2012. aastal v√§ljaantud raamatu -Konspekteeritud ruum. Eesti monumentaalmaal 1879-2012- tarbeks tehtud fotodest. Kunstiministeerium toob teieni vestluse fotograaf Paul Kuimetiga, mis √ºritab Kumus eksponeeritud sarja m√µtestada ennek√µike l√§bi paralleelide autori varasemate t√∂√∂dega. Saatejuht on Indrek Grigor.
KUMUS on avatud n√§itus -P√ºhalik kaasaeg. Nikolai Korma≈°ovi 1960. aastate maalid&quot;, isa loomingust r√§√§givad kunstniku pojad Andrei ja Orest Korma≈°ov. K√ºsib Markus J√§rvi.
23.11.2013 toimub Tallinna Kunstihoones n√§itusel -ANK '64. Pool sajandit kunstis- ringk√§ik kunstnik J√ºri Arrakuga. Kunstniku loometee algas just sealt. J√ºri Arrak vestleb stuudios Markus J√§rvi.
Seekordses &quot;Galeriis&quot; r√§√§gime kunsti ja heli kokkupuutealadest, t√§psemalt helikunstist. KUMUs on septembri l√µpust saadik kuni jaanuari keskpaigani avatud helikunstin√§itus &quot;S√ºnkroonist v√§ljas&quot;. N√§itusest ja helikunstist √ºldisemalt k√µnelevad n√§ituse kuraatorid Kati Ilves ja Ragne Nukk ning kunstnik Andres L√µo. Hiljuti oli Vaal galeriis Peeter Lauritsa n√§itus &quot;Logos ja Mythos&quot;, mille heli kujundasid Anne T√ºrnpu ja Lauri Kaldoja. N√§itusest ja sellele helikujunduse tegemisest r√§√§gibki Lauri Kaldoja. Saate teine pool kuulub Andri Ksenofontovile, kes viib kuulaja p√µgusale ringk√§igule valitud n√§itustel Tallinnas. Saate autor, toimetaja ja k√ºsitleja on Maria Lee Liivak. Helioperaator Vivika Ludvig. Saade on muusikaliselt kujundatud.
26. novembril esietendub Kanuti Gildi SAALis noore tantsija ja koreograafi Rene K√∂steri tantsulavastus &quot;Tzion&quot;. Rene K√∂ster r√§√§gib Tzioni temaatikast ja kaasaegsest tantsust. Saatejuht Karin Kopra.
SIRP omaalgatusliku kultuurimeedia vaatenurgast Kunstiministeerium k√§sitleb ajalehe Sirbi skandaali omaalgatusliku kultuurimeedia vaatenurgast - kultuurikriitika maastiku mitmekesisus, erinevad kanalid, erinevad √ºlesanded. Teemat lahkavad Helen Tammem√§e, Keiti Kljavin, Liisa Kaljula, saatejuht Maarin M√ºrk ning oma kommentaari lisab ka &quot;Tartu m√∂liseb&quot; Indrek Grigor
Kas maalikunsti on v√µimalik m√µista ka kuidagi teisiti, kui seinal rippuvat raamitud l√µuendit? Mis juhtub, kui maal ribadeks l√µigata v√µi hoopis raamatuks k√∂ita? V√µi kuidas n√§eb v√§lja kaasaegne kunst kaasaegses koolikeskkonnas? Milliseid k√ºsimusi esitab endale ja oma t√∂√∂le kaasaegne maalikunstnik? MAK k√§is k√ºlas Merike Estnal, kes avas meile oma ateljee uksed ja l√µikas eest Viljandi g√ºmnaasiumi aknad, et oma kunst koolimajja sisse t√µsta.
Tartus on paralleelselt avatud kaks skulptuuritudengite t√∂id koondavat n√§itust - -√ñ√∂ ja P√§ev- Nooruse galeriis ja -V√§ljap√§√§sumaastik- Kunstimajas. Saatejuht Indrek Grigor kaardistab probleeme, millega kunstikriitik √ºli√µpilast√∂√∂de n√§itust kajastades kokku puutub ning annab p√µgusa √ºlevaate korduvatest v√µtetest, mida kriitikud sealjuures tavaliselt rakendavad. Skulptori ja pedagoogina tegev Jevgeni Zolotko kutsub oma, nii kriitikute kui √ºli√µpilaste suunas muigavas kommentaaris k√µiki osapooli √ºles suuremale empaatiale nii teineteise kui publiku suunas. Ning Tartu K√µrgema Kunstikooli galerii Noorus galerist ja k√µnealustest √ºli√µpilasn√§itustest Sirpi artikli kirjutanud Triin Tulgiste jagab oma v√§rskeid kogemusi.
Kas me m√§rkame, mis toimub meie √ºmber linnas? Kes istuvad pargipinkidel ja √§√§rekividel? Mark Raidpere m√§rkab ja suudab eriti v√µluvalt portreteerida keskkondi ning inimesi enda √ºmber. MAKil oli v√µimalus olla koos Margiga Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis tema isikn√§ituse installeerimise ja selle piduliku avamise juures. Saates kuuleme kunstniku, kuraatorite ja Margi l√§hedaste t√§helepanekuid kunstist ning elust.
Saatejuht Indrek Grigor otsib ja leiab meelevaldseid paralleele karmi stiili suurmeistri Nikolai Korma≈°ovi ja Eesti √ºheks andekamaks, aga ka naiivsemaks maalikunstnikuks nimetatud August K√ºnnapu loomingu ja retseptsiooni vahel.
Kui teile tagastatakse maja Pelgulinnas, siis mida te sellega peale hakkaksite? Koliks ise k√µige p√§ikselisemasse tuppa ja rendiks √ºlej√§√§nud korterid v√§lja? M√º√ºksite krundi maha? V√µi avaksite hoopis majamuuseumi? Just seda viimast tegi noor kunstnik Flo Kasearu. MAK k√§is Flol k√ºlas ajal, mil ta valmistas ette oma esimest lavadeb√º√ºti Kanuti Gildi Saalis. R√§√§kisime sellest, miks ja kuidas tekkis Flo Kasearu Majamuuseum ning hirmudest, mis saadavad kinnisvaraomanikke.
Galerii 3. saade. Maike Land r√§√§gib n√§itusest &quot;Ennastt√§is&quot; Draakoni galeriis. Mari M√§gi r√§√§gib Lab√ºrintteatri√ºhenduse G9 n√§itusest &quot;Tumeaines&quot; Kullo galeriis. Peeter Laurits r√§√§gib Laurentsiuse n√§itusest &quot;Kaks Ledat ja...&quot; Kunstihoones. K√ºsib saate autor ja toimetaja Maria Lee Liivak. Helioperaator Evelin Voodla. Muusikaliselt kujundatud.
Dokumentaalfilm j√§lgib nelja Eesti fotograafi, kes k√µik otsivad oma pilti. Loodusfotograaf Remo Savisaar, arhitektuuri j√§√§dvustav Arne Maasik, portreede otsija Birgit P√ºve ja pressifotograaf Erik Prozes pildistavad hilissuvises Eestis. Nad on k√µik justkui √ºhtemoodi fotograafid, aga l√§henevad oma objektile v√§ga erineval viisil. Me n√§eme, kuidas tekib foto, mis j√§√§b kaadrisse ja mis kaadri taha, meil on s√µna otseses m√µttes v√µimalus minna pildi sisse ning piiluda fotograafi hinge. Produtsent Kaileen M√§gi, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel.
Saatejuht Indrek Grigor heitis l√§hema pilgu helikunsti retseptsioonile ja valis v√§lja kolm korduma kippuvat teemat: heli kui immateriaalne n√§htus vs fonograaf, helikunst kui keskksond vs k√µrvaklapid ehk helikunsti installeerimine ja kolmandaks helikunsti retseptsioon - kuidas ja miks helikunstist kirjutatakse. Neid kolme teemat on saatek√ºlalisena palutud kommenteerima helikunstik John Grzinich.
MAK j√§rgnes D√©nesile tema Tallinnas Ars-i majas asuvast stuudiost Rahvusvahelisele Veneetsia Kunstibiennaalile. Jalutati hiliss√ºgisestes parkides ja k√ºlastati ka rahvuspaviljone ajaloolistes palazzodes, teemaks ikka kaasaegne kunst. Farkase n√§ituselt Eesti paviljonis sai kokku pakitud kuue tonni jagu eksponaate, mis saadeti Eesti poole teele, et seda Kumus kodupublikule n√§idata. Seniks aga ekraanidel D√©nes Farkas oma paberist volditud maailmaga.
Kas skulptuur peaks olema alati savist, pronksist v√µi m√µnest muust j√§√§vast materjalist? Mis juhtub kui teha √ºleelusuurused skulptuurid paberist ja j√§tta need √µue? V√µi - mis juhtub kui teha need betoonist ja nii palju, et ei teagi, kuhu nad panna peale n√§ituse l√µppu? Mida m√µtleb √ºks kaasaegne skulptor, kui teeb oma ateljees puulehtedest l√ºhtreid v√µi lammutab galeriis p√µrandat, kus on eksponeeritud portselanist pardid? MAK proovis sellele j√§lile saada k√§ies k√ºlas Edith Karlsonil.
Maria-Kristiina Soomre, Marika Agu, Andreas Trossek, Indrek Grigor ja Maarin M√ºrk k√§ivad l√§bi kogu kunstielu - m√µjuvamad n√§itused, kunstnikupositsioonid, tekstid, s√ºndmused, muutused, kaotused ja v√µidud.
OP! on l√§binud v√§rskenduskuuri ja jagunenud kolmeks teemasaateks - OP! kunst, OP! film ja OP! teater. Esimeses OP! kunstis uurime, kuidas kunst loob teadmisi. Kunstnik Kaido Ole juhtimisel k√§ime n√§itustel, tutvustame kunstnikke ning lahkame p√§evakajalisi kunsti ja elu k√ºsimusi.
Kumus avati n√§itus &quot;D√©nes Farkas. Ilmne paratamatus&quot;, mis loodi 2013. aasta 55. Veneetsia biennaali Eesti paviljoni jaoks. R√§√§givad kunstnik D√©nes Farkas ja Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse direktor Maria Arusoo. K√ºsib Kaisa J√µhvik.



Kunstnik Kadi Estland alustas aadressil Kopli 83 Nancy Nakamura Ideederiiulit. Kunstiministeerium uurib, millega tegu, miks just Koplis ja mis ideed riiulis veel ootel on. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Vaatame fotorealismi viljeleva maalikunstniku T√µnis Saadoja ateljeesse. Kuidas valib kunstnik fotod? Miks maalida fotot? Milliseid lugusid jutustab kaasaegne maalikunst ja mis meetoditega see valmib? Sellest ja paljust muust r√§√§kis meile kunstnik T√µnis Saadoja, kes lasi MAKil j√§lgida, kuidas valmib √ºks maal - k√µige esimestest pliiatsijoonistustest kuni viimase pintslit√µmbeni.
Maalikunstnik Epp-Maria Kokam√§gi 55. s√ºnnip√§eva puhul on Ammende Villas avatud autorin√§itus &quot;Retrospektiiv-, kuhu kunstnik on kokku pannud valiku oma parimatest t√∂√∂dest. N√§ituse peamisteks m√§rks√µnadeks on naiselikkus ja ingellikkus. -Viiek√ºmne viie aastaga poleks justkui midagi muutunud ? ikka armastan inimest ja looma ning tunnen suurt respekti looduse ees,- r√§√§gib Epp Maria oma inspiratsioonidest aastate v√§ltel, -K√ºll aga k√µik selle n√§ituse maalid on valminud P√§rnumaal, inspireeritud siinsest valgusest ja aastaaegade vaheldumisest.- P√§rnu stuudios on Epp-Maria Kokam√§gi. Saatel√µigus k√µlab Anne Maasiku &quot;R√§ndaja √µhtulaul&quot;. Saatejuht Markus J√§rvi.
Miks k√§sitletakse kunstitegemist v√§ljapool majanduss√ºsteemi? Kas √ºks kunstniker√ºhmitus saab edukalt eksisteerida firmana? Milline n√§eb v√§lja teos, mis koosneb vaid iseenda v√§√§rtusest? Mida √ºldse oodatakse praeguses √ºhiskonnas √ºhelt kaasaegselt kunstnikult? MAK j√§lgis, kuidas kolmest andekast kunstnikust koosnev Visible Solutions O√ú tegi supermarketis oma 
Kumu kunstimuuseumi kirjastustegevus on v√µrdlemisi aktiivne. √úheks kindlaks, kui mitte ainsaks, k√µiki Kumu v√§ljaandeid √ºhendavaks jooneks on muuseumi direktori Anu Liivaku eess√µna. Saatejuht Indrek Grigor √ºritab Liivaku eess√µnu iseloomustades esitada √ºlevaate eess√µna kui v√µrdlemisi normeeritud ≈æanri ise√§rasustest ja √ºlesannetest.
Kunstiministeeriumi k√ºlalisteks on Viljandi G√ºmnaasiumi kunsti√µpetaja Monika M√§ndmaa, Viljandi Kunstikooli direktor Kristjan M√§ndmaa ja Agur Kruusing Haapsalu Linnagaleriist. Saate autor Maarin M√ºrk.

Kunstiministeeriumi laual on v√§rske elustiilide uurimuse kogumik -Subkultuurid-. Mida selle lakoonilise, ent ambitsioonika pealkirjaga raamatu kaante vahelt leida v√µib, tutvustavad artikli kogumiku koostaja ja toimetaja sotsioloogia professor Airi-Alina Allaste ning kultuuriteadlane Berk Vaher. K√ºsimusi esitab saatejuht Indrek Grigor.
Pargid, basseinid, kuulipildujad ja l√ºhtrid: millist s√µnumit need kannavad Jaanus Samma pingestatud galeriikeskkonnas? Kes varem on kudunud t√§navakritseldusi kampsunimustritesse? Milliseid k√ºsimusi ja ettepanekuid esitab Jaanus Samma kunstilooming ning missuguseid v√§ljendusvahendeid ta selleks kasutab? MAK jalutas Jaanus Sammaga tema loomingus k√§sitletavail Tallinna t√§navail ja k√§is Tartu Kunstimuuseumis vaatamas √ºhe teose installeerimisprotsessi. Saates tuleb jutuks kunstniku doktorit√∂√∂ uurimus ja v√§√§rtused, mida Samma peab oluliseks elus ning kunstis.
Oma mitmek√ºlgsusega on Maile Gr√ºnberg vaieldamatult eesti sisearhitektuuri ja m√∂√∂blidisaini √ºks t√§htsamaid tegijaid. Gr√ºnberg on Eestis kodustanud palju uudisv√µtteid. 1970. aastatel tutvustas ta laiadele hulkadele popdisaini, n√§idates, et t√µsise, m√µneti moralistliku ja ainult √ºht t√µde kuulutava modernismi k√µrval v√µib teha ka midagi m√§ngulist, loovat ning elamuslikku. 1980. aastatel liikus alati avangardne looja sujuvalt edasi postmodernismi ja kavandas t√§iesti uudseid m√µnusaid kohvikuid, viidates √ºhelt poolt n√§iteks art d√©co'likule luksuslikule atmosf√§√§rile ning tuues teisalt ruumikujundusse t√§iesti uued terminid nagu camp ja kit≈°. Lisaks on disainer kavandanud n√§gusaid m√∂√∂blit√ºkke, mille seas on eriti t√§nuv√§√§rne Lutheri vabriku vaimus vineeri taiplik ja efektne kasutamine. Ometi ei kipu Gr√ºnberg klassikule kohaselt tagasi vaatama, vaid otsib aina uusi maailmu. Filmis avab v√ºrtsikas autor ise oma tegemiste tagamaid. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat.
Tartus Jakobi galeriis on kuni 14. m√§rtsini 2014 avatud Pille Johansoni maalide n√§itus &quot;Pimekohting&quot;. Kunstnikuga vestles Liina Vainumetsa.
Kuidas salvestada m√∂√∂duvat aega meie √ºmber - aastaid, kuid, n√§dalaid ja isegi p√§evi? Erki Kasemets on viimased 25 aastat iga p√§ev √µmmelnud √ºhe n√∂√∂bi oma √ºlikonna h√µlmadele, v√§rvinud √ºhe piimapaki ja k√µige selle k√µrvalt teinud veel Pol√ºgon teatrit ning mitmeid teisi kunstiprojekte. MAK k√§is vaatamas, kuidas Erki 25 aasta looming oli √ºleval Kunstihoone valgetes saalides ja aasta hiljem k√ºlastasime teda Kloogal, kus ta j√§rjepidevalt oma maailmu loob.
Saatets√ºkkel kirikuarhitektuurist ja -ruumist. Esimeses saates r√§√§givad kunstiajaloolased Kersti Markus, Anneli Randla ja Anu M√§nd ning Roomakatoliku Kiriku piiskop Philippe Jourdan meie kirikuarhitektuuri murdepunktidest ja keskaegse kiriku ehitusest, sisustusest ning funktsioonist. Saatejuhid Linda Lainvoo ja Meelis Holsting, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Katrin Seppel.
Reformatsioon ei too esialgu kaasa uute kirikuhoonete ehitust, k√ºll aga kujundab √ºmber kirikuruumi: alles j√§√§b ainult √ºks altar, lisanduvad pingid ja ajapikku v√§√§rid. Oluliseks saavad kantsel ja valgustus - et usku m√µista, tuleb jutlust kuulata, lauluraamatust laulda ja emakeelset Piiblit lugeda.
Kunstiministeerium tegi v√§ljas√µidu Viljandisse, Kondase Keskusesse, mille juhtimise on ajutiselt √ºle v√µtnud Gregor Taul. Tauliga muuseumi n√§ituseprogrammist r√§√§kides ilmnes, et kuigi perifeeria on justkui tsentrumi v√§ike mudel, on kultuuriasutuse potentsiaalne √ºhiskondlik m√µju √§√§remaal m√§rksa suurem kui keskuses. Saatejuht on Indrek Grigor.
Tekstiilikunstnik Anu Raud vallutas Saaremaa. Tema vaibad ja kavandid on n√§itustel Kuressaare Raegaleriis, Kultuurikeskuses ja Anne Erakunstikooli galeriis. Viimatinimetatud paigas andis Anu Raud eelmisel n√§dalal√µpul meistriklassi. Anu Raua ateljees k√§is √§sjavalminud vaipa imetlemas Piret-P√§iv Rist.
Uurime koos kunstnik Kaido Olega, mida t√§hendab kirjaoskus v√µi kirjaoskamatus kunstis. Kust saab meie kunstikirjaoskus alguse? Kas kriitiku √ºlesanne on teha arusaamatu arusaadavaks?
14. m√§rtsil m√∂√∂dub kunstnik Karl Burman noorema s√ºnnist 100 aastat. Tunnustatud akvarellisti ja arhitekti meenutavad kunstiteadlane Mai Levin ja kunstniku t√ºtar Kirke Saarma. Saatejuht Markus J√§rvi.
Kuidas muutub me √ºmber √ºhiskond ja linnamaastik ning mida kunstnik selles n√§eb? Mis vaade avaneb linnal√§hedastel p√µldudel v√µi suurte ristmike √ºmbruses? Kuidas eksponeerida visuaalse √ºlek√ºllastuse ajastul fotot? Kunstnik Paul Kuimet m√µtleb nii nendele kui ka paljudele muudele k√ºsimustele nii oma fotoinstallatsioonides kui ka raamatuformaadis. MAK k√§is vaatamas, kuidas laboris monumentaalmaali kujutised fotopaberile ilmuvad. Hiljem n√§gime Paul Kuimetit neid samu pilte Kumu graafikakabineti seintele installeerimas ja ajasime juttu Lugemiku raamatupoes Pauli ning ta kolleegidega.
19. sajand oli rahvastiku kiire kasvu, linnastumise ja rahvuste s√ºnni aeg. Eestlased, kes ei mahtunud enam v√§ikestesse keskaegsetesse kirikutesse √§ra, kogusid annetusi oma koguduse kiriku ehituseks, kirikute rajamisest sai rahvusliku liikumise osa. P√§rast Tartu √úlikooli kiriku valmimist 1860. aastal kerkisid Tartusse, Tallinna, Viljandisse ja mujale suured eriilmelised kirikud, millest m√µnigi j√§i kohe p√§rast valmimist kitsaks. Saates kunstiajaloolane Tiina-Mall Kreem, Tartu √úlikooli-Jaani koguduse √µpetaja Urmas Petti ja Tartu Peetri koguduse √µpetaja Ants Tooming. Saatejuhid Linda Lainvoo ja Meelis Holsting. Re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Katrin Seppel.
Saate esimeses osas tuleb juttu kaasaegsest kunstimuuseumist noorte kuraatorite pilgu l√§bi - mis teeb t√§nap√§eval muuseumist muuseumi, milline peaks olema selle programm ja kuidas erineb sealne n√§itustetegemine galeriides v√µi projektiruumides toimuvast? Saate teises pooles k√ºsime, mis alustelt l√§htub -muuseumit m√§ngiva- Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi programm ning kuidas ja kas eristutakse galeriidest ja teistest kunstimuuseumidest. Saates on k√ºlas Marika Agu Tartu Kunstimuuseumist, Kati Ilves Eesti Kunstimuuseumist ja Anders H√§rm Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumist. Saatejuht on Triin Tulgiste.
Glasuuritud pinnad ja loomanahad, betooni t√§isvalatud lastevann ning kaks kotti mulda galeriip√µrandal. Need on m√§rks√µnad, mis juhatavad meid Berliinis ja Viinis resideeruva eesti kunstniku Kris Lemsalu j√§lgedele. MAK k√§is Lemsalu stuudios vaatamas, kuidas valmisid keraamilised vormid raadiost ja mudelraudteest, kuidas ta 600-kraadises ahjus kampsunist tekstiili v√§lja p√µletas ning mismoodi k√§is ettevalmistus n√§ituseks.
Tallinna Sulevim√§el oli √µigeusu kirik kindlasti juba 14. sajandil, aga valdav osa sibulkupliga maakivist kirikuid ilmus meie sakraalmaastikule 19. sajandi teisel poolel. S√ºmboolselt jaguneb √µigeusu kiriku ruum taevaseks altariruumiks ja maiseks kogudusesaaliks, nende piiril asub √ºhtaegu √ºhendav ning eraldav ikonostaas, mis √ºlesehituselt j√§rgib jumalikku hierarhiat. K√µrge kupli all seisja kogeb oma f√º√ºsise ja meeltega taevase ning maise √ºhinemishetke. Saates EA√ïK metropoliit Stefanus, kunstiteadlane Mari-Liis Paaver ja TL√ú √µppej√µud Orest Korma≈°ov.
Kunstiministeerium vestleb seekord Tanel Saare ja Martin R√ºnkiga kultuuritehasest Polymer, mis jaanuaris sulges oma uksed peale 12 tegutsemisaastat. Hiljuti esitleti ka Polymeri kataloogi ning saates kuuleb nii tagasivaated mitmek√ºlgsele tegevusele kui ka p√µgusalt arutelu alternatiivkultuurist Tallinnas laiemalt. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Eestlase arhet√º√ºpne p√ºhakoda on torni ja k√µrgete akendega kivikirik, aga p√ºhakoda on ka rehielamu t√º√ºpi vennastekoguduse hoone k√ºlaservas ning vabakoguduse tornita maja linnapildis. Saates kunstiajaloolane Anneli Randla, vennastekoguduse vend Tanel Ots, kirikuloolane Riho Saard ja arhitektuuriajaloolane Oliver Orro. Saatejuhid Linda Lainvoo ja Meelis Holsting. Re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Katrin Seppel.
Kui palju on meil t√§nap√§evast sakraalarhitektuuri? Ja kas poleks Euroopa demograafiliste protsesside ning ilmalikustumistendentsi taustal m√µistlik m√µelda meie eri aegadel ehitatud p√ºhakodade tulevikust? Saates arhitektuuriajaloolane Egle Tamm, kunstiajaloolane Kaire Tooming, kiriku√µpetaja Mare Palgi ja arhitektuuriteadlane Mait V√§ljas.
Kunstiministeerium j√§tkab t√µmbekeskusest v√§ljapoole j√§√§va kunstielu kaardistamist. Seekord s√µitis saatejuht Indrek Grigor Ministeeriumi l√§hetusel k√ºlla V√µru linna, et k√ºsitleda Vana-V√µromaa Kultuurikoja v√§rsket galeristi Jana Huult.
Seekord imetleme kunsti v√§ljaspool kunstisaale. M√§rks√µnad on ehtekunst, avalik teos ja protsendiseadus ning koduseinakunst.
Kunstiministeeriumi stuudios on seekord Kumu Kunstimuuseumi kuraator Eha Komissarov, kes selgitab, miks v√§√§rib t√§helepanu Kumus eksponeeritud L√§ti kunstniku Visvaldis Ziedi≈Ü≈°-i n√§itus -√úmberjutustused L√§ti kunstiajaloos-. Saate teises pooles toome teieni salvestuse legendaarse kunstiajaloolase Armin Tuulse Eesti M√µtteloo sarjas ilmunud kogumiku -Linnad ja lossid- esitluselt. K√µnelevad raamatu koostaja Kadri Asmer, kunstiajaloolane Kaur Alttoa ja M√µtteloo sarja peatoimetaja Hando Runnel. Saatejuht on Indrek Grigor.
Graafiline disainer ja kirjanik Margus Tamm avas eelmisel neljap√§eval Kunstihoone galeriis isikn√§ituse &quot;Esimesed kolm minutit&quot;. Oma n√§itusest, kokkupuutest teksti ning kirjandusega ja muudest tegemistest r√§√§gib kunstnik ise. Saatejuht T√µnn Adermann.
√Ñsja kuulutati v√§lja Tallinna Arhitektuuribiennaali 2015 kuraatorikonkursi v√µitjad Ingrid Ruudi, Madle Lippus ja Karli Luik teemaga -Lokaalsused-. Kunstiministeeriumis on lisaks Madle Lippusele k√ºlas eelmise biennaali kuraatoritiimist Aet Ader ja Kadri Klementi ning arutatakse selle √ºle, kellele on TAB suunatud ning mida 2015. aasta s√ºgisel Tallinnas oodata on. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Vestlusring Tartu Kunstimuuseumi n√§ituste &quot;Valge maika&quot; (Flo Kasearu) ja &quot;Loodusmaagia: m√ºstilised hetked Eesti kunstis&quot; (Rauno Thomas Moss) kuraatoritega 25.04.2014. N√§itused valmisid programmi &quot;Kunstnikud kogudes&quot; raames, mille k√§igus valiti kahte n√§itust kureerima kaks kunstniku ning muuseumi kogude kuraator Tiiu Talvistu aitas oma teadmiste pagasi abil nende ideed ellu viia. Vestlusringis osaleb ka muuseumi hairduskeskuse juhataja Reeli K√µiv ning vaherepliikidega v√ºrtsitab juttu Krista Piirim√§e.
Kunstiministeerium tutvub v√§rske Kultuuriklubiga Kelm ja uurib t√§psemalt, mida kujutab endast sealne kunstiprogramm, mille eestvedajaks on Siim Ghert Preiman. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Kas kunst peaks olema v√µistlussport? Kaido Ole ja &quot;OP! kunst&quot; otsivad vastust Kaasaegse Kunsti Muuseumis K√∂ler Prize'i nominentide n√§itusel.

Eelmise n√§dala l√µpus avati KUMU suures saalis Eesti avangardkunsti suurkuju, rahvusvaheliselt tunnustatud kunstniku Raul Meele √ºlevaaten√§itus. Kommenteerivad kuraator Eha Komissarov ja kunstnik ise. Saatejuht Kaisa J√µhvik.
Konverentsist -Kunst ja teadus &quot; r√§√§gib Piibe Piirma ja festivalist &quot;Maikellukese p√§evad&quot; r√§√§gib etendusekunstnik Katrin Essenson. Saate autor on Maarin M√ºrk.

K√ºlas on Solveig Jahnke, kes on aastaid tegutsenud kunstiv√§ljal erinevates institutsioonides avalike suhete juhina. Uurime tema n√∂ k√µrvaltvaataja pilguga, kuidas kunstiga tegelevad asutused erinevad muus valdkonnas tegelevatest, milline kunst talle oluline on ja miks ta j√§tkuvalt just siin tahab tegutseda. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Eesti keeles on ilmunud Leo Tolstoi &quot;Mis on kunst&quot; Andri Ksenofontovi t√µlkes. Tolstoist, raamatust ja t√µlkimisest k√µneleb Andri Ksenofontov. K√ºsib Maria Lee Liivak.
Sel n√§dalal avatakse Vene Teatris interaktiivne heliatraktsioon &quot;Cyclotron&quot;, milles publik on samal ajal nii autor, esitaja kui ka kuulaja. Stuudios on kunstnik Evi P√§rn ja helilooja Aleksandr ≈Ωedeljov. Saatejuht Kaisa J√µhvik.
Nii nagu eelmise hooaja l√µpus, nii on ka sel hooajal Kunstiministeeriumi viimane saade p√ºhendatud enesekriitikale. Saadet juhivad sel puhul -audiitorid- Markus Toompere ja Peeter Krosmann, kes k√ºsivad, miks kunstiministeeriumi -ametnikel- on nii v√§he s√µpru, miks kunstiministeerium ei tegele kunstiga ning miks saade nii igav on? K√ºsimustele vastab Kunstiministeeriumi kantsler Indrek Grigor.
Reedel avatakse Peipsiveerel, Varnja k√ºla kalurimaja paadikuuris suvegalerii Voronja. Esimene n√§itus &quot;Ajutine valitsus. Nelikend aastat punki&quot; on avatud suve l√µpuni. Stuudios on k√ºlas galerii asutaja Raul Ore≈°kin ja n√§ituse kuraator Kiwa. Saatejuht Liina Vainumetsa. Muusika: Silver Sepp - Revolutsioon
Kumu kaasaegse kunsti galeriis avati n√§itus &quot;Merike Estna ja mina kui maal&quot;, mis koosneb kahest tihedalt p√µimunud n√§itusest - Merike Estna isikun√§itusest &quot;Sinine laguun&quot; ja grupin√§itusest &quot;Mina kui maal&quot;. N√§itust tutvustab kunstnik Merike Estna. Saatejuht Kaisa J√µhvik.
1. augustil avati Vaal galeriis Jaanika Peerna teine kodumaine isikun√§itus &quot;Harjutusi joontele/Exercises for Lines&quot;. Helil√µigus avamiselt vestleb kunstnikuga Anne Prommik.
V√§liseestlane Alur Reinans r√§√§gib oma eluteest. Eestlaste p√µgenemine l√§√§nde 1943. aastast. Eestlased Rootsis erinevatel t√∂√∂del. Eestlaste organisatsioonide tekkimine. Kunstnik Karin Luts. Toimetaja Martin Viirand.
Kunstnik Rainer Kaasik-Aaslav r√§√§gib Tallinnas Hop galeriis avatavast isikun√§itusest &quot;Jeruusalemma s√ºndroom ehk teekond sinna, ei tea kuhu, toomaks seda, ei tea mida&quot;. Saatejuht on Kristiina Kiis.



Juunis, kui Kunstiministeerium oli juba suve- puhkusel, ilmus oma v√§liselt vormilt teadusajakirja meenutav tekstide kogumik &quot;S√µbralik Semiootika. Semiosalongi tekste aastast 2011-2014&quot;. Kunstiministeeriumisse on palutud kogumiku koostajad Piret Karro ja Kristin Orav, kes tutvus- tavad seminaride sarja Semiosalong ning avavad nii seminari kui kogumiku taga seisvaid motiive. K√ºsib ja kommenteerib saatejuht Indrek Grigor.
OP! alustab hooaega osalus-selfie'de ja laetud p√ºstoliga. Tartu kunst on Tallinnas, Raul Meel, Merike Estna ja mina kui maal Kumus ning Kristina Normani j√µulukuusk on ehitud. Saatejuht Kaido Ole, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli.
Eesti Kaasegse Kunsti Muuseum algatas r√§ndn√§ituse projekti &quot;Kohatu&quot;, mille raames kavatsetakse korraldada kolm n√§itust v√§ljaspool kunstikeskuseid. -Kui rahvas ei tule kunsti juurde, siis kunst l√§heb rahva juurde.- Kunstiministeeriumi stuudiosse on projekti kommenteerima palutud EKKMi juhatuse liige Anders H√§rm. Otsides kommenteerivaid paralleele, p√∂√∂rab Kunstiministeerium saate teises pooles oma pilgu aga minevikku. ENSV-s ringlenud r√§ndn√§ituseid kommenteerivad Tartu Kunstnike Liidu n√§ituste osakonnas t√∂√∂tanud Enn Tegova ja Tartu Kunstimuuseumi r√§ndn√§ituste osakonna viimane juhataja Priidu Beier. Saatejuht on Indrek Grigor.
Sel n√§dalal avas Vogue Talent ja Kristjan Raua preemia laureaat disainer Marit Ilison Draakoni galeriis isikn√§ituse &quot;Longing For Sleep&quot;. See on mitmek√ºlgset rahvusvahelist t√§helepanu ja tunnustust p√§lvinud kontseptuaalne moekollektsioon, mis on inspireeritud talvisest pimedast ajast ning autori igikestvast soovist sel ajal kauem ja rohkem magada. Kunstnikuga vestleb Nele-Eva Steinfeld.
Heliloojal ja muusikul Taavi Tulevil ilmus hiljuti loodushelide album Kuku!. Silmapaistev plaadikujundus on loodud koos kunstnik Okeikoga. Loodusest, seal kostuvatest helidest ning v√§rvidest muusikas k√µnelevad Taavi Tulev ja Okeiko. Saatejuht Johanna M√§ngel.
Kunstiministeeriumis on koha sisse v√µtnud uue Eesti Kunstiakadeemia maja projekti v√µitnud meeskond - Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Joel Kopli ja Eik Hermann. Lisaks konkursi v√µidut√∂√∂ avamisele tuleb juttu ka sellest, millised t√§nap√§eval kunstikoolid √ºldse olla v√µiksid. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis (EKKM) avati eile Raul Kelleri personaaln√§itus &quot;What You Hear Is What You Get (Mostly)&quot;, mis keskendub helile kui f√º√ºsilisele n√§htusele kohaspetsiifilises st. ruumilises v√µtmes. Toimetaja Johanna M√§ngel k√§is n√§itusel helisid p√º√ºdmas ja tegi juttu kunstnik Raul Kelleriga.
Juttu tuleb kehalisuse motiivist ja queer teoreetilisest fenomenoloogiast n√§ituse &quot;K√µhe tunne?!&quot; kontekstis. Mis suhe on kultuuril keha ja tabudega? Mis tunne on olla oma kehas? Saatek√ºlalised on filmire≈æiss√∂√∂r Marko Raat, kes m√µned aastad tagasi kureeris n√§ituse &quot;Kehaline karistus&quot; ning vabakutseline teoreetik Airi Triisberg, kes r√§√§gib saates kehast queer-feministliku teooria perspektiivist. K√ºlalistega vestleb Rebeka P√µldsam.
L√§henevate Disainiauhindade jagamise puhul r√§√§givad Kunstiministeeriumis heast disainist, headest tellijatest ja disaini v√§√§rtustamisest Maris Takk Disainikeskusest ja AKU disaner Uku-Kristjan K√ºttis. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
OP! kunst on disainilainel. Kaido Ole n√§pib t√∂√∂stustekstiile ja katsetab oma nahal head disaini. Uurime Veneetsia arhitektuuribiennaalil, kuidas meie digitaalsed j√§ljed kajastuvad avalikus ruumis.
Saatek√ºlalisteks on helilooja M√§rt-Matis Lill ja fotokunstnik Kristina √ïllek. Arutletakse vormi rolli √ºle nende loomingus ja kaasaegses kultuuris laiemalt. Kust l√§heb formalismi ja formaalse kunsti piir t√§na? Kes annab vormile sisu? Vestlusringi juhib Rebeka P√µldsam. Taustalugemiseks: Bracha L. Ettinger &quot;Weaving a Woman Artist&quot;'
Tartu Kunstimajas avati eelmisel n√§dalal kolm n√§itust: Laura P√µllu &quot;Varemed&quot;, r√ºhman√§itus &quot;Duul&quot; ja Kaie Luige &quot;Utoopia&quot;. N√§itusi tutvustavad kunstnik Laura P√µld, kuraator Peeter Talvistu ja kunstnik Kaie Luik. Saatejuht T√µnn Adermann.

Arutelu keskmes on sotsiaalmeedias tegutsev feministlik foorum -Virginia Woolf sind ei karda!- ning selle √ºhiskondlik t√§hendus. Kuidas on -Virginia Woolf sind ei karda!- ajas arenenud, kasvades v√§ikesest queer-feministlikust lugemisr√ºhmast mitme tuhande liikmega platvormiks? Mis selles foorumis toimub ja kas neid tegevusi saaks k√§sitleda sotsiaalse liikumisena? Mida v√µib selles foorumis toimuvate debattide p√µhjal j√§reldada feministliku liikumise kohta Eestis siin ja praegu? Saatek√ºlalised on Brigitta Davidjants ja Kristina Papsejeva. K√ºlalistega vestleb Airi Triisberg.
Narvas Kreenholmi kompleksi kuuluv nn Carri villa on erandkorras publikule avatud! Kunstiministeeriumis r√§√§givad seal aset leidvast T√µnis Saadoja n√§itusest &quot;Arhitektuurifoto v√§ikese poisiga - √µlimaalid l√µuendil&quot; kunstnik ise ja n√§ituse koordinaator Sten Ojavee Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusest. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Vana ja uus maailm, oma ja v√µ√µras, meie ja nemad, Euroopa ja USA. K√ºlas on muusik Maria Juur. Saatejuht Joonas Hellerma.
Homme j√µuab kodupubliku ette Priit ja Olga P√§rna uus animafilm &quot;Lendurid koduteel&quot;. Autorid on stuudios. Saatejuht Markus J√§rvi.
Oktoobrikuu pikk Kunstiministeerium vaatleb Manifestat - kuu l√µpuni Peterburgis aset leidvat Euroopa kaasaegse kunsti biennaali. Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse direktor Maria Arusoo r√§√§gib biennaali-muljeid ja koost√∂√∂kogemusi. Saate teises pooles tutvustatakse artist-run-space-i Rundum, kes osales k√µigi oma muude tegemiste k√µrvalt samuti Manifestal. Saatejuht on Maarin M√ºrk
Seekord r√§√§gitakse Kunstiministeeriumis uuest vene kultuurist Eestis. K√ºlas on Sandra Kosorotova ja Gustav Kalm MT√úst Uus Vene Kultuur Eestis (UVKE). Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Mille poolest erinevad -kodanikupalk- ja tingimusteta p√µhisissetulek? Miks peaksid kultuurit√∂√∂tajad toetama tingimusteta sissetuleku ideed? Kuidas muudaks tingimusteta sissetulek √ºhiskondlikke v√µimusuhteid ja kapitalismi toimimisloogikat? Arutelus osalevad kultuuri- ja √ºhiskonnateoreetik Tarmo J√ºristo ja kirjanik Maarja Kangro. Vestlust juhib Airi Triisberg.
Tallinna Kunstihoones on novembri l√µpuni v√µimalik n√§ha kuue noore maalikunstniku √ºhisn√§itust -V√µimatu minna, kindlasti minna-. N√§itusest, oma loomingust, kunstist ning maalikunstist k√µnelevad saates n√§itusel osalevad Anna ≈†kodenko, Mart Vainre ja Mihkel Ilus. Viimane on ka √ºks n√§ituse kuraatoritest. Saatejuht on Indrek Grigor.
Eesti Kunstiakadeemia saab sada aastat vanaks. Kas p√µhjust on juubeldamiseks v√µi seisab kunstihariduse pikk traditsioon katkestuse l√§vel? Stuudios on EKA vilistlane ja professor, ehtekunstnik Tanel Veenre. Saatejuht Joonas Hellerma.
Eesti Kunstiakadeemia 100. juubeliks valminud saade. Autorid Mart Kalm ja Elo Selirand, produtsent Kadi Katarina Priske.
&quot;OP! kunst&quot; ei j√§ta k√ºlmaks. Vaatame linnakunsti Lasnam√§el ja Helsingis, maalikunsti Narvas ning Tallinnas ja grafitit soojadel kampsunitel. Saatejuht Kaido Ole, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli.
Eesti Kunstiakadeemia 100 s√ºnnip√§eva pidustuse raames avati ka EKA uus galeriipind. Kunstiministeerium teeb juttu v√§rske galeristi Merilin Talumaaga ning k√ºsib galeriile pinna v√µimaldanud Eesti Kunstnike Liidu asepresidendilt Elin Kardilt, millised olid Liidu motiivid. Teisalt, kuiv√µrd √ºks olulisemaid probleeme, millest seoses EKA hoone lammutamisega r√§√§gitud on, on kooli killustumine eraldiseisvateks osakondadeks, siis k√ºsime k√§esoleva aasta kevadel √ºli√µpilastele adresseeritud ISFAG nimelise galerii asutanud EKA skulptuuri- ja installatsiooniosakonna juhataja Kirke Kangro ning fotoosakonna juhataja Marco Laimre k√§est, mis tingis nende initsiatiivi? Kas vajadus galerii j√§rele tuleneb √ºli√µpilastest v√µi on galerii meede √ºli√µpilaste aktiveerimiseks? Saatejuht on Indrek Grigor.
Kunstiministeerium r√§√§gib ajakirja Kunst.ee v√§rske erinumbri valguses noorte skulptorite p√µlvkonnast kui kunstiloolisest n√§htusest. Kuidas, kes ja miks teeb kunstiajaloos √ºldistusi? Et aktuaalsele olukorrale ajaloolist paralleeli pakkuda, on saates intervjuu kunstiteadlase Reet Margiga, keda v√µib nimetada Tartu s√µpruskonnana tuntud autoriteringi kunstiteaduslikuks ristiemaks. Saatejuht on Indrek Grigor.
Seekord on Kunstiministeeriumis k√ºlas kunstnik Jaanus Samma, kellega tuleb juttu nii tema √§sja KU galeriis avatud olnud kampsunipoest &quot;Hair sucks&quot; kui ka kevadel Veneetsia biennaalil Eesti paviljonis esitletavast projekt-uurimusest n√µukogude perioodi geikultuurist. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
&quot;OP!&quot; haarab sajandit. Art d√©co teeb k√µik ilusaks, maalikunstnik Kristi Kongi teeb k√µik v√§rviliseks ja koolinoored lahendavad √ºhiskonna valupunkte Eksperimental. Saatejuht Kaido Ole, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli.
&quot;OP!&quot; haarab sajandit. Art d√©co teeb k√µik ilusaks, maalikunstnik Kristi Kongi teeb k√µik v√§rviliseks ja koolinoored lahendavad √ºhiskonna valupunkte Eksperimental. Saatejuht Kaido Ole, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli.

Vaadates l√§hiaja n√§itusepilti, v√µib v√§ita, et maalikunstnikud on hetkel erakordselt aktiivsed. Kuid samas hakkab n√§ituseid endid ja nende retseptsiooni vaadates silma kaks asjaolu. Esiteks, n√§itused esindavad k√ºll tugevaid, ent killustunud autoripositsioone ning teiseks, kunstnikud on ise v√µrdlemisi agressiivselt asunud oma positsioone s√µnastama, samas kui kriitika vaatab justkui pealt. Olukorda on stuudiosse palutud kommenteerima kunstikriitik Andri Ksenofontov. Saatejuht on Indrek Grigor.
Keskseks teemaks on aastat l√§binud n√§itused nii kodus kui l√§hiv√§lismaal. P√µgusalt r√§√§gitakse ka institutsioonides toimunust ja lehitsetakse t√§navu ilmunud raamatuid. Stuudios on Tiiu Talvistu Tartu Kunstimuuseumist, Piret Karro M√º√ºrilehest ja Andreas Trossek Kunst.ee-st. Saatejuht on Indrek Grigor.
OP! kunst jutustab lugusid t√§navakunstist Tartus, ≈†veitsi ja Baltimaade kunstnikest Kumus ning Peeter Alliku tomatitest Tallinnas. Saatejuht Marko M√§etamm, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, konsultant Anneli Porri, toimetaja ja produtsent Mariina M√§lk.
Maalin√§itusest &quot;Sisemine tuli&quot; r√§√§givad Aleksandr Tishkov ja Jegor Wegner. Saatejuht Liina Vainumetsa.
Algas konkurss ArtProofi Noore Fotokunstniku Stipendiumile. Stuudios on fotokunstnik Krista M√∂lder, kunstikriitik Anneli Porri ja firma ArtProof esindaja Taavi Rekkaro. Saadet juhib Indrek Grigor.
Homme on Kunsti s√ºnnip√§ev! Klassikaraadio ja Artishok t√§histavad t√§na √µhtul Eesti Raadio I stuudios Kunsti 1 000 052. s√ºnnip√§eva. Raul Keller loob stuudios live-ruumiinstallatsiooni, mille otse√ºlekannet saab j√§lgida Klassikaraadio ja kultuur.err.ee portaali kaudu, √ºlekanne toimub ka EBU liikmesmaadesse. L√§hemalt r√§√§gib helikunstnik Raul Keller. K√ºsib Kaisa J√µhvik.
Eesti Kunstiakadeemia kirjastas hiljuti Josef Albersi krestomaatilise v√§rviteoreetilise uurimuse -V√§rvide vastastikm√µju-. Kunstiministeeriumis on r√§√§gitud √ºsna palju raamatutest, aga suurema t√§helepanuta on seni j√§√§nud kirjastused. Stuudiosse on palutud EKA kirjastaja Neeme Lopp, kes tutvustab p√µgusalt kirjastuse tegevust ning konkreetse raamatu t√µlkimise taga seisnud motiive. Albersi ja kunsti vastastikm√µjudest r√§√§gib v√§rviteooria √µppej√µud ja maalikunstnik Kristi Kongi, kelle loomingus on silmapaistev roll just v√§rviteoorial. Saatejuht on Indrek Grigor.
Tartu Kunstimajas on avatud EKA magistrantide grupin√§itus &quot;Loading- 100%&quot;. N√§itusest r√§√§gib l√§hemalt maalikunstnik Katarina Meister. Saatejuht T√µnn Adermann.

Saate keskmes on s√ºgisel v√§lja antud kunstiprojekt &quot;Uus Materjal&quot;. Eksperimentaalne ajakiri ilmus betoonist karbis ning sisaldas endas lisaks tekstivihikutele ka m√§lupulka kogumikalbumiga n√§ituste helikujundustest ning videoteoseid, fotosid, 3D-prinditud kruvi ja Merike Estna marmoleum-maali. Stuudios on k√ºlas Marten Esko ja Evelyn Raudsepp. Saatejuht on Triin Tulgiste.
R√§ndame koos Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumiga Raplasse, Malle Leisiga kollasesse suvesse Tartu Kunstimuuseumis ja kunstnike omaalgatuslikesse galeriidesse Tallinnas.
Kumu Kunstimuuseumis avati 2014. aasta detsembrikuus n√§itus &quot;Tartu S√µpruskond ja √úlo Sooster&quot;. Kunstiministeerium k√ºsitles sel puhul n√§ituse kuraatorit, noorema p√µlvkonna kunstiteadlast Liisa Kaljulat ning S√µpruskonna ehk 1960. aasta r√ºhmituse ristiisa ning √ºht parimat j√§relpallasliku p√§randi tundjat Enn Lillemetsa. M√µlema ette seadsime keskseks k√ºsimuseks kunstnike loomingu ajaloolise j√§rjepidevuse. K√ºlaliste vastused ei √ºllata oma iseloomult - Kaljula keskendub taasaktualiseerimisele ja uust√µlgenduse v√µimalikkusele, Lillemets aga j√§rjepidevusele. T√µde, nagu sellistel puhkudel ikka, on usutavasti m√µlema l√§henemise s√ºmbioosis. Saatejuht on Indrek Grigor.
Kunstiminiseeriumis on k√ºlas hiljuti t√∂√∂d alustanud Tallinna Kunstihoone juht Taaniel Raudsepp. Juttu tuleb KU k√§ek√§igust, seni tehtud ja plaanitavatest muudatustest, kunstnike t√∂√∂tasudest ning uue juhi visioonist. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Arhitektuuriajaloolased Oliver Orro ja Mart Kalm r√§√§givad arhitektuuri arengust Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusajal ja taasiseseisvunud Eestis. Toimetaja Marje Lenk.
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatud rahvusvahelist k√∂itekunstnike n√§itust &quot;Scripta Manent V&quot; tutvustab nahakunstnik Sirje Kriisa. K√ºsib Natalja Sikkem√§e-Org.
Videointervjuud: Bach, Barthol Lo Mejor, Edy, Reigo Kuivj√µgi, Kadri Lind, Erkki Luuk, Edward von L√µngus, Medley, MinaJaLydia
20. veebruaril kuulutati v√§lja L√§ti kunstimaastiku prestii≈æseima, ent samas ka ainsa kunstipreemia Purvitis Prize'i v√µitja. Piduliku gala ja suurejoonelise nominentide n√§ituse k√µrval toimus ka rida preemiat kritiseerivaid s√ºndmusi. Neist enim t√§helepanu p√§lvis ametliku galaga samal √µhtul toimunud Teine Purvitis. Kunstiministeeriumi saatejuht Indrek Grigor tutvustab p√µgusalt Purvitis Prize-i ning palus Teise Purvitise √ºhel korraldajal, kunstikriitikul Lƒ´ga Lindenbaumal kommenteerida viimati nimetatud auhinda, seda ajendanud asjaolusid ja s√ºndmuse taktikat.
Tartu Kunstimuuseumi holokaustiteemalise kunstin√§itusega kerkis taas p√§evakorrale k√ºsimus kunsti piiridest. Miks ei m√µista publik kaasaegse kunsti keelt? Kaasaegset kunsti √µpetab vaatama aprillist Tallinna Kunstihoone kuraatorina t√∂√∂d alustav kunstiteadlane Anneli Porri. Esmasp√§eval kell 21:35 ETV2-s.



&quot;OP! kunst&quot; vaatleb s√µpruskondi. Marko M√§etamm uurib feministlikku kunsti, √úlo Soosteri m√µttekaaslasi ja Lugemiku kunstikirjastust. Re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, konsultant Anneli Porri, toimetaja Mariina M√§lk.
&quot;Ma kasutan oma piltidel ideaalmaailma t√ºkke. Neid kokku pannes v√µiks saada v√§ga ilusa maailma, kus me aga kahjuks keegi ei saa elada...&quot;, on √∂elnud Olev Subbi. 7. m√§rtsil oleks ta saanud 85-aastaseks. Olev Subbi oli √ºks k√µige olulisemaid kunstnikke 1970-1980ndatel, mil teda nimetati n√§itusesaalide kuningaks. Dokumentaalfilm uurib Subbi maalikunsti l√§tteid ja m√µjutusallikaid l√§bi tema l√§himate s√µprade meenutuste.
Kunstiministeeriumis r√§√§gitakse seekord surmast, ilust, haigustest, autoritest, moest ja gootipunkist. Stuudios on k√ºlas Kumu Kunstimuuseumi n√§ituse &quot;Surm ja Ilu&quot; kuraator Eha Komissarov. Saatejuht on Indrek Grigor.
Seekord on Kunstiministeeriumil k√ºlas Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse projektijuht Kadri Laas, et tutvustada l√§hemalt hiljuti vastu v√µetud dokumenti &quot;Hea Tava juhend galeriidele&quot; ‚Äì milles seisneb hea tava, mis peaks korrastama siinset galeriimaastikku ning tegema kunstniku ning n√§itusepindade vahelised suhted l√§bipaistvamaks? Hea tava dokumendiga saab tutvuda siin: www.ecadc.ee/activities/hea-tava-juhend. Saatejuht on Maarin M√ºrk.

Saates r√§√§givad arhitektuuriajaloolane Oliver Orro ja EELK peapiiskop Urmas Viilma kirikuhoonetest. Toimetaja Marje Lenk.
Seekord on Kunstiminiseeriumis k√ºlas v√§rskelt ametisse asunud Eesti Kunstiakadeemia rektor, arhitektuuriajaloolane Mart Kalm, kellega tuleb juttu, millise EKA ta Signe Kivilt &quot;p√§rib&quot;, milline on kunstiakadeemia roll √ºhiskonnas ning mida tuleks muuta ja arendada. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
&quot;OP! kunst&quot; naudib ilu ja ehedust. Marko M√§etamm nuusutab Laurentsiuse l√µhnatuid lilli, vaatab surma ja ilu Kumus ning p√º√ºab Kadrioru kunstimuuseumis vahet teha ehtsal kunstil ja petukaubal.
Kunstiministeeriumis on seekord vaatluse all kunsti vahendamine tele-ja raadioeetri kaudu: stuudios on OP! Kunsti kaadritagune m√§√§rav j√µud Anneli Porri ning Generaadio saatesarjast Kunstipoolik on k√ºlas Ruuda Liisa Malin ja Liisa-Helena Lumberg. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Tartmusi n√§ituse &quot;Noorus kui elustiil&quot; raames toimunud &quot;Muuseumi akadeemia&quot; loeng Eha Komissaroviga.
Kuraator Iris M√ºller-Westermann (Moderna Museet): Religioonide seisukohad (Standpoints of Religion). Inglise keeles (in english)

Kunstiministeerium teeb p√µgusalt juttu hiljuti m√∂√∂da Eesti v√§ikelinnu tiirutamise l√µpetanud EKKMi r√§ndn√§itusest &quot;Kohatu&quot;. Kuraator Taavi Suisalu r√§√§gib aga m√∂√∂dunud aasta suvel toimunud &quot;Olematute k√ºlade projektist&quot;. Saatejuht on Indrek Grigor.
Saates r√§√§givad vanadest t√∂√∂stushoonetest ja t√∂√∂stusasulatest arhitektuuriajaloolased Oliver Orro ja Henry Kuningas. Toimetaja Marje Lenk.
K√§esoleva aasta m√§rtsis ilmus Olev Subbi 85. s√ºnniaastap√§evaks Eero Epneri koostatud Subbi elulooraamat. Klassikaliseid elulooraamatuid ilmub eesti kunsti-ilmas v√§he, kuid Epneri koostatud raamat on lisaks vormi erakordsusele t√§helepanuv√§√§rne ka oma kimbatust tekitavas poeetikas, mille eri kihte aitab Kunstiministeeriumis lahti arutada kultuurikriitik Aare Pilv. Saatejuht on Indrek Grigor.
Kunstiministeerium v√µtab seekord vaatluse alla kaks suvist s√ºndmust. Maarin M√ºrk vestleb Siim Ghert Preimaniga V√µrus aset leidvast &quot;Kilomeeter skulptuuri&quot; projektist ning Indrek Grigor prognoosib eelmise aasta √µunte pealt, et 2015. aasta suve menukaim etendus tuleb lavale taas Peipsi veerel, Voronja galeriis. Suven√§ituse kuraator Mari Kartau selgitab, millised on plaanid, probleemid ja hoiakud nii n√§ituse kui galerii suhtes. Varnjas, sibulatee √§√§res voblam√º√ºjate ja turimsitalude vahel galerii pidamise motiividest r√§√§gib aga filantroop ja v√§ikeettev√µtja Raul Ore≈°kin.
24. aprillil avati Tallinnas, Eesti Kaasaegses Kunstimuuseumis kunstiaasta suurim hobukaarikute v√µiduajamine ehk K√∂ler Prize nominentide n√§itus. Kunstiministeerium kohtus n√§itusel kunstikriitik Hanno Soansiga, kes aitas preemia √ºle m√µtteid vahetada ning loomulikult allus provokatsioonile ennustada t√§navuse preemia v√µitja. Saatejuht on Indrek Grigor.

*Juuni alguse Kunstiministeeriumis on k√ºlas kuraator ja kunstiteadlane Rebeka P√µldsam Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusest. Juttu tuleb komandeeringutest Veneetsia Biennaalile ning New Yorgi kunstimessile Frieze. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
‚ÄûOP! kunst‚Äú t√§histab Eesti k√ºmnendat osalemist Veneetsia kaasaegse kunsti biennaalil. Vaatame tagasi k√ºmnele n√§itusele ja j√§lgime kunstnik Jaanus Samma teekonda Veneetsiasse.
Kunstiministeeriumi neljanda hooaja viimases saates annab minister ametlikult teada oma erruminekust. Sellel pidulik-kurval puhul vaatavad saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor tagasi eelmistele hooaegadele, selgitavad miks, mida, kuidas ja kellega koos tehtud on ning aplodeerivad k√µigile, kes saadet teha on aidanud.
Vabaduss√µja monumentide p√ºstitamisest, h√§vitamisest ja taastamisest r√§√§givad arhitektuuriajaloolane Oliver Orro ja ajaloolane Leho L√µhmus. Toimetaja Marje Lenk.

2015. aastal on Setomaa soome-ugri kultuuripealinn, keskseks kohaks k√µigile 25 miljonile soome-ugrile maailmas. Sel puhul heidame pilgu setode toimetamistesse ja traditsioonidesse.
Jaak Kilmi uus film &quot;Moest v√§ljas&quot; Kinodes linastuv uus film &quot;Moest v√§ljas&quot; portreteerib moedisainer Reet Ausi ja tema ambitsioonikat plaani muuta maailma. Laiemalt k√§sitleb film ka r√µivat√∂√∂stuse keskkonna- ja inimvaenulikku olemust ning seda, kuidas k√µnealune teema puudutab absoluutselt iga√ºhte meist. Filmist r√§√§gib re≈æiss√∂√∂r Jaak Kilmi. Saatejuht Johanna M√§ngel.
25. septembril avati Tartu Kunstimajas n√§itus &quot;Leegi Vari&quot;. Tallinna Fotokuu raames avatud n√§itusel esinevad oma loominguga kunstnikud Kirke Kangro ja Tarvo Hanno Varres. N√§itusel eksponeeritud teostest r√§√§givad kunstnikud ja galerist Indrek Grigor. K√ºsib Liina Vainumetsa.
K√§imasoleval Tallinna Fotokuul astub nii kunstniku kui kuraatorina √ºles Tanja Muravskaja. Fotost, uusrahvuslusest ja isiklikest lugudest suure poliitika taustal vestleme fotokunstnik Tanja Muravskajaga juba sel esmasp√§eval kell 21.35 ETV2-s.
R√§√§gime kunstist linnaruumis, nukkudest ja nukumeistritest ning tutvume fotokunstnik Tanja Muravskajaga.
Kas mood on kunst? L√§heme k√ºlla moekunstnikele, kes aitavad sellele k√ºsimusele vastuseid leida. Kaasame ka kunstiteadlase ning m√µtiskleme, kas ja miks peaks moodi muuseumis n√§itama. Teeme juttu moe k√µige levinuma esitlemisvormi - moeshow - korraldamise teemal. Saate stiilseima mehe tiitel kuulub r√§ppar Tommy Cashile. Saatejuht Anne Vetik.
Kohtume Olga Temnikovaga, r√§√§gime kaasaegsest tantsukunstist, k√ºlastame n√§itust &quot;V√µidujooks Maailma l√µppu&quot;
Kumu Art Museum‚Äôs fall conference ‚ÄûShared Practices‚Äú, 22-24 Oct, 2015: Romy Golan

Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis avatakse Ove Maidla fotograv√º√ºride n√§itus. Mida kujutavad endast fotograv√º√ºrid, r√§√§gib l√§hemalt Ove Maidla. K√ºsib Hedvig L√§tt.

EKA muinsuskaitse ja konserveerimise doktorant Andres Toode: &quot;Minevikus√ºndmuste t√µlgendamine p√µhineb ajast ja arust manipulatsioonil. Eesti ajaloos on √ºheks selliseks s√ºndmuseks m√§rtsipommitamisena tuntud n√µukogude lennuv√§e r√ºnnakud 1944. aastal. T√§nagi k√§ibeloleva t√µlgenduse peamised postulaadid s√µnastati kohe p√§rast r√ºnnakuid kohalikes ajalehtedes, mille sisu oli okupatsiooniv√µimu kontrolli all.&quot;
Kuhu asetub l√µppev aasta maailma ajaloo kontekstis, uurime aasta viimases saates, kui &quot;Plekktrummil&quot; on k√ºlas ajaloolane David Vseviov.Saatejuht Joonas Hellerma



Tartu √úlikool ja Eesti Rahva Muuseum andsid Eesti Teadusfondi kaasabil v√§lja raamatu, mis tutvustab √ºht omaaegset v√§√§rtuslikumat kunstikogu Eestis ning kajastab selle saatust. Raadi m√µisnike Liphartide kunstikogu, mis viidi Raadilt √§ra juba ligemale 100 aastat tagasi, on ikka ja j√§lle olnud legendide allikaks. Stuudios on k√ºlas raamatu &quot;Unistuste Raadi. Liphartide kunstikogu Eestis&quot; vastutav toimetaja Inge Kukk. Saatejuht Liina Vainumetsa.

T√µnis Saadoja avab t√§na Hobusepea galeriis isikn√§ituse -Et√º√ºdid klaverile ja l√µuendile-. Saadoja on vabakutseline kunstnik, kes on l√µpetanud Eesti Kunstiakadeemia maali eriala ning omandanud magistrikraadi vabades kunstides Ida-Londoni √ºlikoolis Inglismaal. Alates 2001. aastast on tal olnud kaheksa isikn√§itust ning ta on osalenud paarik√ºmnel kodu- ja v√§lismaisel grupin√§itusel. Kunstnik on stuudios. Saatejuht Markus J√§rvi.

Igal √µhtul m√§ngivad Teater NO99 n√§itlejad justkui oma viimast etendust. Miks on vaja murda inimese piire? &quot;Plekktrummil&quot; on k√ºlas Teater NO99 kunstnik ja lavastaja Ene-Liis Semper. Saatejuht Joonas Hellerma.
Eesti Kultuurkapital annab √ºle oma aastapreemiad 2015. aasta silmapaistvate saavutuste eest. Auhinnagala toimub Paide kultuurikeskuses. K√µrge tunnustuse osaliseks saavad Eesti kultuuri tipptegijad kirjanduse, helikunsti, kujutava kunsti, n√§itekunsti, audiovisuaalse kunsti, arhitektuuri, rahvakultuuri ja kehakultuuri vallas. Re≈æiss√∂√∂r M√§rten Vaher, juhtoperaator Meelis Kadastik, toimetaja Ruth Alak√ºla.

Jaanuari l√µpus Tallinna Kunstihoones avatud n√§itusel uurivad kunstnikud, mis on saanud romantilisest kirest ihade kiire rahuldamise ajastul. Mis on t√µeline armastus ja kellele kuulub √µigus selle √ºle otsustada? &quot;Plekktrummil&quot; on k√ºlas n√§ituse kuraator, fotokunstnik Marge Monko.

Tartu on eriline linn, mille t√§navaseinad, elektrikapid ja sillaalused on kaetud erksav√§rviliste joonistuste ning s√µnumitega. Linn, kus ametlik linnav√µim tolereerib t√§navakunsti. Linn, kus korraldatakse t√§navakunstiekskursioone ja toimub Eesti ainuke t√§navakunstifestival. Ent kes on need salap√§rased √∂√∂ varjus spreipurkidega liikuvad kunstnikud ja miks nad seda teevad? &quot;L√µuendilinn&quot; on pilguheit Tartu t√§navakunstile l√§bi MinaJaLydia ja Edward von L√µnguse. Re≈æiss√∂√∂r-operaator Aleksandr Heifets, montaa≈æire≈æiss√∂√∂r Helis Hirve, helire≈æiss√∂√∂r Sven Sosnitski, produtsent Helen Vinogradov. Tootjad Taiga Film ja Vincent Films.
Alates 21. veebruarist on Eesti Rahva Muuseumi n√§itusemajas v√µimalik tutvuda K√§rt Summataveti n√§itusega &quot;Traditsioon? Inspiratsioon! Inspiratsiooniallikad ja m√§lumaastikud&quot;, mis on p√ºhendatud meie arhailise kultuuri mentaalsetele s√ºvakihtidele ja hingelistele v√§√§rtustele. Intervjuu kujundaja Mae Kivilo ja kunstnikuga (Liina Vainumetsa).
Ministeerium kohtub ministeeriumiga - k√ºlas on Kultuuriministeeriumi kunstin√µunik Maria-Kristiina Soomre ning k√µne alla tulevad nii EV 100 t√§histamiseks valmistumine kui ka kunstiv√§lja √ºldine diagnostika EV 97 ajal. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Tartu Kunstimuuseumis sarja Muuseumi Valik 2016. aasta kunstniku Eva Mustoneniga toimunud vestlus.
Kunstnik ja muusik Andes L√µo esitles eile √µhtul Tartus uut raamatut -Fantoomplatvorm-, kuhu autor on koondanud 15. aasta loomingulise tegevuse keskendudes peamiselt visuaalkunsti praktikale. Kommenteerivad Andres L√µo ja Kiwa. K√ºsib Hedvig L√§tt.
Londonis asunud Balti B√∂rsihoone oli kuni 1992. aastani √ºks muljetavaldavamaid b√∂rsihooneid maailmas, kuni sai IRA pommir√ºnnakus kahjustada, v√µeti t√ºkkideks ja pakiti kokku. √úht neist t√ºkkidest n√§eb Eesti Arhitektuurimuuseumis, kus avatud n√§itusel m√µtiskletakse, mis saab arhitektuurist, mis kaotab oma asukoha. Balti B√∂rsihoone p√µnevat lugu tulevad stuudiosse harutama muuhulgas arhitektuurimuuseumi direktor Triin Ojari ja Ralf L√µoke. Saatejuht Mari Rebane.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu kunstnik Ago Teedemaga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu Enn Tegova ja Andres Keiliga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu kunstiajaloolase Enriko Talvistuga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu kunstiajaloolase ja endise Laste Kunstikooli galerii galeristi Holger Rajaveega. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu kunstnik Ilmar Kruusam√§ega. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu Tartu √úlikooli Raamatukogu n√§ituste organiseerija Ilona Smu≈°kinaga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu galeristide K√ºlli ja Toivo Hanseniga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu galerist Lembi Randmaga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu galerist Margus Kiisiga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu kunstikoguja Matti Miliusega. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu kunstnik Navitrollaga (Heiki Trolla). Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu kunstiteadlase ja galeristi Rael Arteliga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu galeristide Sirje Ginteri ja Ave Tamraga. Intervjueerib Triin Tulgiste
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud esimene intervjuu kunstiajaloolase Tiiu Talvistu ja kunstnik Ahti Seppetiga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud teine intervjuu kunstiajaloolase Tiiu Talvistu ja kunstnik Ahti Seppetiga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu fotograaf Toomas Kalvega. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Klaasikunstnik Meeli K√µiva ehk Mary Cristal Ra r√§√§gib valgusest arhitektuuris ja ka oma maa-alusest n√§itusest Eesti Kaevandusmuuseumis. K√ºsib Ago Ga≈°kov.
Tartu Kunstimajas avatakse uued n√§itused. N√§ha saab Nade≈æda T≈°ernobai ja Peeter Krosmanni √ºhisn√§itust &quot;Suhe&quot; ning monumentaalgaleriis Billeneeve isikn√§itust &quot;Sisemine olukord&quot;. R√§√§givad Peeter Krosmann ja Indrek Grigor Hedvig L√§ttile.
Ehtekunstnik Kadri M√§lgu viimaste aastate ehteloomingut saab n√§ha Tallinna Niguliste muuseumis ja tema joonistuste, ehete ning erakollektsiooni n√§itust Portreegaleriis alates homsest pea kuu aja jooksul Portreegaleriis. N√§ituste ning samal ajal ilmuva raamatu pealkirjaks on &quot;Kadri M√§lk. Testament.&quot; Klassikaraadio k√§is asja uurimas. Saatejuht Kadri Toomeste.
Uus Eesti Rahva Muuseum sisaldab endas ka kunstisaali, mille tegevust kureerib Kunstiteadlane Reet Mark. Saali avan√§itus &quot;Rahvusromantiline v√§gi ajaloo haardes&quot; k√µrvutab 20. sajandi algusk√ºmnendite siirast rahvusromantismi 80-ndatel kunstimaastiku √ºleujutanud Kalevipoegade tulvaga. Kui iseseisvumise eelne, m√ºtoloogiat √ºlistav rahvusromantism kuulub oma naiivse k√§ekirja t√µttu kunstiajalooliste kurioosumite rubriiki, siis taasiseseisvumisele eelnenud perioodi t√µlgendamine rahvusliku √§rkamisaja kunstina on kehtiva kunstikirjutise kaanoni seisukohalt vastuoluline. Kunstiministeerium palus ERM-i kunstisaali kuraator Reet Margi saatesse &quot;vastust andma&quot;. Saate l√µpetab n√§itusesoovitus, milleks seekord on Tallinnas teatri No99 kammersaalis kuni 15. oktoobrini v√§ltav kunstikriitikale p√ºhendatud n√§itus &quot;Artishoki Biennaal&quot;. Saatejuht on Indrek Grigor.
Saatek√ºlaline on kunstnik J√ºri Arrak, kelle juubelis√ºnnip√§ev on kaasa toonud mitu isikn√§itust. R√§√§gime kunstist ja elust. Saatejuht on Jaan Leppik.
Tartu Kunstimuuseum andis hiljuti v√§lja raamatu √úlo Soosteri teaduslike illustratsioonidega. Kunstiministeeriumi eetris on k√ºlas enam kui 50 aastat tagasi valminud illustratsioonidel kujutatut t√§nap√§evase f√º√ºsika seisukohti kommenteerinud professor Jaak Kikas. Juttu tuleb f√º√ºsikutest ja l√º√ºrikutest, artoonikast ning f√º√ºsika illustreerimisest. Saatejuhi rollis Indrek Grigor.

Saate teemaks on animatsioon. Artemi Troitskil on k√ºlas legendaarne paar ‚Äì Priit ja Olga P√§rn. Juttu tuleb Eesti animatsiooni esteetikast ja traditsioonidest maailma animakultuuri kontekstis. Keskendutakse looja ja vaataja igavestele k√ºsimustele: kuidas me m√µistame ja kuidas peaksime m√µistma ning kuidas m√µistetakse meid?
Tartu Kunstimajas on avatud uued n√§itused. I korruse v√§ikeses saalis n√§eb Tartu kunstniku Lea Libliku isikn√§itust &quot;J√µelinlase rajad √ºle j√µe&quot;. L√§hemalt tutvustab kunstnik. K√ºsib Hedvig L√§tt.
Kumu Kunstimuuseumi viiendal korrusel avati septembris Krista M√∂ldri,Taavi Talve ja Neeme K√ºlma √ºhisn√§itus &quot;Arhiivi ja arhitektuuri vahel&quot;, mille kureeris Kati Ilves. N√§itus j√§√§b avatuks veebruarini, mis t√§hendab, et n√§itus v√§ltab rekordilised viis kuud. Taoline olukord mitte ainult ei v√µimalda, vaid suisa n√µuab, et kriitika vaataks n√§itusest r√§√§kides kaugemale tavap√§rasest uudisehorisondist. Kunstiministeerium otsustas arhitektuurile keskenduva n√§ituse arutamisega algust teha p√ºhendades oma eetri kunstiehitamisele ja -ehitajatele. Saates k√µlavad intervjuud Mihkel Ilusa, Marten Esko, Neeme K√ºlma ning Kati Ilvesega. Saatejuhi rollis on Indrek Grigor.



Surnud v√§liseesti fotograafid versus t√§ies elu- ja loomej√µus kodueesti fotograafid. Eesti kunstiv√§li ja konkreetsemalt Tallinna n√§itusepilt on fotopublikatsioonide ja -n√§itustega √ºleujutatud. Kunstiministeerium √ºritab neist enamv√§hem k√µigile natuke t√§helpanu p√∂√∂rata. Eetriaega enese√µigustusteks saavad sealjuures Vello Muika albumi &quot;Pilgup√º√ºdja&quot; koostaja Ellu Maar ning Juhan Kuusi n√§ituse ja raamatu &quot;Inimlikkuse m√µ√µt. 45 aastat dokumentaalfotograafiat L√µuna-Aafrikas&quot; kuraatorid Toomas J√§rvet ja Kristel Laur. Saatejuhi rollis Indrek Grigor
Selles ‚ÄûMuuseumi akadeemias‚Äú r√§√§gitakse linnaruumi uurimisest ja linnaruumi m√µjutamise ning kujundamise v√µimalustest ning seda peamiselt Annelinna n√§itel. Kavas on kaks pikemat ja √ºks l√ºhem ettekanne.
Oktoobri l√µpus avati Mikkeli muuseumis n√§itus &quot;V√§gi ja valu. Teosed Margus Punabi kogust&quot;. Milline koht on mehel Eesti kunstis ja kuidas m√µjutab kultuur Eesti mehe elu? &quot;Plekktrummil&quot; on k√ºlas meestearst ja kunstikoguja Margus Punab. Saatejuht Joonas Hellerma.
Film saadab Elmar Kitse 1966. aasta isikun√§ituse taaslavastust Tartu Kunstimajas 17.11.-11.12.2016.
17. novembril avati Tartu Kunstimajas maalikunstnik Elmar Kitse 1966. aastal, samades ruumides toimunud, nii autori enese loomingu kui eesti kunstiajaloo jaoks m√§rgiliseks kujunenud n√§ituse rekonstruktsioon. &quot;Kunstiministeerium&quot; √ºritas heita valgust selle poolm√ºtoloogilise n√§ituse kaasaegsele-, ajaloolisele- ja kunstiteaduslikule olemusele, ent kukkus enesele p√ºstitatud √ºlesandes paraku l√§bi. Saates k√µlavad intervjuud kunstiajaloolase Mai Levini, kuraator Peeter Talvistu, ning kunstnik J√ºri Kasega. Saatejuhi rollis Indrek Grigor.
Mida peaksime teadma l√µppevast kunstiaastast? Stuudios on kunstikriitik Maarin M√ºrk ja kunstiteadlane Andreas Trossek. Saadet juhib Indrek Grigor.
Eelmisel n√§dalal avas Kaido Ole Tallinna Kunstihoones isikn√§ituse, mida v√µib pidada tema meistrieksamiks kunstnikuna. Marie Pullerits vestles n√§ituse kuraatori Anneli Porriga ja kunstnik Kaido Olega. Taustal m√§ngib fl√∂√∂dil Tarmo Johannes.
Kaido Ole nimetab oma mastaapset n√§itust Tallinna Kunstihoones meistrieksamiks. Kuidas j√µuda selleni, mis on p√§riselt oma? &quot;Plekktrummil&quot; on k√ºlas kunstnik Kaido Ole.
Eelmise aasta l√µpul p√ºhendus ministeerium Elmar Kitse fenomenile, ent oli sunnitud t√µdema, et eesm√§rgis fenomenile teaduslik seletus leida kukkus saade paraku l√§bi. Kus viga n√§ed laita, seal tule ja aita, nii on &quot;Kunstiministeerium&quot; seekord k√ºlas kunstiajaloolasel Mare Ruusil, kes n√§itab k√§tte metodoloogilised t√∂√∂riistad Kitse fenomeni kirjeldamiseks, ning andis oma panuse aktuaalsesse kunstikriitilisse diskussiooni. Saatejuht Indrek Grigor.

Eesti Kultuurkapital annab √ºle oma aastapreemiad 2016. aasta silmapaistvate saavutuste eest. Auhinnagala toimub Kohtla-J√§rve kultuurikeskuses. K√µrge tunnustuse osaliseks saavad Eesti kultuuri tipptegijad kirjanduse, helikunsti, kujutava kunsti, n√§itekunsti, audiovisuaalse kunsti, arhitektuuri, rahvakultuuri ja kehakultuuri vallas. Re≈æiss√∂√∂r M√§rten Vaher, juhtoperaator Meelis Kadastik, toimetaja Ruth Alak√ºla.
&quot;Kunstiministeerium&quot; k√§is k√ºsitlemas kuraator Tamara Luuki, kes tutvustab n√§itust &quot;Laine parketil&quot;. Egiidi all - kes vana asja meelde tuletab sel silm peast v√§lja - loen ette m√µned katkendid Rudolf Parise ja Endel K√µksi m√µttevahetusest, kunstikriitika olukorra ja √ºlesande kohta. Ning, et mitte ainult minevikus surkida, t√µstatab ministeerium k√ºsimuse, miks Mihkel Ilus, selle asemel, et kirjutada artikkel vanameistri kiituseks, oli sunnitud kirjutama artikli enese √µiguseks. Saatejuht Indrek Grigor.
Eesti Kultuurkapital annab √ºle oma aastaauhinnad 2017. aasta silmapaistvate saavutuste eest ja t√§nab elut√∂√∂preemiatega Eesti kultuuri tipptegijaid kirjanduse, helikunsti, kujutava kunsti, n√§itekunsti, audiovisuaalse kunsti, arhitektuuri, rahvakultuuri ja kehakultuuri vallas. Auhinnagala toimub Kultuurikatlas, lavastaja on Veiko Tubin. Re≈æiss√∂√∂r M√§rten Vaher, toimetaja Ruth Alak√ºla.
Rahvusarhiivi uues hoones Noora esitleti hiljuti Kiwa ja Martin Kikase helikunstiteost &quot;Lugulaul&quot;. Ajaloorubriigis kirjeldab Ilmar Malin riiklike kunstitellimustega kaasnevaid probleeme 1960. aasta seisuga. Asjatundjate kinnitusel on Malini poolt esiletoodud probleemid endiselt aktuaalsed ka praegu. Metakreatiivi l√µigus anal√º√ºsime l√§hemalt soome kunstniku Kimmo Modigi temaatiliste n√§ituste vastast manifesti. Saatejut on Indrek Grigor.
Angela Soop r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;Diem perdidi&quot; 08.03.‚Äì02.04.2017.
Danel Kahar ja Grisli Soppe-Kahar tutvustavad oma Tartu Kunstimaja suure saali n√§itust &quot;Mustad muumid ja planeet Maa. Lilled elavatele&quot; 10.03.‚Äì02.04.2017.
Holger Loodus r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itusest &quot;Vol√º√ºm. Imaginaarne kontsert seitsmele aurikule&quot; 10.03.‚Äì02.04.2017.
Tartu Kunstimajas avati uued n√§itused. Monumentaalgaleriis n√§eb Angela Soopi n√§itust &quot;Diem perdidi&quot;, 2 korruse n√§itusesaalides Danel Kahari ja Grisli Soppe-Kahari n√§itust &quot;Mustad muumid ja planeet Maa. Lilled elavatele&quot;. I korruse v√§ikeses saalis avatud n√§itust &quot;Vol√º√ºm. Imaginaarne kontsert seitsmele aurikule&quot; tutvustab kunstnik Holger Loodus. K√ºsib Hedvig L√§tt.
Kuraator Julia Polujanenkova r√§√§gib Tartu Kunstimuuseumis avatud n√§itusest &quot;Ebamugavad k√ºsimused. Kaasaegne kunst Venemaalt&quot;. Ajaloo rubriigis k√µlab M√§rt Laarmani 1932. aastal kirjutatud artikkel &quot;Vana ja uue vahel&quot;. Laarmanist kui kriitikust ja esseistist r√§√§gib kunstiteadlane Tiiu Talvistu. Heliarhiivist: kunstiteadlane J√ºri Hain. Metakreatiivis on luubiall kunstikriitikute avalik-isiklik kirjavahetus. Saatejuhi rollis Indrek Grigor.
&quot;Kunstiministeeriumis&quot; on seekord intervjuu eesti koomiksi kirjastaja Andreas Trosseki ja -pedagoogika pioneeri Peeter Krosmanniga. Ministeeriumi ajaloo rubriik M√§lu loeb tutvustab 1986. aastal toimunud k√ºmnendat Eesti karikaturistide aastan√§itust &quot;Mis siin naerda on&quot; ja sellega paralleelselt √ºlesastunud &quot;Tallinnfilmi s√ºrreraliste&quot;. Metakreatiiv anal√º√ºsib soorolle ajakirja Kunst.ee v√§rskelt ilmunud numbris. Toimetaja Indrek Grigor.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; esimene osa. Galerist Indrek Grigor k√ºsitleb maalikunstnik Holger Loodust, kellel oli samal ajal v√§ikeses galeriis avatud isikun√§itus &quot;Vol√º√ºm. Imaginaarne kontsert seitsmele aurikule&quot;. √úlesv√µte toimus 24. m√§rtsil 2017. aastal.
Moodne kujutav kunst Eestis on j√§rgmine Artemi Troitski vestlussaate teema. K√ºlla tulevad galerist Olga Temnikova ja mainekas kunstnik Kaido Ole.
Aarne Mesik√§pp r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;Kuradi karm kunstin√§itus&quot; 06.04.‚Äì30.04.2017.
Margus Meinart ja Peeter Krosmann r√§√§givad Tartu Kunstimaja suure ja v√§iksese saali Konrad M√§e ateljee n√§ituses 06.04.‚Äì30.04.2017.
Kunstiministeeriumi avab intervjuu KUMU n√§ituse &quot;S√ºmmeetrilised maailmad - peegeldatud s√ºmmeetriad&quot; ehk Juri Sobolev ja Tallinna poisid kuraator Eha Komissaroviga. M√§lu loeb rubriik on p√ºhendatud Eesti esimese kunstnikep√µlvkonna kaasaegsele kriitikule Alfred Vagale. Vagast r√§√§gib kunstiteadlane ja kriitik Harry Liivrand. Liivrannalt kuuldu taustaks k√µlab referaat 1924. aastal ajakirja Looming veergudel Alfred Vaga ja August Alle vahel toimunud m√µttevahetusest kujutavat kunsti ja selle kriitikat kummitavas diletantismi k√ºsimuses. Saatejuht on Indrek Grigor.
Kunstiministeeriumi avab kunstiteadlane Merilin Talumaa, kes koos Annika Tootsi ja fotograaf Kristina √ïllekiga andis hiljuti v√§lja stuudiovisiite koondava raamatu &quot;Kunstnike Ruumid&quot;. Ajaloorubriik on sellise avangu j√§rel ootusp√§raselt p√ºhendatud Martti Soosaarele, kes on Eesti Kunstiajaloo t√µen√§oliselt suurima staa≈æiga kunstnike intervjueerija. Heliarhiivist: Martti Soosaar k√ºsitleb Evald Okast (1980); David Vseviov (2016); Andres Ots. Metakreatiivis nahutavad kultuuriajakirjandust Anvar Samost ja Hannes Rumm. Saatejuht on Indrek Grigor.

Reimo V√µsa-Tangsoo r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;Vahetu vaevatasu&quot; 03.05.‚Äì28.05.2017.
Kujundaja Michael Biedowicz r√§√§gib Tartu Kunstimaja suure saali saksa pressifoto n√§itusest &quot;Ajah√ºpe/Zeitsprung&quot; 04.05.‚Äì28.05.2017.
Stanislav Net≈°volodov r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itusest &quot;Naiste portree&quot; 04.05.‚Äì28.05.2017.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; teine osa. Luuletaja Indrek Hirv vestleb maalikunstnik Heldur Viiresega, kellele oli p√ºhendatud samal ajal suures ja v√§ikeses saalis √ºleval olnud Konrad M√§gi ateljee n√§itus. Lisaks Viires enda kunstnikutee algusele r√§√§gitakse ka maalistuudio kujunemisest. √úlesv√µte toimus 26. aprillil 2017. aastal.
K√ºlas on mitmek√ºlgne kunstnik ja elektronmuusik Villem Jahu, kelle inspiratsiooniallikateks on musique concrete, noise, lo-fi esteetika ja vabaimprovisatsioon. Just viimasega tegeleb ta ka t√§na √µhtul Philly Joe¬¥s d≈æ√§ssiklubis toimuval ebatavalisel kontserdil. Saatejuht Ivo Heinloo. Muusika: * Villem Jahu, Siim Kuusem√§e - Live @ Supersonicum (Villem Jahu, Siim Kuusem√§e)
&quot;Kunstiministeeriumi&quot; avab intervjuu Jevgeni Zolotkoga, kes oli √§sja galeriis Noorus l√µppenud Transnistria kunstniku Juri Wedro retrospektiivi kuraatori Uwe Schloeni assistent. Ajaloorubriik sobrab natuke professor Peeter Linnapi p√§randis, ja taasesitab m√µned l√µigud Linnapi poolt 1997. aastal kokkupandud telesaatest &quot;Kunstiruum&quot;, mille Linnap toona kunstikriitikutele p√ºhendas. &quot;Metakreatiivis&quot; on vaatluse all m√µned mittemillegi √ºtlemise viisid. N√§idismaterjaliks on sealjuures Maarin M√ºrgi vastne artikkel &quot;(pealkirja pole)&quot; ja Ingrid Ruudi koostatud Denes Farkase n√§ituse &quot;How-to-calm-yourself-after-seeing-a-dead-body Techniques&quot; pressitekst. Heliarhiivist: √úlar Ploom, Kuku raadio saatest &quot;Keskp√§evatund&quot; Priit H√µbem√§gi ja Marek Strandberg. Saatejuht on Indrek Grigor.
Baltikumi suurim ning ainulaadne moe- ja disainitudengitele ning noortele disaineritele suunatud ERKI moeshow t√§histab 27. mail oma 30. s√ºnnip√§eva. Stuudios on ERKI Moeshow konkursi ≈æ√ºriiliige, EKA Disaini ja rakenduskunsti osakonna juhataja ning moedisaini √µppej√µud Piret Puppart. Saatejuht Marie Pullerits.
Saatek√ºlaline Karl Saks (s 1984) on tunnustatud vabakutseline koreograaf, tantsija ja muusik. Ta on l√µpetanud Tartu √úlikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti √µppe, tegeleb elektroonilise heliloomega artistinime all Cubus Luarvik ning lavastab aktiivselt nii Eestis kui v√§lismaal, osaledes erinevates koost√∂√∂projektides. Karli viimane lavastus &quot;Seisund ja disain&quot; sai viimaste eesti teatri aastaauhindade tantsulavastuse laureaadiks. R√§√§gime kuidas, miks ja milliseid seisundeid Karl keha ja heliga disainib. K√ºsib Marie Pullerits. Saates muusika.
Mehis Heinsaar on √ºks auhinnatumaid kaasaegseid eesti kirjanikke, kes viib lugejad maagilise kujundiilmaga s√ºrreaalsetesse maailmadesse. Juba oma esimese jutukoguga &quot;Vanameeste n√§ppaja&quot; p√§lvis ta 2001. aastal Betti Alveri deb√º√ºdiauhinna ning jutukoguga &quot;H√§rra Pauli kroonikad&quot; Eesti Kultuurkapitali proosaauhinna. Lisaks sellele on Mehis Heinsaar p√§lvinud kolmel korral Friedebert Tuglase novelliauhinna ning Juhan Liivi luuleauhinna. Millistest m√µttetihnikutest tema rikas kujundimaailm v√µrsub, r√§√§gib ta ise saates l√§hemalt. Saatejuht Marie Pullerits. Muusika: Yann Tierseni &quot;La valse d`Am√©lie&quot;, esitavad Yann Tiersen, Christian Quermalet ja Ensemble Orchestral Synaxis.
Saate avab intervjuu Maarin M√ºrgiga, kes on seekord Gilda Williamsi raamatu &quot;Kuidas kirjutada kaasaegsest kunstist&quot; eestikeelse t√µlke teadusliku toimetaja rollis. &quot;M√§lu loeb&quot; rubriik on p√ºhendatud Eesti kunstiajaloo ent ka kunstikriitika suurkujule Villem Raamile. Heliarhiivist: meenutab Kaur Alttoa, k√ºsib Margit Kilumets. &quot;Metakreatiiv&quot; r√µ√µmustab Hanno Soansi hiljuti Sirbis ilmunud teadusliku essee √ºle, ent k√ºsib siiski, miks see ilmus? Saatejuhi rollis Indrek Grigor.
Tartu √úlikooli maaliosakonna 2017. aasta bakalaureuse l√µpetaja Anastasia Lemberg-Lvova r√§√§gib oma l√µput√∂√∂st &quot;Demonstrant&quot;.
Tartu √úlikooli maaliosakonna 2017. aasta bakalaureuse l√µpetaja Egon Erkmann r√§√§gib oma l√µput√∂√∂st &quot;M-E-T-S&quot;.
Tartu √úlikooli maaliosakonna 2017. aasta bakalaureuse l√µpetaja Jane R√§hn r√§√§gib oma l√µput√∂√∂st &quot;Vasts√ºndinu kunstis. VALGUSEKARTUS&quot;.
Tartu √úlikooli maaliosakonna 2017. aasta magistrantuuri l√µpetaja Martin Urb r√§√§gib oma l√µput√∂√∂st &quot;√ïie&quot;.
Tartu √úlikooli maaliosakonna 2017. aasta magistrantuuri l√µpetaja Siiri J√ºris r√§√§gib oma l√µput√∂√∂st &quot;Kahe vahel&quot;.
T√§na esilinastub Terje Toomistu dokumentaalfilm &quot;N√µukogude hipid&quot;. Hipikultuuri tippaeg maailmas ja ka Eestis j√§√§b 50 aasta tagusesse aega ja samuti on m√§rgilise t√§htsusega hipiliikumise jaoks just t√§nane p√§ev, mil t√§histatakse lillerahva p√ºha. Filmi re≈æiss√∂√∂ri ja produtsendi Terje Toomistuga vestleb Ivo Heinloo.
Tartu √úlikooli maaliosakonna 2017. aasta bakalaureuse l√µpetajaJane R√§hn r√§√§gib oma l√µput√∂√∂st &quot;Tantsi minuga&quot;.
Tartu √úlikooli maaliosakonna 2017. aasta magistrantuuri l√µpetaja Kaire Nurk r√§√§gib oma l√µput√∂√∂st &quot;PROTSESSIOON. P√ºhendus k√µigile, kelle paletid j√§id Toomele&quot;.
Tartu √úlikooli maaliosakonna 2017. aasta bakalaureuse l√µpetaja Paap N√µmm r√§√§gib oma l√µput√∂√∂st &quot;Elu vormid&quot;.
Anna-Maria Saar r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itusest &quot;Ehte- ja elulood&quot; 29.06.‚Äì23.07.2017.
Tiiu Kirsipuu ja Mari-Liis Tammi r√§√§givad Tartu Kunstimaja suures saalis toimuvast Eesti Kujurites √úhenduse aastan√§itusest &quot;T√§na ma p√§√§stan nii palju k√§rbseid kui saan&quot; 29.06.‚Äì23.07.2017.



Lilli T√∂lp ja Mai S√∂√∂t r√§√§givad oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itusest &quot;Kartul vs riis&quot; 01.07.‚Äì23.07.2017.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; kolmas osa. Galerist Indrek Grigor vestleb fotokunstnik Reimo V√µsa-Tangsooga, kellel toimus monumentaalgaleriis isikun√§itus &quot;Vahetu vaevatasu&quot;. √úlesv√µte toimus 28. mail 2017. aastal.
Eva Mustonen r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja suure saali n√§itusest &quot;TEEMANTMAJA&quot; 27.07.‚Äì19.08.2017.
K√ºlli Suitso r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itusest &quot;Kiiver. Vol. 3&quot; 27.07.‚Äì19.08.2017.
Margus Meinart r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;Viljapuuaed&quot; 27.07.‚Äì19.08.2017.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; neljas osa. Tekstiilikunstnik Eva Mustonen vestleb ehtekunstnik Anna-Maria Saar, kellel toimus v√§ikeses galeriis isikun√§itus &quot;Ehte- ja elulood&quot;. √úlesv√µte toimus 20. juulil 2017. aastal.
Lilli-Kr√µ√µt Repnau musitseerimas n√§ituse &quot;Teispool reaalsust&quot; installatsiooniperioodil.
Leonhard Lapin r√§√§gib enda Tartu Kunstimaja monumentaalgalrii n√§itusest &quot;Eesti mets VI&quot; 24.08.‚Äì17.09.2017.
Lilli-Kr√µ√µt Repnau r√§√§gib oma Tartu Kunstimajas Eesti kaasaegset graafikat √ºhendavast kuraatorprojektist &quot;Teispool reaalsust&quot; 24.08.‚Äì17.09.2017.
Viljandis v√§ltas 18. augustist - 17. septembrini kunstifestival QQ. Festivali j√§rgselt kommenteerivad Viljandi kultuuripoliitika strateegiaid festivali ellukutsunud, Viljandi loomemajanduskeskuse juhataja Villem Varik, helikunstigalerii Supersonicum kuraator Erik Alalooga ning Kondase keskuse juhataja Mari Vallikivi. Saatejuht Indrek Grigor.
Alexei Gordin r√§√§gib enda Tartu Kunstimaja s√§ikese saali n√§itusest &quot;Art Is Not Just Fun Anymore&quot; (&quot;Kunst ei ole enam pelgalt l√µbu&quot;) 22.09.‚Äì15.10.2017.
Eike Eplik r√§√§gib enda Tartu Kunstimaja monumentaalgalrii n√§itusest &quot;Ilu salong&quot; 22.09.‚Äì15.10.2017.
J√ºri Kask r√§√§gib enda Tartu Kunstimaja suure saali n√§itusest &quot;Pikalt ja pidevalt&quot; 22.09.‚Äì15.10.2017.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; viies osa. K√ºlli Suitso v√§ikeses galeriis toimunud isikun√§itusest &quot;Helmet. Vol. 3&quot; vestlevad ning vanu aegu meenutavad kunstnik ise ja kunagine √µpingute kaaslane Albert Gulk. √úlesv√µte toimus 31. juulil 2017. aastal.
Tallinna Fotokuu raames saab Narvas vaadata Maria Kapajeva n√§itust &quot;Unistus on helge, veel ebaselge&quot;, mis uurib Kreenholmi tekstiilivabriku sotsiaalset p√§randit. Kuidas m√µjutavad ajaloonarratiivid inimsaatuseid ning millised on kunsti v√µimalused meid lahutavate vahemaade √ºletamiseks? Igap√§evaselt Londonis t√∂√∂tav kunstnik Maria Kapajeva on &quot;Plekktrummi&quot; stuudios esmasp√§eval kell 21.35 ETV2-s.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; kuues osa. Lilli-Kr√µ√µt Repnau kureeritud Eesti graafikute n√§ituse &quot;Teispool reaalsust&quot; raames toimunud kontsert-vestlus kuraatori ja 50. juubelit t√§histanud kunstnik Kalli Kalde vahel. √úlesv√µte toimus 15. septembril 2017. aastal.
Stuudios on maalikunstnik Kristi Kongi ja kirjanik Jan Kaus. Kristi Kongi n√§itus &quot;Aberratsioon. Harjutused valguse ja varjuga&quot; toob vaatajani mitte lihtsalt kaasaegse kunsti, vaid huvitavast ja sisukast ideest vormunud loomingu ning homme ilmuv kunstnikuraamat heidab pilgu n√§ituse telgitagustesse. Saatejuht K√§rt Kelder. Saates muusika.
Hiljuti l√µppes Tartu Kunstimuuseumis Peeter Alliku suurejooneline retrospektiiv, millega paralleelselt publitseeriti ka kataloog, mida &quot;Kunstiministeeriumis&quot; l√§hemalt loetakse. Raamatut kommenteerib Peeter Alliku n√§ituse kuraator ja kataloogi koostaja Joanna Hoffmann. Saatejuht Indrek Grigor.
Sirja-Liisa Eelma tutvustab oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itust &quot;Kerge eine igal ajal&quot; 19.10.‚Äì12.11.2017.
Tanja Muravskaja tutvustab oma Tartu Kunstimaja suure saali n√§itust &quot;Kangelane&quot; 19.10.‚Äì12.11.2017.
T√µnis Paberit tutvustab oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itust &quot;Vanemuine&quot; 19.10.‚Äì12.11.2017.
Tartu Jaani kiriku terrakota-skulptuuridest r√§√§gib kunstiajaloolane Kaur Alttoa. Krutsifiks. V√µidukaar. Kooriruumi lagi. Toomkirik. 4 kloostrikirikut. Skulptuuride konserveerimisest r√§√§gib kunstiteadlane Eve Alttoa. Saate toimetaja Piret Kriivan.
Reigo Kuivj√µgi kirjeldab end kui radikaalne kunstihuviline, kellel on k√µrgendatud omandiinstinkt valitud kunstiteoste suhtes. Selle haiguse tagaj√§rjel on ta omandusse koondunud rohkem kunstiteoseid kui koduseintele mahub. Mis omakorda ajendas idee kogunenu p√µhjal n√§itus koostada. Kunstiministeerium toob kuulajani intervjuu oma kirest siiralt ja ausalt k√µneleva Kuivj√µega. Saate juhatab sisse esseistlik m√µttearendus pealkirjanduse teemal, mille ajendas kogu p√µhjal koosatud n√§ituse pealkiri &quot;Ma Ei Tea Mis&quot;. Saatejuht Indrek Grigor.
Eelmisel reedel v√µttis EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna professor Hilkka Hiiop vastu rahvusvaheliselt hinnatud k√µrge autasu, 2017. aasta Loova Euroopa ja Euroopa Nostrae muinsuskaitse auhinna teadusuuringute kategoorias, Herman Rode altari uurimis- ja konserveerimisprojekti juhtimise eest. Hilkka Hiiop r√§√§gib v√§ga p√µnevalt Kaarli kiriku altarimaali ja piiskopliku Toomkiriku altari praegu pooleli olevast restaureerimisest, oma √µpingutest ja t√∂√∂aastatest Roomas ning toonitab kaasaegse kunsti hoidmisest k√µneldes, et kunstip√§rand toetab ajaloolise m√§lu s√§ilimist. Saate autor on Kaja K√§rner. Helioperaator Anna-Maria Kurrel.
Eeloleval laup√§eval, 28. oktoobril, esietendub Kanuti Gildi SAALis noore koreograafi Maria Metsalu soololavastus &quot;Mademoiselle X&quot;. Kes on see k√µnealune m√ºstiline preili X ning milline maailm laval luuakse, k√µneleb koreograaf ise. Saatejuht Marie Pullerits. K√µlab katkend lavastusest.
Tallinnas on k√§imas koolinoorte kaasaegse kunsti triennaal Eksperimenta!, mille p√µhiteemaks sel aastal on &quot;Kunst ja majandus&quot;. Milline on kunsti ja majanduse suhe ning miks on loovus √ºhiskonnas vajalik? &quot;Plekktrummil&quot; on k√ºlas kunstipedagoog, Eksperimenta! peakorraldaja Annely K√∂ster. Saatejuht Joonas Hellerma.
Mƒìtra Saberova tutvustab oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itust &quot;Pimpin' Yo Mama Crib&quot; 17.11.‚Äì10.12.2017.
Jana Kukaine tutvustab enda kureeritud Tartu Kunstimaja suure saali n√§itust &quot;Jumalanna ex machina&quot; 17.11.‚Äì10.12.2017.
Margrieta Griesti≈Üa tutvustab oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itust &quot;Daggy viimne selfie&quot; 17.11.‚Äì10.12.2017.
Homme avatakse Hobusepea galeriis Johannes S√§re isikun√§itus, mis t√µukub argihetkedest, mis on inimese poolt tekitatud, kuid sealjuures kohe ka h√ºljatud. Uues videoinstallatsioonis on oluline roll Eesti Riiklikul S√ºmfooniaorkestril ning Richard Wagneri muusikal. Stuudios on kunstnik Johannes S√§re ning n√§ituse kuraator Siim Preiman. Saatejuht Miina P√§rn.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; seitsmes osa. Kirjanik Anti Saar vestleb maalikunstnik Sirja-Liisa Eelmaga, kellel toimus monumentaalgaleriis isikun√§itus &quot;Kerge eine igal ajal&quot;. √úlesv√µte toimus 10. novembril 2017. aastal.
Mƒìtra Saberova Tartu Kunstimaja isikun√§ituse &quot;Pimpin' Yo Mama Crib&quot; avamisel toimunud performance (17.11.2017).
Eesti kunstiv√§lja √ºks k√µige moekamaid s√µnu on hetkel professionaliseerumine. Professionaalsus, erinevalt veel m√µne aasta eest juhtival kohal olnud kaasaegsusest, ei ole mitte kunstiv√§lja l√µhestav, tagurlikuks ja progressiivseks jaotav, vaid hoopis p√µlvkondade √ºlene, k√µiki koondav eesm√§rk. Ent paratamatult on igasugune √ºhesuunaline liikumine √ºhesuunaline, ning k√µrvaln√§hud ja t√ºsistused m√∂√∂dap√§√§smatud. &quot;Kunstiministeerium&quot; keskendub seekord professionaliseerumise m√µjule kunsti rahastamisele. Saatejuht on Indrek Grigor.
Kunstiajaloolane Juhan Maiste on kirjutanud, et elame maailmas, kus iga√ºhel on lisaks kohustusele m√§letada ka √µigus omaenda m√§lule. Kuidas kujuneb p√§rand ja s√ºnnivad klassikud? Saatejuht Joonas Hellerma.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; kaheksas osa. Kunstiteadlane Indrek Grigor vestleb kunstnik Tanja Muravskajaga, kellel toimus suures saalis isikun√§itus &quot;Kangelane&quot;. √úlesv√µte toimus 11. novembril 2017. aastal.
Peeter Krosmann tutvustab Tartu Kunstimajas toimunud ja tema poolt kujundatud Tartu kunsti aastan√§itust (15.12.2017‚Äì14.01.2018).
Tartu Kunstimuuseumis on eksponeeritud esimene linnuke uuest n√§itustesarjast ‚ÄúNoor Tartu‚Äù, milleks on Sten Eltermaa n√§itus &quot;Br√ºsseli prel√º√ºd: Liminaalne tsoon&quot;. Juba m√µni aeg tagasi ilmus Tarvo Hanno Varresel raamat &quot;Memory-Sensitive&quot;, mis sisaldab muuhulgas sarja pealkirjaga &quot;K√§ttesaamatu m√§lestus (Br√ºsseli nurgad)&quot;. &quot;Kunstiministeerium&quot; tuvustab p√µgusalt nii Eltermaa kui Varrese vaadet Br√ºsselile, vaagib nende erinevusi ja sarnasusi ning vastab k√ºsimusele miks autoreid √ºldse k√µrvutama peaks. Saatejuht Indrek Grigor.
J√µululaup√§eval on saatek√ºlaline vaibakunstnik Anu Raud, kellega k√µneleme tema esivanemate talust Viljandimaal K√§√§rikul, Heimtali talumuuseumi r√µ√µmudest ning lugudest, mis on aastate jooksul vaipadesse kootud. K√ºsib Miina P√§rn. Muusika: * Argo Vals - VGC (Viljandi Guitar Trio, Karl Petti) * Maarja Nuut / rahvaluule - Veere, veere p√§evakene (Maarja Nuut) * Mart Saar / Folkloor - Miks sa nutad, tammekene? (Eesti Filharmoonia Kammerkoor, dirigent Mikk √úleoja)
Kunstiministeerium vaatab l√µppevale aastale - mida olulist j√§i maha kunstiv√§ljale, milliseid m√§rke ja suundi leiame kunstivaldkonnast, kuidas t√µlgendada kunsti? Stuudios on kunstieksperdid Maarin M√ºrk ja Andreas Trossek ja &quot;Kunstiministeeriumi&quot; juht Indrek Grigor.

Kanuti Gildi SAALis esietendus m√∂√∂dunud laup√§eval eesti koreograaf Ruslan Stepanovi esimene soololavastus &quot;–ù–µ–≤–µ—Å–æ–º–æ—Å—Ç—å&quot;, mis vaatleb igavuse t√§hendust inimliku n√§htusena. Stuudios k√µnelevad uuslavastusest koreograaf-lavastaja ise ning helikunstnik Artjom Astrov. Saatejuht Marie Pullerits. Saates muusika.
Anssi Hanhela ja Erja K√§rkk√§inen tutvustavad oma Tartu Kunstimaja suure saali n√§itust &quot;Uus maastik&quot; 18.01.‚Äì12.02.2018.
Kolmel p√§eval l√§inud aasta detsembris, j√µulude ja uue aasta vahel, korraldas kunstnik Madis Katz oma kodus ‚Ä¶ etendus-slaididuse? S√ºndmuse kutse oli k√ºll elektrooniline, ent k√§sitsi kirjutatud ja kuuldavasti ei olnud ma ainus, kel oli &quot;koodi&quot; lahtimurdmisega probleeme. Nagu tagant j√§rgi selgus oli tegemist etendusega slaidides. &quot;Intimissimusest&quot; k√µneleb stenarist ja lavastaja Madis Katz. Saatejuhi rollis on Indrek Grigor.
Meelis Tammem√§gi tutvustab enda poolt Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis kureeritud T√µnis Vindi plakatite valikut (18.01.‚Äì12.02.2018).
Lina Kalinauskaite ja Antanas Olbutas tutvustavad Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis toimuvat X Balti medalikunsti triennaali alapealkirjaga &quot;Balti √ºhtsus&quot; 18.01.‚Äì12.02.2018.
Eesti meediat l√§bis 2015.-2017. aastani vaidlus k√ºsimuses, kas kehtivat autori√µiguste seadust oleks vaja t√§iendada panoraami vabaduse v√µrra. Seaduseeeln√µu koostanud ja diskussiooni alalhoidmise eest seisnud MT√ú Vikimeedia Eesti on n√º√ºdseks otsustanud oma initsitiivist loobuda. &quot;Kunstiministeerium&quot; heidab p√µgusa pilgu kolme aasta jooksul meedias ilmunule, r√§√§gib protsessis Vikimeediat esindanud Eva Lepiku ja Raul Veedega ning teeb omapoolsed ettepanekud ummikseisu lahendamiseks. Saatejuht Indrek Grigor.



Martin Urb ja Liisi √ñrd r√§√§givad oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;Fragment 5.10&quot; 15.02.‚Äì11.03.2018.
Ruudu Rahumaru r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itusest &quot;Maa embus ja tule laul&quot; 15.02.‚Äì11.03.2018.
Tartu Kunstimajas avati uued n√§itused. V√§ikeses saalis n√§eb fotokunstnik Ruudu Rahumaru isikun√§itust &quot;Maa embus ja tule laul&quot;, monumentaal-galeriis aga maalijate Martin Urbi ja Liisi √ñrdi √ºhisn√§itus &quot;Fragment 5.10&quot;. Kunstnikud kommentaarivad Hedvig L√§ttile.
Stuudios on tekstiilikunstnik Ilme R√§tsep, kelle n√§itus &quot;Valikm√§lu&quot; on avatud T√ºri kultuurikeskuse kunstigaleriis. R√§√§gime siidimaalist ja maitsekast sisekujundusest. Saatejuht Ivo Heinloo.
Saates tuleb juttu Lawrence Lessigi raamatust &quot;Vaba kultuur&quot;, mille t√µlge hiljuti ilmus. Samuti on k√µne all v√§rskelt tr√ºkivalgust n√§inud Robert Shore raamat &quot;Beg, Steal and Borrow. Artists Against Originality&quot;. Kommenteerivad Lessigi raamatu t√µlk ja toimetaja Raul Veede ning Eva Lepik. Saatejuht Indrek Grigor.
Eesti noise-muusika √ºks keskseid kujusid Mihkel Kleis andis m√µni aeg tagasi v√§lja oma uue albumi &quot;Filtered relics&quot;. Aastaid tagasi loodud materjal on salvestatud kassetile. Vestleme muusikuga tema loomingust ning noise-muusikast. Saatejuht K√§rt Kelder.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; √ºheksas osa. Kunstiajaloolane Peeter Talvistu vestleb maalikunstnik Peeter Krosmanniga, kes kujundas 2017. aasta Tartu kunsti aastan√§ituse. √úlesv√µte toimus 12. jaanuaril 2018. aastal.
HOP galeriis avatakse Urmas L√º√ºsi isikun√§itus &quot;Inimese m√µ√µt&quot;. V√§ljapaneku keskmes on l√§bi kolme n√§dala muutuv installatsioon. Kunstnikuga vestles K√§rt Kelder.
Peagi avatakse Pariisis mastaapne n√§itus s√ºmbolismist Baltimaade kunstis. Mis on saanud usust kunsti m√µjuj√µusse ja kuidas mitte kaotada oskust lugeda kunstiteost? &quot;Plekktrummil&quot; on k√ºlas kunstiteadlane Sirje Helme. Saatejuht Joonas Hellerma.
Kadri Toom r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali isikun√§itusest &quot;Su armastus teeb haiget&quot; 15.03.‚Äì08.04.2018.
Kaisa Maasik r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;Su armastus teeb haiget&quot; 15.03.‚Äì08.04.2018.
Peeter Laurits r√§√§gib enda kuraatorprojektist &quot;Surnu suusad ehk kuidas kirjeldada metsa digitaalsetele j√§nestele&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 15.03.‚Äì08.04.2018.
M√∂√∂dunud aasta silmapaistvaimate kunstis√ºndmuste hulka kuulusid Tallinna Fotokuu ja Eesti kunstnike osalemine New Yorgis Performa festivalil. Nende ettev√µtmiste taga seisid Karin Laansoo ja Kadri Laas Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusest. Eesti spordi k√µiki tahke tundva, p√ºhendunud ja p√µhjaliku spordijuhi Aavo Aunroosi eestvedamisel on Pirita Spordikeskusest kujunenud √ºks armastatumaid sporditegemise kohti Tallinnas. Teravmeelne ja vaimukas lavastaja Renate Keerd paistab silma j√µulise ja isikup√§rase f√º√ºsilis-visuaalse teatripildi loojana.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; k√ºmnes osa. Fotokunstnik Peeter Laurits vestleb noore kolleegi Ruudu Rahumaruga, kellel toimus v√§ikeses galeriis isikun√§itus &quot;Maa embus ja tule laul&quot;. √úlesv√µte toimus 28. veebruaril 2018. aastal.
Disaini- ja arhitektuurigaleriis on 28. m√§rtsini avatud arhitekt Vilen K√ºnnapu n√§itus &quot;Maagiline Tallinn&quot;. N√§itus on p√ºhendatud Tallinnale ja nagu kunstnik ise on √∂elnud, p√º√ºab ta oma Tallinna vaadetega anda edasi metaf√º√ºsilist j√µudu, mida ta linna meeldej√§√§vates s√µlmkohtades n√§eb. Eile √µhtul toimus galeriis artist talk, mida suunasid Raoul Kurvitz ja Enn Tegova. Intervjuu kunstnikuga tegi Kaisa J√µhvik.

Draakoni galeriis avatakse t√§na fotokunstnik Peeter Lauritsa isikun√§itus &quot;V√§ljas√µit&quot;. Oma julgelt uuendusliku m√µtlemisega ja esteetiliselt tundlikes teostes liigub Peeter Laurits nii √ºrglooduses kui inimese loodud reaalsuses, mikro- ja makromaailmaruumis. Kunstnik avab stuudios uue n√§ituse tagamaid. Saatejuht Marie Pullerits.
Peeter Talvistu r√§√§gib Tartu Kunstimajas kureeritud n√§itusest &quot;Igavuse esteetika&quot; 13.04.‚Äì13.05.2018.
Anu Raua n√§itus &quot;Isamaastikud&quot; ERMis. Eesti Rahva Muuseumis avati Anu Raua √ºlevaaten√§itus &quot;Isamaastikud&quot;, kus on eksponeeritud tekstiilikunstniku vaibad alates tema 1968. aasta l√µput√∂√∂st kuni uhiuute taiesteni. Anu Raud viib raadiokuulajad m√µttelisele jalutusk√§igule ning r√§√§gib muuhulgas ka sellest, miks tuleb tal iga k√ºmne aasta tagant √úRO peaassamblees eesti rahvariide seelikuid vahetamas k√§ia. K√ºsib Miina P√§rn. Muusika: * Jaak Johanson - Pool√ºksk√µik (Jaak Johanson, Mart Johanson) * S√§nni Noormets - Toome helbed (S√§nni Noormets)
Manfred Vainokivi filmist &quot;Elagu skandaalid ja kollased sandaalid&quot; vestlevad Leonhard Lapin ja Tarmo Tiisler.
T√§na avatakse KUMUs n√§itus &quot;Kristi Kongi dialoogis Kasper Bosmansiga. Alkeemikud, kunstnikud, puhastajad ja teised&quot;. T√∂√∂tades kohaspetsiifiliselt on kunstnikud loonud kunstimuuseumi hoovi uued, tervikliku installatiivse keskkonna moodustavad teosed. R√§√§givad kunstnik Kristi Kongi ja kuraator Kati Ilves. Saatejuht Kaisa J√µhvik.
Eik Hermanni ettekanne &quot;Igavus kui vastupanu&quot; konverentsil &quot;Igavuse esteetika&quot; Tartu Elektriteatris 20.04.2018.
Joosep Susi ettekanne &quot;0:0&quot; konverentsil &quot;Igavuse esteetika&quot; Tartu Elektriteatris 20.04.2018.
Katre P√§rna ettekanne &quot;Igavuse trag√∂√∂dia&quot; konverentsil &quot;Igavuse esteetika&quot; Tartu Elektriteatris 20.04.2018.
Maarin M√ºrki ettekanne &quot;Untitled&quot; konverentsil &quot;Igavuse esteetika&quot; Tartu Elektriteatris 20.04.2018.
T√µnis Tatra ettekanne &quot;Igavus kui snobism&quot; konverentsil &quot;Igavuse esteetika&quot; Tartu Elektriteatris 20.04.2018.
Sven Saag r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja suure saali n√§itusest &quot;S√ºgavad kihid&quot; 17.05.‚Äì22.06.2018.
Mirjam Hinn r√§√§gib enda Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;Tardunud helid&quot; 17.05.‚Äì22.06.2018.
≈†elda Puƒ∑ƒ´te r√§√§gib Tartu Kunstimajas kureeritud n√§itusest &quot;T√§na olen merineitsi, homme juba √ºkssarvik&quot; 17.05.‚Äì22.06.2018.
Eeloleval esmasp√§eval toimub teater NO99 blackboxis Eesti Kunstiakadeemia uusmeedia eriala tudengi Martin R√§sta magistrit√∂√∂ &quot;Vahevald&quot; esitlus. Tegemist on ruumilise heliinstallatsiooniga, mis ulatub √ºle kaduviku piiri andes edasi surmale j√§rgnevaid seisundeid ning kogemuslikke muutusi. Teos kuulub EKA l√µput√∂√∂de festivali TASE'18 kavasse. R√§√§gib Martin R√§sta. Saatejuht Erle Loonurm.
Maret Olvet r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese galerii isikun√§itusest (03.07.‚Äì29.07.2018).
Alar Tuul r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;Arvutatud vastus: Out of Memory&quot; 05.07.‚Äì29.07.2018.
Joanna Hoffmann r√§√§gib Indrek Aavikut, Edgar Juhkovit ja Kaspar Tamsalut √ºhendavast kuraatorprojektist &quot;Olemise √§√§r&quot; Tartu Kunstimajas 05.07.‚Äì29.07.2017.
Saates arutavad kuraatorid Marika Agu ja Kati Saarits teemal koost√∂√∂ ja dialoogid kaasaegses kunstis; Raivo Kelomees r√§√§gib kunstiakadeemias toimunud rahvusvahelisest konverentsist &quot;Koost√∂√∂p√∂√∂re kunstis: uurimisprotsess kunstipraktikas&quot;. Indrek Grigor keskendub suve jooksul m√∂√∂da Balti maade pealinnu r√§nnanud &quot;Balti Triennaalile&quot;, otsides vastust kogu maailma kunstikriitikat k√∂itvale k√ºsimusele, kas biennaali mudel on l√µplikult tuksis. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.
Fred Kotkas r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja suure saali n√§itusest &quot;Eesti pidu&quot; 31.08.‚Äì23.09.2018, mis on osa EV100 kunstiprogrammist.
Kristin Reiman r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;Hiigel√ºmberm√µte&quot; 31.08.‚Äì23.09.2018.
M√µned p√§evad tagasi l√µppe Austrias, Linzis festival Ars Electronica. Tulevikumuuseumiks kutsutud hoones sai n√§ha loomingut, mis sidus omavahel oleviku tulevikuga ning kunsti tehismaailmaga. Stuudios on kohapeal k√§inud etenduskunstnik Henri H√ºtt, kellega r√§√§gime nii Ars Electronicast kui ka kunsti rollist t√§nap√§eva tehnoloogiakeskses √ºhiskonnas. Saatejuht K√§rt Kelder. Muusika: Taavi Tulev &quot;Viimse p√§eva valss&quot;,

Sinised, rohelised, punased ja roosad k√µrvamarjad, mitte ainult eestlasi kaunistamas - see on meie tuntuima ehtekunstniku Tanel Veenre t√∂√∂. Saates teeb Tanel s√µnadega suure pildi oma elust, tegemistest ja m√µtetest. Toimetaja Katrin Viirpalu, re≈æiss√∂√∂r √úlle √ïun, produtsent Silja Kala.
KUMU kunstimuuseumis on avatud maalikunstnik Konrad M√§gi maastikuvaadete n√§itus, millega paralleelselt toimuvad alanud s√ºgis-talvel ka kuraatoriekskursioonid n√§ituse kuraator Eero Epneriga. Konrad M√§gi fenomenist r√§√§givad ja tema teoste v√§ljapanekut tutvustavad kuraator Eero Epner ning kunstiteadlane Eha Komissarov. Saatejuht Marie Pullerits.

Anna ≈†kodenko r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;[ ]&quot; 27.09.‚Äì21.10.2018.
Piret Kullerkupp ja Liis Ring r√§√§givad oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itusest &quot;Joon&quot; 27.09.‚Äì21.10.2018.
Meelis Tammem√§gi ja Maarja Korstnik r√§√§givad Tartu Kunstimaja suures saalis toimunud Raivo Korstniku retrospektiivn√§itusest ‚ÄûTagasivaates: Tartu t√§navatel‚Äù 27.09.‚Äì21.10.2018.
Hooaja esimese saate teemaks on residentuurid. T√§nases saates vestleme Ann Mirjam Vaiklaga, kes juhib Narva Kunstiresidentuuri ja Kaja Kannuga, kes juhib residentuuri Pardim√§e Lokaal ja annab √ºlevaate, mis toimus Narvas residentuuride kokkusaamisel. Rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; r√§√§gib Tanel Rander oma projektist &quot;100 paplit&quot; Valgas. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.
Lola Liivati kunstnikutee ja abstraktse maalikunsti √ºle √ºldisemalt arutlevad kunstiteadlased T√µnis Tatar ja Hanna-Liis Kont. Tartu Kunstimuuseumis on kuni jaanuarini kahel korrusel avatud abstraktse maalikunsti elava legendi Lola Liivati loomingu √ºlevaaten√§itus. V√§ljapanek &quot;Vaimu vastupanu&quot; tutvustab lisaks Liivati pea 70-aastasele kunstnikukarj√§√§rile ka noorema p√µlvkonna maalikunstnike teoseid. Saatejuht Liina Vainumetsa.

Homme avatakse Kumu kunstimuuseumis n√§itus &quot;Vabad hinged. S√ºmbolism Baltimaade kunstis&quot;. V√§lja on pandud Eesti, L√§ti ja Leedu s√ºmbolistlik kunst alates 19. sajandi l√µpust kuni 1930. aastateni. N√§ituse detaile t√§psustab kuraator Liis P√§hlapuu. Saatejuht Marie Pullerits. Muusika: Viktor Kosenko &quot;Mazurka, Op.3, No.1&quot;, esitas Maria Dolnycky.



Eile avati Tallinnas kunstnikeruumis Kraam graafiku ja joonistuskunstniku Jar√µna Ilo isikun√§itus &quot;Roosa kapitalismi unelm&quot;, mis annab edasi kunstniku Ida-Ukraina konfliktipiirkonnas kogetud probleemistikku. Kunstnikuga vestleb Marie Pullerits. Muusika: * Viktor Kosenko - Mazurka Op. 3, No.1 (Maria Dolnycky)

Kunstnikud Peeter Laurits ja Andres L√µo on avanud Vaal galeriis h√ºbriidn√§ituse &quot;Coming soon - utoopiline eelm√§ng&quot;, kus autorid k√ºsivad l√§bi loomingu, kuidas loodusliku elukeskkonnaga paremini h√§√§lestuda. Kuidas, k√ºsib Andres L√µo k√§est Lisete Velt.

Regina-Mareta Soonsein r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese galerii n√§itusest &quot;M√µtteta m√µte&quot; 24.10.‚Äì18.11.2018.
Kiwa r√§√§gib Tartu Kunstimajas ja Nooruse galeriis kureeritud TAVA2018 n√§itusest &quot;Vaakum kui m√µtteviis&quot; 24.10.‚Äì18.11.2018.

Triin Ojari, Kai Lobjakas, Harry Liivrand, Keiu Virro, Anu Rank-Soans, Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum
Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna juhataja, sisearhitekt Hannes Praks l√§heneb √µppekavale loominguliselt. Sel suvel √µpetas ta maailma tipp√ºlikoolide tudengeid Soomaal arhitektuuri suvekoolis. K√§isime vaatamas, milliseid tarkusi ta tudengitele jagab ja mismoodi maailma m√µtestab.
Mehis Heinsaarel ilmus √§sja luulekogu &quot;Pingev√§ljade aednik&quot;. Piilume tema s√ºrreaalsesse kujundiilma ja uue luulekogu tekstiaedadesse. Stuudios on Mehis Heinsaar. Saatejuht Marie Pullerits.
Maalikunstnik Kaido Ole valdab s√µna sama lummavalt ja puhtalt kui v√§rvi l√µuendil. Laseme tal seekordses saates r√§√§kida rohkem kui tavaliselt kustnikud seda teevad - arutleda kunstist, elust ja surmast. Saadame ka Rapla G√ºmnaasiumi poole teele tema hetkel viimase teose.
KUMUs esietendus f√º√ºsilise teatri lavastus &quot;SAUN&quot;. Etenduses p√º√ºtakse leida vastust k√ºsimusele, miks meeldib inimestele enda elu virtuaalmaailmas jagada ning mis toimub inimese ps√º√ºhikaga selles kontekstis. Publiku rollgi lavastuses on oluline, kuna kollektiivselt saab teha otsuseid ning m√µjutada etendajaid laval. Stuudios r√§√§givad lavastusest iduteatri Elektrooniline Jumal asutaja Sten √ïitspuu ja n√§itleja Johanna-Mai Riismaa. Saatejuht on Kadri Toomeste.

Eesti Elektroonilise Muusika Selts korraldab t√§na √µhtul j√§rjekordse loengu, kus sedakorda keskendutakse m√ºrale. Mis on m√ºra, miks teda on nii tohutult meie √ºmber, kuidas m√ºra meile m√µjub ja kas m√ºrast oleks v√µimalik hoiduda? Stuudios t√§psustab olukorda Raul Keller. Saatejuht Marge-Ly Rook√§√§r.

Angela Soop avas Vaal-galeriis n√§ituse &quot;Norra mets. Sinivaal&quot;. Kunstnik on stuudios, r√§√§gime metsast, Norrast ja sinivaaladest. Saatejuht Erle Loonurm.
Novembrikuu &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on k√µigepealt saate esimeses pooles k√ºlas Maria Arusoo Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusest ja Kadri Laas Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusest ning jututeemaks on m√µlema keskuse tegevused impordi-ekspordi radadel. Saate teises pooles on mikrofoni eest vastamas aga √ºks &quot;Kunstiministeeriumi&quot; saatejuhtidest Indrek Grigor, kes tutvustab m√µnda aega tagasi Riia linna kolinuna, mis sealses kunstielus toimub v√µi ei toimu. K√ºsimusi k√ºsis Maarin M√ºrk.
Intervjuu maalikunstniku Lola Liivatiga, kes viljeleb abstraktset ekspressionismi. Video on tehtud Tartu Kunstimuuseumi n√§ituse &quot;Lola Liivat. Vaimu vastupanu&quot; raames kunstniku 90. s√ºnnip√§eva aastal.
Aleksandr Tishkov r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;H√ºpoteetiline paradiis&quot; 22.11.‚Äì16.12.2018.
D√©nes Farkas r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja suure saali n√§itusest &quot;Kui ma sulen oma silmad&quot; 22.11.‚Äì16.12.2018.
Evelyn M√º√ºrsepp-Grzinich r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itusest &quot;Lugu algab joonest, ka joonte vahel on lugu&quot; 22.11.‚Äì16.12.2018.

David Vseviov, Lilli-Kr√µ√µt Repnau, Krista M√∂lder, Peeter Kutmann, Eha Komissarov, Leonid Ba≈æanov, Liina Siib, √úlo Sooster, Tretjakovi galerii
KUMU kunstimuuseumis avati n√§itus &quot;Salatoimikud [√úheksak√ºmnendate kartoteek]&quot;, mis avab eesti 1990ndate kunsti s√ºvakihte ja heidab valgust varju j√§√§nud, unustatud ja kultuurim√§lus isegi kaduma l√§inud teostele. Stuudios on kuraatorid Eha Komissarov ja Anders H√§rm. Saatejuht Marie Pullerits.

Stuudios on maalikunstnik Laurentsius, kell uus isikun√§itus &quot;OOOO&quot; avati eelmisel n√§dalal Tallinnas Vaal Galeriis. Uue n√§ituse mastaapsetes t√∂√∂des on segunenud akadeemilise maali traditsioon ja popkunst, tugev reaalsustunnetus ning elav kujutlusv√µime. R√§√§gime kunstnikuga tema k√§ekirjast ja uuemast loomingust. Saatejuht Marie Pullerits. Muusika: * Thomas Newman - Any Other Name - American Beauty (Original Motion Picture Score) (Thomas Newman)
Tallinna Kunstihoones avati Marko M√§etamme n√§itus &quot;√úks kuu Kanadas&quot;, mis jutustab paljudele eestlastele tuttava loo. Miks perekondlikud mustrid p√µlvest p√µlve korduvad? Kunstnik Marko M√§etamm on &quot;Plekktrummil&quot; k√ºlas esmasp√§eval kell 21.30 ETV2-s. Saatejuht Joonas Hellerma.
Kunstnike Liit taasavas ARSi maja Tallinnas P√§rnu maanteel. Uurime legendaarse kunstikombinaadi ARS ajaloo ja ka kunstnike kohta, kes ARSi majas t√§na tegutsevad. Stuudios on ARS Kunstilinnaku tarbekunsti suuna kuraator Maria Valdma ja ARS Kunstilinnaku juht Indrek K√∂ster. Saatejuht Kaisa J√µhvik.
Margus Meinart tutvustab Tartu Kunstimajas toimunud ja tema poolt kujundatud Tartu kunsti aastan√§itust, mis t√§navu kannab pealkirja ‚ÄûTeistmoodi‚Äù (21.12.2018‚Äì13.01.2019).
Professor Voldemar Vaga on eesti kunstiteaduse ja kunstiajaloo tundmise s√ºnon√º√ºm. Ta √µpetas v√§rvide ja vormide maailma nii Tartu √ºlikoolis kui ka Pallases ning on paljude raamatute autor. Tema eluaastad olid 1899 -1999. Ta tegi kaasa ja elas l√§bi Eesti ajaloo j√§rsud muutused. Tema √µpilased ja √µpilaste √µpilased on eamik eesti kunstiteadlasi ning kunstnikke.
Eesti Vabariigi 100. aastap√§ev andis suurep√§rase v√µimaluse meie kultuuri ja andekaid kultuuritegelasi tutvustada ka v√§lismaal. Reisime kaasa meie muusikute, kirjanike, kunstnike ja filmitegijatega ning teeme √ºlevaate juubeliaasta s√§ravamatest hetkedest. Saatejuht-toimetaja Ave H√§kli, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, produtsent Birgit Rae.

T√§na √µhtul avatakse Tartu Kunstimuuseumis duon√§itus, mille autoriteks on Maria-Netti N√ºganen ja Kadi Estland. Mitmek√ºlgse taustaga kunstnike v√§ljapanek kannab intrigeerivat pealkirja &quot;oksendan ja karjun oksendan ja karjun sina minu √µde sina minu √µde&quot; ning arutleb muuhulgas enesetsensuuri √ºle kunstielus ja √ºhiskonnas. Selgitusi jagavad m√µlemad n√§ituse autorid. Saatejuht Miina P√§rn.
Miglƒó Kosinskaitƒó ja Peeter Krosmann tutvustavad Tartu Kunstimajas toimunud ja nende poolt kureeritud n√§itust ‚ÄûLeeduMaal‚Äù (17.01.‚Äì10.02.2019).

Eesti Kunstimuuseumi 100. juubeliaasta √ºks eesm√§rke on tuua vaatajate fookusesse naiskunstnikud. Naiskunstnikud on omaette teemaks t√µusnud alates 20. sajandi teisest poolest, kui teadlikult hakati tutvustama naiste elu- ja loomelugusid ning kirjeldama naisloojate tegevust √ºhiskonna kontekstis. Samal ajal v√µib v√§ita, et kodumaised naiskunstnikud on Eestis j√§tkuvalt v√§hetuntud. Stuudios laiendab teemat Kumu kunstimuuseumi juht Kadi Polli. Saatejuht Erle Loonurm.
R√§√§gime kultuurist, kuid mitte ainult. Kultuuritegijad avavad oma loomingu tagamaid ja r√§√§givad, mida arvavad elust siin ning praegu. Kriitikud ja eksperdid soovitavad, kuhu tasub minna ja mida vaadata. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Mariina M√§lk, Anne Prommik ja Tiina Kruus.
1. Kai Lobjakas tutvustab Francisco Mart√≠nezi kureeritud n√§itusest &quot;Laetud objektid&quot; 2. Mihkel T√º√ºr ja Eik Hermann r√§√§givad Disaini- ja Arhitektuurigaleriis avatud Eesti Arhitektide Liidu kuraatorn√§ituse &quot;Liginull&quot; tagamaadest 3. Indrek Grigor &quot;Liivimaa m√∂liseb&quot;, r√§√§gib Kaarel Kurismaa KUMU n√§itusest &quot;Kollase valguse orekester&quot; Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Tartu Linnamuuseumis avati n√§itus &quot;R√µ√µm purustab mure&quot;, mis tutvustab kunsti√ºhing Pallas kunstnike loomingut. N√§itusele on v√§lja pandud 88 teost 31 kunstnikult, mis h√µlmab √ºhingu kogust kolmandiku. L√§hemalt r√§√§gib n√§ituse koostaja Enn Lillemets. Saatejuht Hedvig L√§tt.
Reedel avati Eesti Arhitektuurimuuseumis n√§itus &quot;Oma tuba. Feministi k√ºsimused arhitektuurile&quot;. Esimest korda v√µeti Eesti ruumikultuur vaatluse alla feministlikust perspektiivist. N√§itus annab statistilise √ºlevaate Eesti naisarhitektide osakaalust, esindatusest ja tunnustatusest l√§bi aegade, samuti uurib seda, millised stereot√º√ºbid seostuvad naisarhitektide loominguga ning kas neil on mingitki alust. Stuudios on n√§ituse kuraator Ingrid Ruudi. Saatejuht Lisete Velt.
Erisaade Kultuurkapitali aastapreemia laureaatidest, kes p√§lvisid tunnustuse 2018. aasta saavutuste eest. &quot;OP+&quot; toob kultuuri- ja spordi√§ssad kaamera ette nii 1. veebruaril toimunud auhinnagaalal kui ka loomingulises keskkonnas ning koduski. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus ja Mariina M√§lk.
Albert Gulk r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese galerii juubelin√§itusest &quot;Suurte liblikate √∂√∂&quot; 14.02.‚Äì10.03.2019.
Mati Karmin r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja suure galerii juubelin√§itusest &quot;LX&quot; 14.02.‚Äì10.03.2019.

Ulla Juske ja Reet Carblane r√§√§givad oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii √ºhisn√§itusest &quot;Jahimehe t√ºtar&quot; 14.02.‚Äì10.03.2019.
Veebruarikuises &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on teemadeks v√§ljakutsed tavaarusaamale arhitektuurist ja avalikust ruumist kui millestki kindlast, ratsionaalsest ning p√ºsivast. Laura Linsi ja Roland Reemaa r√§√§givad Veneetsia Arhitektuuribiennaalilt Tallinnasse EKA galeriisse j√µudnud n√§ituse p√µhjal, mida v√µiks endast kujutada oks√º√ºmoron &quot;n√µrk monument&quot;. Kumu kuraator Anu Allas ja kunstnik Anu Vahtra tutvustavad √§sjaavatud n√§itust Kumu kunstimuuseumis &quot;Gordon Matta-Clark: anarhitekt / Anu Vahtra: eemaldamise teel tervikuni&quot;, kus Matta-Clarki p√§randi ning Vahtra sekkumiste kaudu k√§sitletakse ruumi loomist kollektiivse, allumatu ja sekkuva praktikana. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Eva J√§nes tutvstab Tartu Kunstimaja v√§ikese saali isikun√§itust &quot;100+1 maali&quot; 14.03.‚Äì07.04.2019.



Mihkel Ilus ja Siim Preiman tutvustavad Tartu Kunstimaja suure saali Mihkel Ilusa isikun√§itust &quot;L√§bir√§√§kimised / Fassaadit√∂√∂d&quot; 14.03.‚Äì07.04.2019.

Zoia Lebedeva ja Julia Poljunaenkova tutvustavad Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii Zoia Lebedeva isikun√§itust &quot;Vaidu Vidil kinkis v√§rvid&quot; 14.03.‚Äì07.04.2019.

Maalija Piret Rohusaar tutvustab oma n√§itust kannudest ja maalidest. Tampere majas Tartus on avatud Piret Rohusaare maalide ja keraamika n√§itus &quot;Naine ja tema kann&quot;. Intervjuus r√§√§gib maalikunstnik oma t√∂√∂protsessist ja kunstnikuks olemisest. Saatejuht Liina Vainumetsa.
KUMU kunstimuuseumi n√§itus &quot;Sots art ja mood&quot; toob uudsel moel kokku n√µukogude ajast inspireerunud 1970.‚Äì1980. aastate sots art kunstivoolu ning 2010. aastate postsovetliku esteetika moekunstis. N√µukogude visuaalkultuurist ainest ammutavate voolude kujunemisloost √ºhisosadest ja avaldumisest t√§nases √ºhiskonnas r√§√§givad n√§ituse kuraator Liisa Kaljula ning kunstnik Marit Ilison. Saatejuht Marie Pullerits.

Eeloleval neljap√§eval on harukordne v√µimalus tutvuda Niguliste muuseumi kahe k√µige tuntuma kunstiteose ‚Äì Bernt Notke &quot;Surmatantsu&quot; ja Hermen Rode t√∂√∂kojas valminud Niguliste peaaltari retaablitiga. Vaid kahel kevad√µhtul toimuvad ekskursioonid, kus r√§√§gitakse - mis peitub nende meistriteoste taga. Stuudios kommenteerib Niguliste muuseumi kuraator-programmijuht Merike Kurisoo. Saatejuht Marge-Ly Rook√§√§r.

1. Vestlesime Liina Siibi n√§itusest &quot;Paradiisi poliitika&quot; Tallinna Kunstihoones. N√§itusel on t√§helepanu all kaasaegsete naiste v√µimalused t√∂√∂turul ning p√§rimustest ja rahvajuttudest v√§lja nopitud, √ºmberp√∂√∂ratud lood mitte vastavad naised. 2. Tartu Kunstimajas on avatud maalikunstnik Mihkel Ilusa n√§itus &quot;L√§bir√§√§kimised / Fasaadit√∂√∂d&quot;. Ilus on kogunud tuntust mitte ainult oma t√∂√∂dega, vaid ka programmiliste s√µnav√µttudega, mis on kriitikute poolt t√§nuga k√µnepunktideks v√µetud. Saates kommenteerib oma t√∂id ja praktikat kunstnik Mihkel Ilus ise, samuti abstraktset maali viljelev Kristi Kongi ning kuraator Siim Preiman. (Indrek Grigor) Toimetab Maarin M√ºrk.
J√ºri Siim, Saima Priks, Marit Ilison, Sonja Litichevskaya, Nina Neretina, Donis Pouppis, Kumu Kunstimuuseum

Meiu M√ºnt r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itusest &quot;Maailma loomine&quot; 11.04.‚Äì05.05.2019.

Tiina Sarapu r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;Case Study 2&quot; 11.04.‚Äì05.05.2019.

Maailm elab s√ºdamest kaasa Pariisis n√§dala alguses p√µlema lahvatanud Jumalaema kiriku saatusele. Notre-Dame de Paris on keskaja suurimatest p√ºhakodadest, gooti ehitusstiili silmapaistvaim n√§ide. Prantsusmaa k√µige hinnatumat vaatamisv√§√§rsust k√ºlastas keskmiselt 30 000 inimest p√§evas. P√µleng Pariisis on ≈°okeerinud ja kurvastanud tervet inimkonda. Stuudios on Eesti Kunstiakadeemia dotsent, vanemteadur, muinsuskaitse ja konserveerimisosakonna juhataja Anneli Randla, kellega avame Notre-Dame'i olulisust ajaloos ja t√§nasel p√§eval. Saatejuht Erle Loonurm.
Maailm elab s√ºdamest kaasa Pariisis n√§dala alguses p√µlema lahvatanud Jumalaema kiriku saatusele. Notre-Dame de Paris on keskaja suurimatest p√ºhakodadest, gooti ehitusstiili silmapaistvaim n√§ide. Prantsusmaa k√µige hinnatumat vaatamisv√§√§rsust k√ºlastas keskmiselt 30 000 inimest p√§evas. P√µleng Pariisis on ≈°okeerinud ja kurvastanud tervet inimkonda. Stuudios on Eesti Kunstiakadeemia dotsent, vanemteadur, muinsuskaitse ja konserveerimisosakonna juhataja Anneli Randla, kellega avame Notre-Dame'i olulisust ajaloos ja t√§nasel p√§eval. Saatejuht Erle Loonurm.

Eesti Kunstnike Liidu aastan√§itus ootab kaema, v√§ljapanek on erakordselt mahukas sisaldades 117 autori loomingut. Stuudios t√§psustavad detaile liidu asepresident Elin Kard ja √ºks n√§itusele valitud kunstnikke Mihkel Ilus. Saatejuht Kadri P√µlendik.

Student-run projektiruumist Vent Space r√§√§givad Katrin Enni, Aksel Haagensen, Kaisa Maasik ja Kati Ots. N√§tusest &quot;Siberi lapsep√µlv&quot; r√§√§givad Marika Alver ja Ave Taavet. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.
Reet Varblane, Regina-Mareta Soonsein, Erki Kasemets, Tiit P√§√§suke, Kristel Saan, Sten Saarits, Leonhard Lapin, Tallinna Kunstihoone

Heikki Leis r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja suure saali n√§itusest &quot;Ringvaade&quot; 09.05.‚Äì09.06.2019.
Marko M√§etamm r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;√úkskord Tartus&quot; 09.05.‚Äì09.06.2019.
Olesja Kat≈°anovskaja r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itusest &quot;Kultuuritolm&quot; 09.05.‚Äì09.06.2019.

* 20. septembril avab endises allveelaevatehase kompleksis uksed rahvusvaheline Kai kunstikeskus. Kai kunstikeskuse t√∂√∂d hakkab korraldama Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK). Senistest tegemistest ja uutest sihtidest r√§√§gib projektijuhi Kadri Laas. * N√§itus &quot;V√§ljaandja Lugemik. Tr√ºkised aastatest 2010‚Äì2019&quot; on kirjastuse Lugemik n√§itus, rahvusvaheline s√ºmpoosion ja raamatumess Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. Kirjastuse t√∂√∂st r√§√§givad Anu Vahtra, Ott Kagovere ja Indrek Sirkel. K√ºlalistega vestleb toimetaja Maarin M√ºrk.
Portreeintervjuude sarja pilootsaade kingib nii tegijaile kui ka vaatajaile v√µimaluse √µnnitleda Eesti √ºht parimat mineviku m√µtestajat David Vseviovi tema 70. s√ºnnip√§eval. Saate autor Margit Kilumets, toimetaja Tiina Kruus, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, produtsent Mariina M√§lk.
Jaan ja Johannes Luik r√§√§givad oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;Dialoog&quot; 28.06.‚Äì21.07.2019.
Jane ja Jaanus Remm r√§√§givad oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itusest &quot;t&quot; 28.06.‚Äì21.07.2019.
Madara Lazdi≈Üa r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja suure saali isikun√§itusest &quot;Kaja&quot; 28.06.‚Äì21.07.2019.
Kuraator Margus Meinart tutvustab Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis toimuvat Heldur Viirese raamatuillustratsioonide n√§itust &quot;N√§itus kohvris&quot; 25.07.‚Äì18.08.2019.
Taavi Oolberg r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itust &quot;Kuni viimne rohulible...&quot; 25.07.‚Äì18.08.2019.
Taje Tross r√§√§ib Tartu Kunstimaja suures saalis toimuvast Tartu Graafikafestival 2019 n√§itusest &quot;Hullunud loomakari&quot; 25.07.‚Äì18.08.2019.
&quot;Milline on hetkel Pallase kuvand? Kas see peaks olema selline v√µi v√µiks see muutuda?&quot;
&quot;Mida on Pallase kunstip√§randil pakkuda l√§√§nemaailma kunstiloo kontekstis?&quot;
Ehalill Halliste ja Helle Videvik r√§√§givad oma Tartu Kunstimaja suure saali √ºhisn√§itusest &quot;Veest v√µetud, tulest tulnud&quot; 22.08.‚Äì15.09.2019.
Katrin Koskaru r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii isikun√§itusest ‚ÄûMine varju! Mine varju!‚Äù 22.08.‚Äì15.09.2019.
Andra J√µgis tutvustab klaasikunstnike grupi Me sobime kokku n√§itust &quot;M√§ng&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses galeriis 22.08.‚Äì15.09.2019.
Milline on Pallase m√µju hilisemale eesti kunstiloole ja kaasaja kunstiv√§ljale? Kuidas on Pallase koolkond m√µjutanud teie loomingut?



Lilli-Kr√µ√µt Repnau r√§√§gib enda kureeritud graafikan√§itusest &quot;Tumeaine&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 19.09.‚Äì13.10.2019.
Andrus Peegel ja T√µnis Kriisa r√§√§givad √ºhisn√§itusest &quot;K√µrvaln√§hud&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 19.09.‚Äì13.10.2019.
Pille Johanson r√§√§gib enda isikun√§itusest &quot;Vaatamata k√µigele&quot; Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis 19.09.‚Äì13.10.2019.
Maarin M√ºrk vestleb kaasaegse kunsti biennaali Tallinna Fotokuu kunstilise juhi Laura Tootsi ja fotokunstimessi Foto Tallinn √ºhe eestvedaja Helen Meleskiga. M√µlemad s√ºndmused toimuvad just n√º√ºd ‚Äì Fotokuu kuni 3. novembrini ning fotokunstimess just n√§dalavahetusel Kai kunstikeskuses Noblessneris (rohkem infot siit: https://www.fotokuu.ee/). Teiseks saatek√ºlaliseks on Evelyn Grzinich MoKSist, kes avab natuke tausta Eesti √ºhe k√µige pikemalt tegutsenud kunstnike veetud algatuse &quot;v√§iksemaks kasvamise&quot; plaanidest ning tutvustab kuni 25. oktoobrini Tartu Loodusmajas avatud n√§itust &quot;Mitte silmist, mitte s√ºdamest&quot; (rohkem infot siit: https://moks.ee/events/not-out-of-sight-not-out-of-mind). Indrek Grigor omakorda toob kuulajani kaks Pallase fotoosakonna j√µul avatud rahvusvahelist fotokunsti n√§itust Nooruse galeriis Tartus Diana Tamane kureeritud Gustavo Sagorsky v√§ga isiklik kollektsioon &quot;Sonia&quot; ning ilmselt t√µesti vaid Peeter Linnapliku k√§eviipega Tartu j√µuda saanud,

T√§na algab festival √úle Heli, mille programmis leiame kontserdid, kohtumis√µhtud Ô¨Ålmiprogrammi ning seminarid. Heli√ºleste tasandite muusikafestivali t√§nane ava√µhtu Eesti Raadio 1. stuudios keskendub kvadroraadiole ja ruumilisele helile, muusikat teevad SSSS ja Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambel. Stuudios annab √ºlevaate festivali korraldaja Aivar T√µnso. Saatejuht Kaisa Ling.

Flo Kasearu r√§√§gib kunstiprojektist &quot;Kliendip√§ev&quot;. Kumu kunstimuuseumis avati 18. septembril n√§itus &quot;Vallutaja pilk&quot;, r√§√§givad kuraatorid Kadi Polli ja Linda Kaljundi. Kunstnikke k√ºsitleb Maarin M√ºrk. Indrek Grigor intervjueeris Tiiu Talvistut seoses r√ºhmituse ANK64 liikmetega k√ºll samaaegselt √µppinud ent Eesti avangardi ajaloost v√§lja j√§etud Helle Vahersalu n√§itusega Tartu Kunstimajas. Ning palus Bita Razavil seoses tolle Kogo galeriis avatud ekspositsiooniga &quot;Balti remondimuuseum&quot; kirjeldada oma kokkupuuteid eesti kinnisvara kultuuriga.
Kunstiteadlane Tiiu Talvistu tutvustab maalikunstnik Helle Vahersalu isikn√§itust. 22. oktoobril t√§histas oma 80. s√ºnnip√§eva Tartu maalikunstnik ja Tartu Kunstikooli kauaaegne √µpetaja Helle Vahersalu. N√§itust &quot;Helle Vahersalu. Lumi, rooste, v√§rv&quot; tutvustab n√§ituse √ºks kuraatoreid ja kataloogi koostaja Tiiu Talvistu. Galerii Noorus n√§itab aga Vahersalu √µpilaste t√∂id. Saatejuht Liina Vainumetsa.
Helle Vahersalu r√§√§gib enda loomingust seoses juubelin√§itusega &quot;Lumi, rooste, v√§rv&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 17.10.‚Äì.10.11.2019.
Jass Kaselaan r√§√§gib enda isikun√§itusest ‚ÄûLambad‚Äù Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 17.10.‚Äì10.11.2019.
Mari-Leen Kiipli r√§√§gib oma isikun√§itusest ‚Äûno path goes through Asparaag‚Äù Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis 24.10.‚Äì10.11.2019.

Kairo r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Suvi linnas&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 14.11.‚Äì15.12.2019.
Marco Laimre r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;A.S.T.A. 1.0 / Black Flag Shadow&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 14.11.‚Äì15.12.2019.

Taavi Suisalu r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Oodates valgust&quot; Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis 14.11.‚Äì15.12.2019.
√Ñsja eesti keeles ilmunud John Dewey raamat &quot;Kunst kui kogemus&quot; tutvustab m√µjukat m√µttevoolu, mille j√§rgi leidub ilu ja harmooniat ka igap√§evaelu r√ºtmilistes kulgemistes. Teisalt on kaasaegne kunst sedalaadi ilu m√µistet sageli t√µrjunud. Kuidas v√µib kunst muuta meie elu? &quot;Plekktrummi&quot; k√ºlaline on kunstiteadlane Heie Marie Treier. Saatejuht Joonas Hellerma.

Olukorda kunstielus anal√º√ºsivad Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor. Tallinna Linnagaleriis on avatud Jane Remmi n√§itus &quot;Vaateid maastikule&quot;. Kunstnikuga vestleb Maarin M√ºrk. Rubriigis Tartu m√∂liseb r√§√§gib Indrek Grigor Marco Laimrega tolle uuest arvutim√§ngust A.S.T.A. mida on hetkel v√µimalik Tartu Kunstimajas m√§ngimas k√§ia. Voronja galerii tegemistest Varnjas r√§√§givad Kaili Kask ja Raul Ore≈°kin.

T√§na avatakse KUMUs uus n√§itus &quot;Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis&quot;. N√§itus on s√ºndinud koost√∂√∂s Helsingis asuva Ateneumi kunstimuuseumiga ning keskendub 19. sajandil naiste eneseteadvuses ja √ºhiskondlikus positsioonis alguse saanud muutustele, mis kajastuvad nii naiskunstnike tegevuses kui ka naise kujutamise viisides. Tegemist on seni suurima Eesti naiskunstnike loomingut tutvustava v√§ljapanekuga, mis toob p√§evavalgele palju v√§hetuntud materjali ja asetab selle dialoogi Soome naiskunstnike teostega. Stuudios on kuraatorid Tiina Abel ja Anu Allas. Saatejuht Joonas Vatter.

Kujundaja Martti Ruus r√§√§gib 2019. aasta Tartu kunsti aastan√§itusest Tartu Kunstimajas 20.12.2019‚Äì19.01.2010.
Kunstiaasta 2019 kokkuv√µtted toimuvad taas kahe siinse kunsti-raadiosaate s√µpruskohtumisena! Ida raadios eetris olevast Vitamiin K'st Lilian Hiob ja Siim Preiman ning Klassikaraadio saatest Indrek Grigor ja Maarin M√ºrk arutasid m√§rks√µnade √ºle nagu t√§helepanuv√§√§rsemad n√§itused, s√ºdmused, kajastused ja trendid. Saate esimene osa on eetris 28.01 Klassikaraadios ning teine osa jaanuaris Ida raadios (hoidke silm peal idaidaida.net)
Vahur Kersna hoogne ekskursioon maailma l√§bi aegade tuntuima popkunstniku parimate t√∂√∂de esinduslikul v√§ljapanekul Tallinnas. Teleajaloo seisukohaht on huvitav, et teadaolevalt on tegemist seni ainsa selles ≈æanris saatega Eestis, mis sooritatud ilma √ºhegi montaa≈æil√µiketa. Re≈æiss√∂√∂r Andres Lepasar, produtsendid Piret Priisaar ja Ruth Heinmaa.

Aparaaditehases on kuu aega tegutsenud kunstipoood tARTu, mida peavad Voronja galerii asutajad ja galeristid Kaili Kask ja Raul Ore≈°kin. Raul Ore≈°kin tutvustab poe kui omalaadse kultuurikeskuse tegevust ning r√§√§gib ka Voronja galerii suveplaanidest, mille suvise n√§ituse &quot;K√§ttemaks. M–µ—Å—Ç—å. Revenge&quot; kuraatoriks on palutud kirjanik Vahur Afanasjev. Saatejuht Liina Vainumetsa.
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis on avatud n√§itus &quot;Vanda Juhansoo. Kunstnik v√µi kummaline naine?&quot;. Juhansoo elule, loomingule ja p√§randile tagasi vaadates kerkivad k√ºsimused: milliste valikute ees seisid naiskunstnikud 20. sajandi alguse Eestis? Millised v√µimalused olid naistel kunstile p√ºhenduda? Kas t√∂√∂stusrevolutsiooni j√§rgse 20. sajandi alguse Eesti tarbekunstnikel oli v√µimalik end teostada? Miks s√§ilitavad Vanda Juhansoo teoseid pigem etnograafilised m√§luasutused kui kunstiga tegelevad institutsioonid v√µi kuidas sai Vandast &quot;Valgemetsa n√µid&quot;, mitte mainekas tarbekunstnik? L√§hemalt avavad teemat n√§ituse koostajad Rebeka P√µldsam ja Andreas Kalkun. Saatejuht Ave T√∂lpt.

&quot;Kes kardab kaasaegset kunsti!?&quot; kutsub tutvuma rahvusvahelise grupin√§itusega &quot;S√µna m√µjutus: puue, suhtlus, katkestus&quot;. Kohal on Kunstihoone kuraatorid ja giidid ning koos p√º√ºtakse leida vastused k√µikidele kunsti puudutavatele k√ºsimustele. Stuudiosse tuleb Tallinna Kunstihoone juht Taaniel Raudsepp, kes kinnitab, et kaasaegset kunsti pole vaja karta. Saatejuht on Tarmo Tiisler.
Saatek√ºlaline on ajaloolane Linda Kaljundi, kes k√µneleb t√§na √µhtul aasta esimeses h√µimuklubis soome-ugri rahvaste kujutamisest Vene tsaaririigis. Milline on &quot;vallutaja pilk&quot; soome-ugri identiteedis ja kultuurim√§lus t√§na? Saatejuht Miina P√§rn.

KUMU kunstimuuseum alustab homme uue publikuprogrammide sarjaga &quot;Vaiksed hommikud Kumus&quot;, mis on suunatud √ºlitundlikele, autistlikele ja ka teistele vaiksemat keskkonda hindavatele muuseumik√ºlastajatele. Klassikaraadio stuudis on KUMU hariduskeskuse juhataja Sandra L√§√§ne-Velt. Saatejuht Mari-Liis Uibo.
Grisli Soppe-Kahar r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Tumm karje&quot; Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis 24.01.‚Äì16.02.2020.



Laura P√µld ja Katrin V√§li r√§√§givad enda √ºhisn√§itusest &quot;Eitus&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 24.01.‚Äì16.02.2020.
Piibe Arrak r√§√§gib oma juubelin√§itusest Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 24.01.‚Äì15.02.2020.
Indrek Grigor k√§is n√§itusel - Tartu Kunstimajas avati Laura P√µllu ja Katrin V√§li √ºhisn√§itus &quot;Eitus&quot;. N√§ituse kuraator on Peeter Talvistu. Kunstiministeeriumil √µnnestus kunstnikud tiheda montaa≈æit√∂√∂ k√µrvalt siiski korraks k√µrvale meelitada ning autorite nii sama harmooniline kui vastuoluline koost√∂√∂ meeleolukasse intervjuusse j√§√§dvustada. Saatejuhi rollis on Indrek Grigor.
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatakse t√§na n√§itus &quot;Mustrid: Kreenholmi tekstiilidisain 1963‚Äì2005&quot;, mis tutvustab l√§hemalt Kreenholmi manufaktuuri tekstiilitoodangut ja seda kujundanud kunstnikke. Kreenholmi kangaid m√§letatakse, kuna need on aastak√ºmneid olnud Eesti elu loomulik osa. 1857. aastal asutatud vabrikust on aegajalt k√ºll r√§√§gitud, kuid v√§he on teada seal t√∂√∂tanud tekstiilidisaineritest. Kes olid Kreenholmis kunstnikud, kes m√§√§rasid tr√ºki-, frotee- ja ≈æakaarkanga kaudu meie argikeskkonna ilme ja mida vabrikus k√µike toodeti? Stuudios on kuraator Kai Lobjakas. Saatejuht Mari-Liis Uibo.
Stuudios on akadeemik Mart Kalm, kes eelmisel n√§dalal (30. jaanuaril) valiti esimeses h√§√§letusvoorus taas Eesti Kunstiakadeemia rektoriks. Valimiskogu 70-st liikmest h√§√§letas 58 isikut, Kalm p√§lvis 50 h√§√§lt. Eesti Vabariigi president inaugureerib professor Mart Kalmu ametisse t√§navu 6. aprillil ja tema valitsemisaeg kestab viis aastat. Eesti Kunstiakadeemias on v√µimalik √µppida ligi kolmek√ºmnel √µppekaval. Milline on k√µrgkooli positsioon t√§na Eesti √ºhiskonnas ja kuhu liigutakse maailma kunstielu foonil? Saatejuht Tarmo Tiisler.
KUMUs on avatud n√§itus &quot;Sisse, sisse ‚Äì uks on lahti! Edith Karlson, Mary Reid Kelley, Eva Mustonen&quot;. N√§itus seob kolme kunstnikku, kes, t√∂√∂tades k√ºll erinevates meediumites ja v√§ga erinevas esteetikas, r√§√§givad teatud m√µttes sarnast keelt. Seda v√µiks k√µige laiemas m√µttes iseloomustada kui narratiivset kunsti, mis kasutab meetodina fiktsiooni. Eva Mustonen on stuudios. Saatejuht Kaisa Ling.
Kunstiteadlane Evi Pihlak (1928‚Äì1993) on j√§tnud p√ºsiva j√§lje Eesti kunstilukku 20. sajandi kunsti asjatundja ja viljaka kriitikuna. Stuudios on kunstnik Siim-Tanel Annus, kellelt uurime tema kontaktide kohta Evi Pihlakuga ja k√ºsime kommentaari Annuse n√§ituse kohta, mida saab samuti Adamson-Ericu muuseumis vaadata. Saatejuht Kaisa Ling.

P√§rnu Linnagalerii poolt kolm aastat tagasi ellu kutsutud P√§rnu Fotofest on v√µtnud eesm√§rgiks elavdada kunstielu talvisel madalhooajal ning avada kunstipublikule fotokunsti eri tahke. Veebruari l√µpuni saab vaadata Vivian Ainsalu n√§itust &quot;Miraa≈æ&quot;. V√§ljapanek koosneb Veneetsia kanalitel √ºles v√µetud fotodest, mis p√º√ºavad pildile peegeldusi sealsest arhitektuurist ja olustikust omamoodi reaalsust moonutaval viisil. Kunstnik on stuudios. Saatejuht Mari-Liis Uibo
Ajal, kui digimaailm √ºha rohkem meie elu kontrollib, on ka inimkeha suhe keskkonnaga v√§ga palju muutunud. Laura Kuuse isikun√§itus &quot;Armas algoritm&quot; (kuraator Niekolaas Johannes Lekkerkerk) uurib kohanemis- ja elluj√§√§missoovi ning koodide loogikale vastuhakkamise produktiivset pinget. N√§itus on lavastatud igap√§evaliigutuste koreograafiana, stuudios annab √ºlevaate kunstnik Laura Kuusk. Saatejuht Ave T√∂lpt.

Kuraator Indrek Grigor r√§√§gib n√§itusest ‚ÄúRobert-Rudolf Volk. Kunstit√∂√∂taja‚Äù Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 20.02.‚Äì15.03.2020.
Oksjonipidaja Reigo Kuivj√µgi r√§√§gib 20.02.‚Äì13.03.2020 Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis toimuvast Tartu Kunstioksjoni n√§itusest.
Vello Vinn ja Kiwa r√§√§givad n√§itusest ‚ÄúUMBLUU Aeg ja ruum. Vello Vinn feat. Kiwa‚Äù Tartu Kunstimaja suures saalis 20.02.‚Äì15.03.2020. N√§ituse kuraator on Andra Orn ja see on valminud koost√∂√∂s keskkonnaga NOAR.eu

Kunstiministeeriumis on Eha Komissarov, Tiiu Parbus ja Annika R√§im KUMU kunstimuuseumist, et tutvustada v√§rskelt avatud 90ndate eesti kunsti p√ºsiekspositsiooni &quot;Tulevik on tunni aja p√§rast&quot;. Teine saatek√ºlaline Indrek K√∂ster annab √ºlevaade kunstilinnak ARS uuenemisest ning edasistest plaanidest. &quot;Tartu m√∂liseb&quot; rubriigis klat≈°ivad Flo Kasearu vastsel n√§itusel &quot;Ohustatud liik&quot; endine nurga poe omanik Margo Orup√µld ja viimase osat√§itjana n√§itusel √ºlesastunud Marika Vaarik. Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Vello Vinna ja Kiwa √ºhisn√§itusel &quot;UMBLUU Aeg ja ruum&quot; Tartu Kunstimajas √ºleval olnud teose &quot;Aeg lendab&quot; video-lavastus.

Sisekaitseakadeemia uus peahoone kui aasta kauneim betoonehitis. Vastandid t√µmbuvad - Eesti betooni isa August Komendandi ja arhitekt Louis Kahni koost√∂√∂. Muuseumirotiga ruumi uurimas. ‚ÄúMinu geniaalne s√µbranna‚Äù romaanisari ja seriaal. Uus elulooraamat Janis Joplinist ja Mart Saare laululooming kahe noore naise esituses. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.

Kohtumine Tallinna Jaani kultuurikirikus, rockitrio Sibyl Vane‚Äôi uus album, Lilli Jahilo kevadine moekollektsioon Adamson-Ericu mustritega, Jaan P√§rna ehten√§itus Tallinna vanalinnas ja raamatujutud helilooja Olav Ehalaga. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli. Toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.

Eesti esimene konteinerhotell; lavakooli 29. lennu l√µpetajad valmistumas iseseisvaks teatrieluks; n√§itlejapaar Tiina Tauraite ja Erki Laur t≈°illi- ja filmip√µllul; veriv√§rske l√ºhifilmide kassett ‚ÄúV√§rske veri‚Äù ja vaade Eesti ehtekunstile 50-ndatest kuni t√§nap√§evani. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.
Lavakooli 29. lend valmistumas iseseisvaks teatrieluks; Estonia balletiartistid end vormis hoidmas; Dramamama uus plaat; Margus Kappel klaverist ja kitarrist; Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm ehtekunstnik Kadri M√§lgu raamatust ‚ÄúHUNT‚Äù. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli. Toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.
&quot;OP&quot;-il on k√ºlas n√§itlejad ‚Äì ema Tiina M√§lberg ja poeg Karl Robert Saarem√§e. Skulptor Jaak Soans hakkab tegema m√§lestusm√§rki kirjanik Jaan Krossile. Poliitik, lavastaja ja teatrikriitik Jaak Allik jagab muljeid Eesti NSV poliitilise juhtfiguuri Johannes K√§bini m√§lestusteraamatust ‚ÄûAastate ja kauguste tagant‚Äú. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.
Hardi Volmer teeb endast filmi; moelooja Anu Samar√º√ºtel jagab end Londoni ja Tallinna vahel; kohtume aasta jazzihelilooja tiitliga tunnustatud Mingo Rajandiga; k√ºlastame P√µltsamaal Betti Alveri nimelise luulepreemia laureaati norralast Oyvind Rangoyd ja teeme ringk√§igu uuenenud ARS-i Kunstikeskuses peatusega Liisa Kruusm√§gi ateljees. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.
Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse korraldatud avaliku konkursi tulemused kahekuuliseks residentuuriks New Yorgis on selgunud. Kunstnik Ede Raadik. Vestleme v√µitjaga tema viimase paari aasta loomingulisest teekonnast, vabakutselise kunstniku karj√§√§ri kitsaskohtadest, kehalisusest ja feministlikust kunstist ning loomulikult ka eesootavast reisist New Yorki. Saatejuht Kaisa Ling
Kunstnik Eike Eplik ja Kogo galerii juhataja Liina Raus r√§√§givad n√§itusest &quot;Biomass - kummitus nurgas&quot;. K√µne all on ka n√§itusetegevuse olulisusest kunstnike elus laiemalt, moodsa kunsti nautimise ja m√º√ºmise detailidest ja ka loodusest. Saatejuht Kaisa Ling.
T√µnu Kaljuste ja maailmakuulsa teose ise√§ralik esiettekanne Tallinna Kammerorkestrilt; sisearhitekt Eero J√ºrgenson ja skulptor Tiiu Kirsipuu kunstist Eesti v√§lissaatkondades; arhitekt Raul Vaiksooga Padise kloostri varemetes ning ringk√§ik Sirje Helme, Leonhard Lapini ja Anders H√§rmiga Ando Keskk√ºla n√§itusel Kumus. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli. Toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.
Vahepeal pausil olnud Kunstiministeerium teeb veel enne suve √ºhe tagasip√∂√∂rdumise raadioeetrisse, et v√µtta kevadine kunstielu korraks kokku. Loomulikult keerleb teema √ºmber koroonakriisi m√µjude, k√§sitletakse erinevaid virtuaaln√§ituste lahendusi ning spekuleeritakse tulevikuv√§ljavaadetega. Arutasid kuraator Peeter Talvistu Tartu Kunstimajast, ajakirja kunst.ee peatoimetaja Andreas Trossek ja saatejuhid Indrek Grigor ning Maarin M√ºrk.
Kaire Nurk r√§√§gib enda koostatud ja kujundatud kogukonnan√§itusest Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis &quot;On √ºtlemate vinge teid k√µiki n√§ha!&quot; 05.06.‚Äì28.06.2020.
Juss Heinsalu r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§ituest &quot;Pinnavaade&quot; 05.06.‚Äì28.06.2020.
Vilen K√ºnnapu r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja suure saali n√§itusest &quot;Atlantise argip√§ev...&quot; 05.06.‚Äì28.06.2020.

Sillam√§e linnas√ºda plaanitakse v√µtta muinsuskaitse alla. Varem pole Eestis 20. sajandil ehitatud linnaosa kaitse alla v√µetud. Kalle Merilai, Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa n√µunik; sillam√§elane Priit Orav; linnapea T√µnis Kalberg; reporter Rene Kundla
Katharina Lewonig ja Tobias Stengel r√§√§givad n√§itusest &quot;Ristumine: hetkeks koos&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 30.07‚Äì23.08.2020.
Jaak Kikas r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis toimunud isikun√§itusest &quot;Tootemid&quot; 03.07.‚Äì26.07.2020.
Johanna Mudist r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Floora ja fauna&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 27.08.‚Äì20.09.2020.
Kristaps Epners tutvustab enda isikun√§itust &quot;Meelespea&quot; Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis 27.08.‚Äì20.09.2020.
Liisi Eelmaa r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja suure saali isikun√§itusest &quot;Loon, mida m√µtlen ‚Äì ABRAKADABRA&quot; 27.08.‚Äì20.09.2020.
Margus Lokk r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Sinist joont √ºletades&quot; Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis 03.07.‚Äì26.07.2020.
Mari Volens r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Lahtiraksatus&quot; Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis 30.07‚Äì23.08.2020.
Ulvi Haagensen r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Arhiivist: Kogum kummalisi juhtumeid&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 30.07‚Äì23.08.2020.
Disaini√∂√∂ tuleb taas. XV Tallinna Disaini√∂√∂ festivali t√§navune peateema on &quot;Vajadusp√µhine disain / Design for Need&quot; ning festivali kese saab olema Kopli poolsaarel paikneva endise P√µhjala kummitoodete vabriku angaarides. 15. korda toimuv Disaini√∂√∂ paneb r√µhku n√§htusele, kui tihedalt on seotud disain ja meie igap√§evaolme. Stuudios on Disaini√∂√∂ peakorraldaja Ilona Gurjanova. Saatejuht Robert Staak
Eesti Arhitektuurikeskus kutsub k√µiki huvilisi Tallinna vanalinna bastioniv√∂√∂ndi m√µttetalgutele. Vanalinna rohealad on ajaloolises s√ºdalinnas olulised, vanalinna √ºmbritsev bastionide v√∂√∂nd on praegusel kujul pigem inimt√ºhi. V√µimas kindlustuste v√∂√∂nd, mis pidi eemale hoidma vaenlasi, hoiab t√§na eemal tallinlasi endid.‚ÄØKuidas linnaruumi muuta nii, et vanalinn ja uuslinn oleks √ºhtviisi atraktiivsed? Stuudios on Eesti Arhitektuurikeskuse juht Raul J√§rg. Saatejuht Piret Kooli



Viimast n√§dalat on Kumu kunstimuuseumis avatud n√§itus &quot;Ando Keskk√ºla. Tehnodeelia ja tegelikkus&quot;. Stuudios on n√§ituse kuraator Anders H√§rm ja kunstiteadlane Eda Tuulberg. Saatejuht Mari-Liis Uibo
&quot;Commissioned Works&quot; on tellimust√∂√∂ etenduskunstnikele, et p√µhjalikumalt katsetada uut meediasuunda ‚Äì voogteatrit, mille eestk√µnelejaks Eestis on eÀâlektron. Voogteatri esitamiseks elektron.live platvormi on lisaks uuenduslikkusele oluliseks komponendiks kunstnike vajadustega arvestav ja l√§bi tehnoloogia tekkiv energiavahetuslik s√ºnergia. Stuudios kommenteerib Hendrik Kaljuj√§rv. Saatejuht Mari-Liis Uibo

Arne Maasik r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja suure saali isikun√§itusest &quot;Omaruumid&quot; 25.09.‚Äì18.10.2020.
Maris Paal r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Iiveldus&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 25.09.‚Äì18.10.2020.
Mihkel Maripuu ja Laivi r√§√§givad oma √ºhisn√§itusest &quot;Tuleviku ootamatu ilmumine&quot; Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis 25.09.‚Äì18.10.2020.
Hooaja avasaates vestleb Maarin M√ºrk Piret Viirpaluga kunstiharidusest ja laiemalt kunsti rollist inimese maailmapildi kujunemise juures; Roland Reemaa ja Laura Linsi tutvustavad juba novembris Tallinna linnaruumis ja KAI kunstikeskuses aset leidvat Artishoki Biennaali. Indrek Grigor r√§√§gib oma rubriigis pandeemia poolt r√§situd kunstifestivalide maastikust, sealjuures Riias teist korda toimunud RIBOCAst, mida nn Balti mulli raames ka eestlased napilt k√ºlastada said.
Kai kunstikeskuses on 8. novembrini avatud n√§itus &quot;Leviaatan: Paljassaare peat√ºkk&quot;, Briti kunstniku Shezad Dawoodi ning Eesti teadlaste, ornitoloogide, ajaloolaste, muusikute ja kunstnike √ºhist√∂√∂. &quot;Leviaatan&quot; on esmakordselt 2017. aastal esitletud mitmeaastane, osaliselt juba valminud ja osaliselt valmimisj√§rgus projekt, mis keskendub inimtegevuse ja kliimamuutuste seostele. Ulatusliku multimeedia projekti Tallinna j√µudmise l√§htepunktiks oli paari aasta tagune sobivate v√µttekohtade otsing Dawoodi uue filmi jaoks, kui kunstniku inspiratsiooniks sai Paljassaare poolsaar. &quot;Leviaatani&quot; sarja Paljassaare-peat√ºkk keskendub poolsaare √∂koloogilisele, poliitilisele ja ajaloolisele kontekstile. Muljeid ja m√µtisklusi otse n√§ituselt kuraatori Triin Metslaga. Saatejuht Kaisa Ling

Tartu galeriis Noorus on avatud maalin√§itus &quot;Naine.Asenduskeha&quot;, mis vaatleb, kuidas ning millisena n√§eb iseennast t√§nap√§eva naine. N√§itusel on t√∂id 40 naiskunstnikult. N√§itusest r√§√§givad selle kuraatorid kunstiteadlane Leila L√ºkko ja maalikunstnike liidu juhatuse esimees Tiiu Rebane. Saatejuht on Liina Vainumetsa.
Eile √µhtul esilinastus avangardkunsti klassiku √úlo Soosteri elu ja loomingut k√§sitlev film &quot;√úlo Sooster. Mees, kes kuivatas r√§tikut tuule k√§es&quot;. Vene re≈æiss√∂√∂ri Lilija Vjugina p√µhjalik √ºlevaatefilm kunstnikust, kelle surmast m√∂√∂dub 25. oktoobril 50 aastat. Kes oli √úlo Sooster, milline roll on tal Eesti kunstiga ja kuidas film on √ºles ehitatud? Stuudiok√ºlaline on linateose produtsent Marianna Kaat. Saatejuht Robert Staak

Tartu Kunstimuuseumis on 24. oktoobrist avatud maalikunstnik Tiit P√§√§sukese (s 1941) mahukas ning v√§rvik√ºllane √ºlevaaten√§itus &quot;Nostalgiata&quot;. Kohtume n√§ituseruumides kunstnikuga ning sama n√§ituse kuraatori Joanna Hoffmanniga, kes on alates m√∂√∂dunud n√§dalast ka Tartu Kunstimuuseumi direktor. Saatejuht Liina Vainumetsa
Karel Koplimets r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja suure saali n√§itusest &quot;Juhtum nr 16. Hirmu elemendid (5 v√µimalikku maailmal√µppu)&quot; 23.10.‚Äì15.11.2020. N√§ituse kuraator on Kaisa Maasik.
LAURi r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii n√§itusest &quot;Lauri on poisinimi&quot; 23.10.‚Äì15.11.2020.
Ove Maidla r√§√§gib oma n√§itusest &quot;M√µtete s√ºnni viimse jonni kevadel&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 23.10.‚Äì15.11.2020.
Selgi p√ºhap√§eval avatakse traditsiooniliselt Niguliste kiriku peaaltari retaabel, mille on ehitanud L√ºbecki meister Herman Rode. Traditsiooniline P√ºhakutep√§eva ekskursioon keskendub seekord P√ºha Viktori ja P√ºha Nikolause legendidele. Saatek√ºlaline on Niguliste muuseumi juht Tarmo Saaret. Saatejuht Mari-Liis Uibo

Eesti Kunstiakadeemia t√§histab t√§na 106. aastap√§eva ja sel puhul toimub virtuaalne konverents &quot;Kunstnik ja v√µim&quot;. Kas kunstnik ja kunst on sama m√µjuv√µimas kui varem v√µi on ta minetanud oma k√µnetamise v√µime, sellest r√§√§gib vilistlasp√§evakonverentsi moderaator Andres L√µo. Saatejuht Ivo Heinloo
Oktoobrikuises &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on k√µigepealt k√ºlaliseks keraamik Ingrid Allik, kelle osalusel n√§itus &quot;Nagu kivid voolavas vees&quot; on Tallinna Linnagaleriis avatud veel kuni 08.11.2020 ning see oli hea ettek√§√§ne vestelda loomingulise praktika, inspiratsiooniallikate, leidobjektide jpm √ºle. Teiseks saatek√ºlaliseks on seoses Kumu kunstimuuseumis avatud n√§itusega &quot;Egiptuse hiilgus&quot; Oliver Orro, kes jagab oma t√§helepanekuid n√§ituselt ning Egiptuse kunsti eksponeerimise v√§ljakutseid laiemalt (Egiptus hiilgab Kumus kuni 21.03.2021). Indrek Grigor annab √ºlevaate sanatoorsest olukorrast Kogo galeriis (Bruno Goosse n√§itus Sara B√©dard-Goulet' kureerimisel avatud kuni 05.12.2020). Saatejuht Maarin M√ºrk.
Novembri alguses toimuvad Ameerika √úhendriikides presidendivalimised. Missugune maa on Ameerika ning kuidas m√µista sealseid arenguid? Valimiste eel√µhtul on &quot;Plekktrummil&quot; k√ºlas pikka aega USA-s elanud kunstiteadlane Karin Laansoo.Saatejuht Joonas Hellerma.
Arhitekt ja filmitegija Margit Mutso k√µneleb eelmisel n√§dalal esilinastunud portreefilmist &quot;Leonhard Lapin. Protsess&quot;. Muu hulgas r√§√§gime sellest, miks otsustas ta fookusesse v√µtta just Lapini arhitektuuriloomingu ning milliseid √ºhisjooni leiab arhitekti ja re≈æiss√∂√∂ri ametites. Saatejuht on Lisete Velt.
Palmse m√µisas toimus rahvusvaheline veebikonverents &quot;Aleksander von der Pahlen 200&quot;, mis on veel m√µnda aega j√§relvaadatav. Kellega on tegu ja kuidas vabah√§rra von der Pahlen on m√µjutanud Eesti kultuurilugu? K√ºlaline on SA Virumaa Muuseumid juht Viljar Vissel. Saatejuht on Tarmo Tiisler.

Kuigi V√µru- ja P√µlvamaal on mitmed vanad m√µisahooned restaureeritud ja v√µetud uuesti kasutusele, on siiski paljud muinsuskaitse all olevad m√µisahooned h√§vimisohus. Muinsuskaitseameti V√µrumaa n√µunik Tiina Pettai; Muinsuskaitseameti P√µlvamaa n√µunik Anu Lepp; reporter Leevi Lillem√§e
A-galerii loomine 1994. aastal oli julge samm, selle taha koondusid ehtekunstnikud eesm√§rgiga avardada publiku arusaamu autoriehtest laiemalt. A-galerii mikron√§ituste platvorm &quot;Akendel&quot; pakub n√º√ºdisaegsetele ehtekunstnikele v√µimalust oma loomingut intiimsemas vormis esitleda. Kunstnik Ene Valter on saates, r√§√§gime ehtekunstist laiemalt ja aastasadu kestnud janust isikup√§raste ehete j√§rele. Saatejuht Mari-Liis Uibo
Erika Tammpere r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Pimedalegi selge&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 20.11.‚Äì13.12.2020.
Sara B√©dard-Goulet r√§√§gib enda (ja Peeter Talvistu) kureeritud n√§itusest &quot;Tagasi&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 19.11.‚Äì13.12.2020.
Maarin M√ºrk vestleb Olga Temnikovaga &quot;Temnikova ja Kasela galerii&quot; 10. s√ºnnip√§eva ja Joanna Hoffmanniga Tartu Kunstimuuseumi 80. s√ºnnip√§eva puhul. Mary-Ann Talvistu ja Reet Varblane Tiiu Talvistu monograafiast &quot;Ado Vabbe. Wunderbar&quot;. K√ºsitleb Indrek Grigor.
Taavi Talve r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii isikun√§ituest &quot;Dokumenteeritud vaatepunktid&quot; 20.11.‚Äì13.12.2020.

Eesti Kunstimuuseumi Niguliste kiriku kuraator-koguhoidja Kerttu Palgin√µmm kaitseb 10. detsembril Tartu √úlikoolis oma doktorit√∂√∂d &quot;Hiilgus ja luksus Brugges ja Tallinnas: P√ºha Lucia legendi meistri Mustpeade vennaskonna Maarja altari retaabel&quot;. Uurime, mida ta oma teaduslikku uurimist tehes avastas v√µi kinnistas. R√§√§gime Madalmaade kunstist, esemete ajaloost ja Niguliste j√§rgmistest programmidest. Saatejuht Kaisa Ling

Eesti Kunstimuuseum t√§histas 2019. aasta novembris 100. s√ºnnip√§eva. Kunstimuuseum, mille esimeseks koduks oli Kadrioru loss, on laienenud viieks eri muuseumiks: Kadrioru kunstimuuseum, Mikkeli muuseum, Niguliste muuseum, Adamson-Ericu muuseum ja alates 2006. aastast on Kadriorus k√ºlastajatele avatud Kumu kunstimuuseum ‚Äì Eesti Kunstimuuseumi uus peahoone. Kutsume teejuhiks kunstiteadlase Eha Komissarovi ja teeme ringk√§igu k√µigis neis muuseumides, et m√µista, mida on meile t√§hendanud 100 aastat kunstiga. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Mariina M√§lk, Tiina Kruus ja Anne Aavik.

Detsembrikuu &quot;Kunstiministeerium&quot; on p√ºhendatud kunstiaasta kokkuv√µtetele ning see oli nii k√ºlluslik ja mitmekesine, et kajastada j√µuti vaid v√§ikest osa n√§itustest ja s√ºndmustest! Aastakokkuv√µtted on juba traditsiooniks kujunenult kahe kunstisaate s√µpruskohtumised - Kunstiministeerium ja Vitamin K (Ida Raadio) vaatavad √ºle olulisemad s√ºndmused kunstiskeenel. Milline oli l√µppev kunstiaasta? Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor, saatek√ºlalised on Lilian Hiob ja Siim Preiman Ida Raadiost.
&quot;Vseviov&quot; on portreefilm Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessorist, tudengite lemmik√µppej√µust ja rahva poolt armastatud raadioh√§√§lest, kes on suutnud ka k√µige kuivemad ajaloos√ºndmused m√ºstiliste lugudena kuulajate hinge valada. Davidi jutustatud ajalugu ongi aja lugu - m√µttevool, milles lugu ja aeg p√µimuvad, n√§itamaks √ºksikute hetkede suuremat t√§hendust. Davidi √ºmber ja sees voolav aeg ei peatu ka tema s√ºndmusterohkel s√ºnnip√§eval, mille vaatajatena lugu loo kaupa kaasa teeme. Re≈æiss√∂√∂r Elen Lotman, produtsent Kristiina Davidjants, tootja Maagiline Masin.
Eveli Varik r√§√§gib enda kujundatud 2020 Tartu kunsti aasta n√§itusest &quot;K√∂ielk√µndija&quot; Tartu Kunstimajas 18.12.2020.‚Äì17.01.2021.
1950. aastate L√µuna-Eesti alevipoisi elu-, v√µitlus- ja loomevaim on kange ning temast kujuneb N√µukogude Eesti v√µimsaim avangardist, keda iseloomustavad produktiivsus, loovus ja kirglikud suhted. Legendaarse kunstniku ja arhitekti hoog ei ole raugenud t√§naseni ‚Äì pigem vastupidi! Film esitab tervikloo Leonhard Lapinist kui loojast, kuid fookuses on ta just arhitektina, kelle kunsti- ja arhitektuurilooming on liikunud tuntavalt paralleelradadel. Avanevad ka peategelase maailmavaade, t√µekspidamised ja m√§ssumeelne olemus. Autor-stsenarist Margit Mutso, montaa≈æire≈æiss√∂√∂r Kalle K√§√§rik, produtsent Eros Brambat, tootja AD Oculos Film O√ú.

Stuudiok√ºlaline on fotograaf Kaupo Kikkas, kelle video- ja fotoinstallatsiooni SF√Ñ√ÑR 20 saab n√§ha Okapi galeriis alates homsest. Installatsioon koosneb videost, kuuest fotost ja h√§vimisele m√§√§ratud skulptuuriobjektist. Kaupo Kikkas r√§√§gib sellest reaktsioonilisest teosest, mis v√µtab kokku autori n√§gemuse aastast 2020. Saatejuht Ivo Heinloo
Alan Proosa ekskursioon n√§itusel &quot;Armastsue, √µitsengu, hurma ja kaduviku lood&quot; Tartu Kunstimuuseumis.
Eduard Vilde muuseumis avati eile n√§itus &quot;Linda Vilde muuseum&quot;, mis on p√ºhendatud Linda Vilde tegevusele ajakirjaniku, √ºhiskonnategelase ja t√µlkijana. Linda J√ºrmann oli Eduard Vilde abikaasa. Alates nende tutvumisest 1904. aastal jagasid nad √ºhiseid v√§√§rtushinnanguid, √ºheskoos p√µgeneti poliitiliste p√µhjustel Eestist (maapaos oldi 11 aastat), √ºheskoos siia ka naasti. &quot;Linda Vilde oli oma aja kommete ja traditsioonide taustal uuendusmeelne inimene,&quot; on n√§ituse kaass√µnas √∂elnud kunstnik Liina Siib, kes rohkem kui aasta kestnud ettevalmistustega on n√§itusele toonud mitmeid ootamatuid teemasid, n√§iteks noore Linda J√ºrmanni unistused. N√§ituse kaudu loodetakse publikule anda suuremat pilti ka Eduard Vildest, kelle s√ºnnist m√∂√∂dus mullu 140 aastat. Liina Siib on saatek√ºlaline. Saatejuht on Tarmo Tiisler.
Tallinna Kunstihoones avati eile Flo Kasearu n√§itus &quot;Elust v√§lja l√µigatud&quot;, mis keskendub naiste vastu suunatud koduv√§givalla kui √ºhiskonda l√µhkuva ja r√§nkade m√µjudega sotsiaalse probleemi m√µtestamisele. Flo Kasearu on oma loomingus √ºhiskonnaolusid laiemalt uuriv kunstnik ja viimastel aastatel on ta t√§helepanu juhtinud just naiste rollile. &quot;Elust v√§lja l√µigatud&quot; on Kasearu seni suurim isikun√§itus ja tal on teemaga isiklik suhe ‚Äì nimelt rohkem kui k√ºmme aastat tagasi avas kunstniku ema naiste tugikeskuse P√§rnus. Flo Kasearu on stuudiok√ºlaline. Saatejuht Mari-Liis Uibo
T√§na avab Kai kunstikeskuse 2021. aasta n√§itusehooaja tuntud Austraalia kunstniku Patricia Piccinini esimene Eestis toimuv isikun√§itus &quot;Elus√§de&quot;. N√§itusel eksponeeritakse perioodil 2005‚Äì2019 valminud skulptuure ja uut videoteost &quot;√Ñrkamine&quot; (2020), mis on p√ºhendatud kehale kui loovale organismile ning mis r√§√§gib taass√ºnnist ja uuenemisest. N√§ituse kuraator on Anna Mustonen ja kujundaja Peter Hennessey. Stuudios on Kai kunstikeskuse programmikoordinaator Triin Metsla. Saatejuht Kersti Inno

Stuudios on fotograaf Peeter Langovits, kelle foton√§itus &quot;Tagasivaade ‚Äì Pariis 1991, 1992&quot; on koost√∂√∂s Prantsuse Instituudiga p√ºhendatud Prantsuse-Eesti diplomaatilistele suhete 100. aastap√§evale, mida t√§histati 26. jaanuaril. Retrospektiiv 1990ndate alguse Pariisist kuulub n√§itusesarja &quot;Tagasivaade&quot;, mida Langovits on viimastel aastatel korraldanud. Saatejuht on Ivo Heinloo.
Maarin M√ºrk vestleb Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi juhi kohalt lahkunud Marten Eskoga ning Indrek Grigor Tartu Kunstnike Liidu juhi kohalt lahkunud Markus Toomperega. Nii Esko kui Toomere t√∂√∂tasid kunstiinstitutsioonides aastaid ning arutavad n√º√ºd tehtud ja tegemata j√§√§nud t√∂√∂de √ºle. Milline koht on EKKMil ja TKLil laiemalt (siinses) kunstielus ning kuhu suunas v√µiksid need edasi areneda?



Vanas√µna √ºtleb, et maitse √ºle ei vaielda. Kui aga k√ºsimus puudutab ausambaid, monumente ja meie k√µigi √ºhist avalikku ruumi, algavad vaidlused maitse √ºle v√§ga kiiresti. Kuigi Pronkss√µduri teisaldamine t√µi kaasa massirahutused, on rahval vere keema ajanud ka Vabaduss√µja v√µidusammas, planeeritav P√§tsi pea ja Tallinna lahes seisev rahvuskangelane Kalevipoeg. Olgu tegemist poliitilise monumendi v√µi m√§lestussambaga, riigimehe v√µi kultuuritegelasega - miks avalikku ruumi p√ºstitatud ausambad Eestis nii sageli t√ºlisid tekitavad? Saatejuht Urmas Vaino, re≈æiss√∂√∂r Elo Selirand, toimetaja Aivi Parij√µgi, produtsent Birgit Rae.

Peagi avatakse Arvo P√§rdi Keskuses fotograaf Kaupo Kikkase pildi- ja helir√§nnak &quot;Ansel&quot;, mis r√§√§gib fotode kaudu loo inimese suhtest loodusega, √ºksindusest ja vaikusest. Millest k√µneleb √ºrgne loodus ajal, mil inimese elu Maal on muutumas j√§rjest keerulisemaks? &quot;Plekktrummi&quot; k√ºlaline on fotograaf Kaupo Kikkas. Saatejuht Joonas Hellerma.
Millest me ikkagi r√§√§gime, kui mainime s√µnapaari &quot;avalik ruum&quot;? T√§nu t√§naseks Viljandis s√µna otseses m√µttes kasti pandud Jaak Joala monumendile on √ºhiskonnas taas kerkinud √ºles arutelu, mille keskmes on √ºhtpidi monumendid ning neid vormivad kunstnikud, teisalt avalik ruum, mille kavandamisel peaks olema √µigustatult igal seda tarbival inimesel ka oma osa kosta. Ometi saavad m√µlemad arutelud oluliseks alles siis, kui kellegi huvisid on riivatud. Eestis on suur hulk haritud kunstnike, arhitekte ja linnaplaneerijaid, kes saaksid olla suureks abiks avaliku ruumi ning ka sellesse planeeritavate objektide valikul. Sageli saavad nemadki s√µna√µiguse alles siis, kui &quot;pahandus&quot; juba tehtud. Aasta 2019/2020 Eesti inimarengu aruanne on palju keskendunud avaliku ruumi temaatikale. Millest me ikkagi r√§√§gime, kui mainime s√µnapaari &quot;avalik ruum&quot; ning kuidas v√µiks toimuda otsustusprotsess avalikku ruumi kunstiteoste planeerimisel? Kas t√§na kehtivad avaliku ruumi tarvis loodavate 

Mart Anderson, Annika Haas, Sirli Raitma, Kaarin Kivir√§hk, Flo Kasearu, Tallinna Kunstihoone, Fotomuuseum
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatakse 20. veebruaril n√§itus &quot;Klassikud. Ivo Lill&quot;, kus on eksponeeritud √ºle 150 klaasikunstniku monumentaalse teose. N√§ituse kuraator Merike Alber on √∂elnud, et Ivo Lill (1953-2019) oli omap√§i uitaja eesti klaasikunstis. Lill ei tegelenud tarbevormiga, huvi visuaalkunsti vastu suunas teda looma teoseid, mis on oma olemuselt skulptuurid. N√§itusel eksponeeritud t√∂√∂d on p√§rit muuseumi enda kogust ning autori perekonna omandist, tegemist on suurima Ivo Lille n√§itusega. Saatek√ºlaline Merike Alber kirjeldab Ivo Lille t√∂id. Saatejuht Piret Kooli.
Kunstnik Anu Raud m√µtiskleb inimese juurtest ja latvadest, unistustest ning vajadusest midagi endast maha j√§tta, h√§vimatutest v√§√§rtustest ja v√§ikeste asjade v√µlust. Tootja Umberto &amp; Ko. Re≈æiss√∂√∂r Erle Veber, produtsent Erik Norkroos.
Kuraatorid Nele Tiidelepp ja Riin Maide kutsuvad 24. veebruaril √ºhep√§evasele interdistsiplinaarsele korteri n√§itusele &quot;See sinine maja seal Baeri t√§naval&quot;, aadressil Baeri 5 Tartus. √úheks p√§evaks t√§idab korteri interdistsiplinaarne n√§itus. Kunstnike kohandumised ruumile ja selle √ºhisosale praeguste aegadega avalduvad performance'ite, installatsioonide ja muude eriilmeliste sekkumistena. Kunstnikud on: Liisbeth Horn, Robin Isenmann, Saara Liis J√µerand, Gregor Kulla, Maria Izabella Lehtsaar, Liz Lethal, Janne Lias, Riin Maide, Anumai Raska, Geil Studio, Marta Talvet, Nele Tiidelepp, Raul Markus Vaiksoo ja Mattias Veller. Saatejuht on Liina Vainumetsa.
Enne vabariigi aastap√§eva avas KUMU uue p√ºsiv√§ljapaneku, milles r√µhutatakse senisest enam kunsti ja √ºhiskonna suhet. Milliseid pilte, n√§gemusi ja unistusi sisaldab kunst, mida on Eesti aladel loodud ligi 250. aasta v√§ltel? &quot;Plekktrummi&quot; k√ºlaline on uue n√§ituse √ºks kuraatoritest, ajaloolane Linda Kaljundi. Saatejuht Joonas Hellerma.
Kumu uut p√ºsiekspositsiooni &quot;Identiteedimaastikud&quot; tutvustavad kuraatorid Linda Kaljundi ja Kadi Polli. P√ºsin√§itus tutvustab siinset vanemat kunsti (1700-1945), p√µimuvad baltisaksa, vene ja eesti traditsioonid. Omaette teemadena kerkivad esile baltisaksa ja eesti visuaalkultuuri seosed, piltide t√§hendus noores Eesti rahvusriigis, unistused moodsast elust, naiskunstnike h√§√§l, vaikiva ajastu ja s√µjaaja kunst ning kohalike identiteedimaastike kujunemise lugu. K√µrge kunsti k√µrval uuritakse harrastajate, hariduse, tarbegraafika ja disaini m√µju visuaalsele identiteediloomele. Muuseumite teemal j√§tkub saade veelgi. Nimelt on Eduard Vilde muuseumist ajutiselt saanud Linda Vilde muuseum! N√§itus on p√ºhendatud Linda Vilde tegevusele ajakirjaniku, √ºhiskonnategelase ja t√µlkijana. Linda J√ºrmann oli Eduard Vilde abikaasa. Alates nende tutvumisest 1904. aastal jagasid nad √ºhiseid v√§√§rtushinnanguid, √ºheskoos p√µgeneti poliitiliste p√µhjustel Eestist (maapaos oldi 11 aastat), √ºheskoos siia ka na

Lithuanian photography historian Agnƒó Naru≈°ytƒó talks with curators ≈†elda Puƒ∑ƒ´te and Indrek Grigor about the &quot;Silver Girls&quot; and asks what makes those women visible and invisible in history and what makes them visible now?

Kultuurivaldkonna esindajad esitasid valitsusele ettepanekud kriisist v√§ljumiseks. &quot;Kultuur on Eesti majandust k√§ivitav j√µud ja meie p√µhiseaduslik imperatiiv, mille j√§tkusuutlikkus on meie riigi kestvuse aluseks,&quot; kirjutatakse p√∂√∂rdumises. Stuudios on ERSO direktor Kristjan Hallik ja festivali Tallinn Music Week juht Helen Sildna.
Eelmisel n√§dalal tegid kultuurivaldkonnad - muusika, kunsti, etenduskunstide, muuseumite, rahvakultuuri, kirjanduse, filmi ja kino ‚Äì vabariigi valitsusele √ºhise ettepaneku pandeemiakriisist v√§ljumiseks. P√∂√∂rdumine, millele kirjutas alla √ºle 250 kultuuriasutuse, on √ºhinemiseks avatud praegugi. K√ºsime Sirje Helmelt ‚Äì millised peegeldused p√∂√∂rdumisele on toimunud valdkonnasiseselt ja vaatleme koos temaga kultuurielu v√µimalikke kriisist v√§ljumise meetodeid. Saatejuht Tarmo Tiisler.

Kunstnik Darja Popolitova on p√§rit Sillam√§elt. Tema t√∂√∂d on osalenud n√§itustel Arnhemi muuseumis Hollandis (2020), New Yorgi Kunsti- ja Disainimuuseumis (2019), Oslo galeriis Kunstnerforbuntet (2018) ja paljudes teistes galeriides. Mis on kujundanud kunstnikku, kes √ºhendab oma t√∂√∂des metalli, puitu ja kivi, heli ning visuaali? Kas kunst aitab lahendada sotsiaalseid probleeme? Tulevane Eesti Kunstiakadeemia doktorant r√§√§gib oma tavatust teekonnast ja huvidest. Re≈æiss√∂√∂r Alina Sur≈æikova.

Kunstiministeerium. Kadi-Ell T√§histe, Kirke Kangro ja Madis Katz &quot;Kunstiministeeriumis&quot; tutvustab Kadi-Ell T√§histe Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusest kunstivaldkonna arengukava protsessi, mis on hooga k√§ima l√§inud. Kirke Kangro, EKA Vabade kunstide teaduskonna dekaan, avab kuidas on toimunud kunsti √µpetamine sellel erakorralisel aastal ja suures osas kaug√µppe teel. Madis Katz r√§√§gib Indrek Grigorile vabakutselise loovinimese √µigusest puhkusele, seoses oma n√§itusega &quot;P√ºhap√§ev&quot;. Saatejuht Maarin M√ºrk.

One of the most important pre World War II photo salons in Estonia was situated in Viljandi. Owned by Jaan Riet, the salon and its story would be unthinkable without four women: Jaan Riet‚Äôs wife Marie Riet, her sister Anna Kukk, and two daughters who were born and raised in the studio, Hilja and Elma Riet.
Evi Gailit, Maris Tuuling ja T√µnis Kriisa r√§√§givad oma √ºhisn√§itusest &quot;Kolmpromiss&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 23.01.‚Äì21.02.2021.
Siim Lill r√§√§gib n√§itusest &quot;Sama viin iga√ºhe suus&quot;, mis toimus Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis 23.01.‚Äì21.02.2021.

Kaido Ole r√§√§gib enda ja Jonas Gasi≈´nase √ºhisn√§itusest &quot;Jonas &amp; Kaido II&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 26.02.‚Äì02.03.2021. N√§ituse kuraator on Arvydas ≈Ωalpys (Meno parkas galerii, Kaunas).
Millised olid esimesed varakristlikud kirikuhooned? Kuhu ja kuidas need ehitatud on? Teeme v√§ikese r√§nnaku Rooma koos Eesti Kunstiakadeemia √µppej√µu, muinsuskaitse ja konserveerimisosakonna juhataja Anneli Randlaga. Hannes Hermak√ºla tutvustab kahest vennast koosnevat kristikku duot For king and Country.
Ajaloolase, kultuuridiplomaadi, p√§randikaitsja, Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna dotsendi Riin Alatalu nimele lisandus detsembris 2020 veel √ºks tiitel -- maailma k√µige m√µjukama muinsuskaitse ekspertorganisatsiooni ICOMOS asepresident. Uued teemad p√§randikaitses: ajalooliste isikute ausammaste k√µrvaldamine, nn rohepesu muinsuskaitses, ja igikestvad teemad: kasutuseta seisev ja lagunev p√§rand. Epp r√§√§gib ka oma kooliajast Tallinnas, √ºlikooliajast Tartus, muinsuskaitse liikumisest ja 1980. aastate l√µpu fosforiidis√µjast, p√§evikupidamisest, muinsus- ja p√§randikaitse √µpetusest EKA-s.

Seekord &quot;Kunstiministeeriumis&quot; - Maarin M√ºrk vestleb ajakirja kunst.ee peatoimetaja ja kunstiteadlase Andreas Trossekiga. K√µne all on nii eelmisel kevadel 20. s√ºnnip√§eva t√§histanud v√§ljaande hetkeseisud kui ka kunstikriitikast laiemalt. Indrek Grigor kuulas pealt √∂koloog Mari Moora n√µuandeid kunstnik Eike Eplikule ning pani k√µrvataha nii m√µndagi asjalikku. N√§iteks, et palu-karukell on k√µige kaunim taim, sest ta meenutab suure peaga karvast looma kui ka t√µdemuse, et liigirikkus ei ole eesm√§rk omaette.

Hooaja viimases &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on Maarin M√ºrgil k√ºlas Urmas L√º√ºs, kelle n√§itus Hobusepea galeriis &quot;Teatavate piiride poorsusest&quot; (kuni 07.06) on algt√µuke saanud perekonnale kuuluva materiaalse p√§randi sorteerimisest ja julgest √ºmberm√§ngimisest. Materjalist l√§htuv kunst ning valdkondade risttolmnemine on t√§helepanu all ka Kumu kunstimuuseumi n√§itusel &quot;Kunst on disain on kunst&quot; (kuni 03.10) ning &quot;Kunstiministeeriumis&quot; teevad sellesse sissevaate kuraatorid Eda Tuulberg ja Karin Vicente. Indrek Grigor vestleb maalikunstnik Kristi Kongiga Kogo galeriis avatud n√§ituse &quot;Oli see unes v√µi oli see ilmsi?&quot; (kuni 19.06) peategelasest Magentast - ootusp√§raselt on juttu v√§rvist, aga ka pealkirjandusest ja karantiini k√µrvalm√µjudest. Kunstiministeerium soovib sisutihedat kunstisuve ja kohtumiseni uuel hooajal!

Johannes Luik r√§√§gib oma Tartu Kunsitmaja suure saali n√§itusest ‚ÄúMa tean, mis oli eÃµiÃµlÃµeÃµ homme‚Äù 13.11.‚Äì12.12.2021. N√§ituse kuraator on Mailis Timmi.
Kristen R√§stas r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali n√§itusest &quot;Kuskil teisel pool vikerkaart II&quot; 13.11.‚Äì12.12.2021.
Jaanus Samma r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Muster&quot; Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriss 03.05.‚Äì22.05.2021.
Krista M√∂lder r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Sinilind. Teisele minale&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 03.05‚Äì22.05.2021.
Mirjam Hinn ja Alar Tuul r√§√§givad oma Tartu Kunstimaja suure saali  √ºhisn√§itusest ‚ÄûTuhandesilmne saar‚Äú 29.05.‚Äì20.06.2021.
Anastassia ≈†ar√µmova r√§√§gib OSA kunstikollektiivi (Olga Makaronskaja, Sonya Isupova ja Anastassia ≈†ar√µmova) n√§itusest &quot;Kultuurikoodid&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 29.05.‚Äì20.06.2021.



Siim Elmers r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Seniit&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 03.05.‚Äì22.05.2021.
Eva Elise Oll r√§√§gib enda isikun√§itusest &quot;N√§otagune naer&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 03.09.‚Äì03.10.2021.
Gennad Kurlenkov r√§√§gib enda Tartu Kunstimaja v√§ikese saali isikun√§itusest &quot;Subjektiivne reaalsus&quot; 25.06.‚Äì25.07.2021.
Killu Sukmit r√§√§gib enda Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii isikun√§itusest &quot;Kunstnik ja tema t√∂√∂&quot; 03.09.‚Äì03.10.2021.
Mari M√§nna r√§√§gib enda Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii isikun√§itusest &quot;Varemed&quot; 30.07‚Äì29.08.2021.
Peeter Krosmann r√§√§gib enda isikun√§itusest &quot;√úks silmapilk ilusat elu&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 30.07‚Äì29.08.2021.
Silver Vahtre r√§√§gib enda Tartu Kunstimaja suure saali isikun√§itusest &quot;Tartu kollaa≈æid&quot; 25.06.‚Äì25.07.2021.
Triin Kerge ja Aksel Haagensen r√§√§givad oma Tartu Kunstimaja suure saali √ºhisn√§itusest &quot;Kuhu me l√§hme?&quot; 30.07‚Äì29.08.2021.

T√§na j√µuab kinodesse Joosep Matjuse ja Katri Rannastu dokfilm &quot;Pingev√§ljade aednik&quot; ‚Äì omamoodi k√§ekirjaga lugu portreteerib kirjanik Mehis Heinsaare m√µttemaastikke. Linateosest ei puudu lummavad loodusmaastikud, kirjaniku kaasteelisteks olevad loomad-linnud ega kunstnikest s√µbrad. Joosep Matjus kommenteerib uut teost. Saatejuht Mari-Liis Uibo.
Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor on k√ºlla kutsunud Marge Monko, kelle n√§itust &quot;Suur teeskleja&quot; (koos Gabriele Beveridgega) saab n√§ha KAI kunstikeskuses. Vaateaknad ja kaupade v√§ljapanekud poodides p√º√ºavad meid pidevalt v√µrgutada ‚Äì vahel on need katsed edukamad, vahel m√µjuvad nagu kohmetu flirt. Monko ja Beveridge t√µstavad oma n√§itusel selle v√§ljapaneku-kultuuri eraldi t√§helepanu alla ‚Äì ilmuvad tuttavad elemendid nagu mannekeenide osad, stanged, vitriinid, luksuskaubad jpm, kuid mitte oma harjumusp√§rases rollis ja intrigeerivate lisandustega. Kaasaja s√µlmpunktid on fookuses ka √§sja Tallinna Kunstihoones avatud n√§itusel &quot;Mis sillutab teed uuele maailmale?&quot; (kuraator Corina L. Apostol, kuni 05.12.2021). L√§hiaastate sotsiaalselt kaasatud kunsti √ºlevaaten√§itusel kohtab teemasid nagu p√§evapoliitika ja t√µej√§rgne √ºhiskond, sotsiaalmeedia m√µju, linnaruumi muutumine ja gentrifikatsioon, migratsioon, kv√§√§r-k√ºsimused, kunstnike √µiglase tasustamise teemad jne. M√ºrk ja Grig

Kinos S√µprus linastub Tallinna Fotokuu kunstnikufilmide programm &quot;Diploopia&quot;. L√§hemalt r√§√§gib kunstnik ja filmitegija Len Murusalu, kes on l√ºhifilmide programmi pannud kokku koos briti-jaapani teadlase Julian Rossiga. Saatejuht Ivo Heinloo.
2021 Hotell Pallase maalikunsti stipendiumi p√§lvinud Mia Melanie Saar r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;V√µlu ja valu&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 08.10.‚Äì07.11.2021.
Hanna-Liis Kont r√§√§gib enda kureeritud n√§itusest &quot;N√§itus kui vestlus&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis ja monumentaalgaleriis 09.10.‚Äì07.11.2021.

Avatud on maalikunstnik Vano Allsalu isikun√§itus &quot;Maailm peas&quot;, mida tutvustab Tartu Kunstimuuseumi n√§ituste osakonna juhataja Indrek Grigor. Viltuse maja esimese korruse vallutavad v√§rvilised, emotsionaalsed ja intelligentsed abstraktsed teosed. Publikule avaneb kunstniku stiihiline sisemaailm. Alates 16. oktoobrist saab Tartu Kunstimuuseumis k√ºlastada kolme uut n√§itust: teisel ja kolmandal korrusel avaneb kunstnike kollektiivi Eesti Energiad (J√ºri Ojaver, Paul Rodgers, Jaan Toomik ja Jaan Paavle) √ºhisn√§itus &quot;Harjumuse j√µud&quot;, projektiruumis videokunsti n√§itus &quot;(ise)teadvus&quot; ning esimese korruse saalis Vano Allsalu isikun√§itus &quot;Maailm peas&quot;. Saatejuht Liina Vainumetsa.

Kunstnike seas pole kuigi palju neid, kelle loomingu iga√ºks eksimatult √§ra tunneb. J√ºri Arrak aga just ongi selline looja. Kes siis ei teaks tema looklevate vormidega salap√§raseid peajalgseid, kes piltidel oma elu elavad! Seekord r√§√§gib loomingu asemel aga kunstnik ise. 85 eluaastat on ju p√§ris hea vanus, et teada, mis on elus k√µige t√§htsam. J√ºri Arrakut usutleb Owe Petersell. Re≈æiss√∂√∂r Maire Radsin, toimetaja Anne-Mari M√ºller, produtsent Kadi Katarina Priske.
Juhan Kuusi Dokfoto Keskus esitleb esmakordselt Eestis Ungari Fotomuuseumi kogul p√µhineva viie fotomeistri n√§itust &quot;Inimest peegeldades&quot;. &quot;Ainult andekusest ei piisa, peate olema ka ungarlane&quot;, on √∂elnud k√µige kuulsama Ungari p√§ritolu fotograaf Robert Capa (1913-1954). Kuigi fotolegend m√µtles neid s√µnu naljana, on selle taga peidus omajagu t√µde ning tema t√∂id on n√§itusel rohkem kui teiste meistrite teoseid. √úhelt poolt on p√µhjuseks fakt, et fotokeskusele nime andnud Juhan Kuusi jaoks oli just Robert Capa √ºks t√§htsamaid eeskujusid. Teiseks ‚Äì just Capa n√§itas fotodel s√µda nii l√§hedalt nagu keegi teine ei olnud seda varem teinud. Seega pani kaasaegsele konflikti-ja s√µjafotograafiale aluse just Capa. N√§itust kommenteerib Dokfoto Keskuse kuraator Toomas J√§rvet. Saatejuht Robert Staak.

Kunstiministeeriumis on k√ºlas Tallinna Kunstihoone kuraator Siim Preiman, kelle koostatud n√§itust &quot;M√§ndfulness&quot; saab Tallinna Linnagaleriis vaadata 28. novembrini. Kas eestlased on metsarahvas? Kuidas astuvad omavahel dialoogi Olimar Kallase karikatuurid ja Mall Nukke r√§mpspostist kollaa≈æ Kalevipoja r√§nnakust maailma otsa? Kuidas teha kaasaegse kunsti n√§itus n√µnda, et ka selle &quot;k√∂√∂gipool&quot; ja produktsioon peaks silmas oma √∂koloogilist jalaj√§lge? Eelmainitud k√ºsimuste juurest liigutakse aruteluga edasi Kumusse, Jeremy Shaw videoinstallatsiooni &quot;Phase Shifting Index&quot; keskele, kus tantsivad tuleviku subkultuurid, iga√ºks enda v√§ljat√∂√∂tatud p√µhim√µtete alusel, haarates ka publiku h√ºpnootilisse seisundisse. Kas see on parim pidu, mida Kumu suures saalis on korraldatud? Saate l√µpetab Tallinna vanalinna galeriide k√ºlastus ‚Äì Mari-Leen Kiipli n√§ituse &quot;Niina kalastab lodudel, v√µrendikel ja p√µikmadalatel&quot; Draakoni galeriis ning Kristen R√§stase &quot;Hoolek

Kaisa Eiche, Merle J√§√§ger, Jaan Toomik, J√ºri Ojaver, Jaan Paavle, Paul Rodgers, Tartu Kunstimuuseum, [16.10.2021‚Äì30.01.2022] Eesti Energiad. Harjumuse j√µud
Kaks Madalmaade kunsti n√§itust (&quot;Memlingist Rubensini&quot; Kadrioru kunstimuuseumis ja &quot;Meeletu Dymphna j√§rele&quot; Niguliste muuseumis) on avatud veel vaid p√ºhap√§evani. Kunstis√µpradele soovitatakse igal juhul v√§ljapanekutest osa saada, seet√µttu on p√§evad sisustatud ekskursioonidega erinevas vanuses publikule ning kontserdi annab Hortus Musicus. Stuudiok√ºlaline on Kadrioru muuseumi juht, kunstiteadlane Aleksandra Murre. Saatejuht Mari-Liis Uibo.
Eesti Kunstiakadeemia avab UNESCO p√§randiuuringute √µppetooli. EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna dotsent Riin Alatalu.
Vabakutselised loovisikud ‚Äì kust king pigistab?. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor vaatavad koos vabakutselise kunstit√∂√∂taja Airi Triisbergiga otsa Praxise mahukale uuringule &quot;Vabakutselised loovisikud, nende majanduslik toimetulek ja sotsiaalsete garantiide k√§ttesaadavus&quot; ja arutavad, kust king pigistab ning mida saaks ette v√µtta (saab ka √ºlevaate, mida on viimase 20 aasta jooksul juba ette v√µetud). Saate teises pooles surfavad saatejuhid nullindates. Peamiselt Kumus avatud n√§itusel &quot;Kunst mugavustsoonis? Nullindad Eesti kunstis&quot; (kuraatorid Eha Komissarov ja Triin Tulgiste, avatud kuni 09.10.2022), aga ka ETDMi n√§itusel &quot;Nulltuju. Eesti moe avangard 2000 - 2010&quot; (kuraator Anne Vetik, avatud kuni 23. jaanuar 2022). Samuti meenutavad saatejuhtid 2019. aastal Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse v√§ljaantud artiklikogumikku &quot;Normaalsed nullindad&quot; (koostaja Rael Artel). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Biotoopia uus teema√µhtute sari v√µtab fookusesse looduse ja inimese vahelised suhted. Esimene loeng looduse isev√§√§rtusest toimus koost√∂√∂s Von Krahli Akadeemiaga 30. novembril ning edaspidi saab vestlus√µhtuid kuulata kord kvartalis. Kas ja kuidas on m√µtet keskkonnateemadest r√§√§kida ja teha seda m√µjusalt? Biotoopia teema√µhtute sarja tutvustavad Peeter Laurits ning filosoofia- ja muusikateaduse tudeng Aurora Ruus. Saatejuht Miina P√§rn.
Ekspeditsiooni lavastust &quot;Eikellegi k√µrb&quot; tutvustavad Jaanika Arum ja Helen V√§strik. Koos helikunstnik Mari-Liis Rebasega loodud visuaalne ja heliline lavateos sai inspiratsiooni Austraalia laululindudest, kes on liigikaaslaste v√§hesuse t√µttu unustamas oma laulu. Saatejuht on Miina P√§rn.

Triin Tulgiste, Edith Karlson, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum, [29.10.2021‚Äì12.12.2021] S√º√ºtuse tagasitulek
Saatek√ºlaline on nahakunstnik, √µppej√µud ja n√§ituste korraldaja Pille Kivihall. Eesti nahakunst on maailmapildis silmapaistval kohal, miks? Saatejuht on Mari-Liis Uibo.

Kuigi Anu Raua rajatav keskus Heimtalis j√§i sellel aastal ilma riigi toeta, leidub inimesi, kelle toel hubane ja kosutav paik Viljandimaal ikkagi areneb. Kust tuleb j√µud p√ºhendumiseks, et luua elu- ja loomet√∂√∂ salap√§rast liitu? J√µulude eel on &quot;Plekktrummi&quot; k√ºlaline tekstiilikunstnik ja akadeemik Anu Raud. Saatejuht Joonas Hellerma.
Nagu juba traditsiooniks on saanud, teevad kunstiaasta kokkuv√µtteid kaks siinsest kunsti-raadiosaadet √ºhiselt ‚Äì Kunstiministeerium Klassikaraadiost (saatejuhid Indrek Grigor ja Maarin M√ºrk) ning Vitamiin K Ida raadiost (saatejuhid Lilian Hiob ja Siim Preiman). Saates hekseldatakse n√§ituseid. Vaatamata sellele, et pandeemia hoidis kogu elu vahepeal suletuna, √µitses n√§itusemaastik erikorra v√§lisel ajal igati lopsakalt. Samamoodi r√§√§gitakse kunstikriitika seisudest, kunstielu √ºldistest muutustest ja suundumustest ning antakse ka uusaastalubadusi.
Aasta alguses p√§lvis Eesti √ºks skandaalsemaid, aga ka oman√§olisemaid arhitekte Vilen K√ºnnapu Kultuurkapitali arhitektuuri valdkonna elut√∂√∂preemia. N√º√ºd teeb ta Marko Reikopile oma loomingu sees tuuri ja avaldab, mis teda maailmas enim liigutab ning k√µnetab. Toimetaja Kai V√§√§rtn√µu, re≈æiss√∂√∂r Kaili Lehtemaa.
Eesti Kunstiakadeemia esimese kursuse fotograafiatudeng Alina Birjuk pildistas t√§naval vanapaari, kelle armulugu sai alguse pea 90-aastasena. Juhuslikust j√§√§dvustusest s√ºndis koolit√∂√∂, veebin√§itus ning s√µprus Uno ja Lindaga. Alina Birjuk r√§√§gib Klassikaraadiole, millised hetked sunnivad kotist kaamerat haarama, mis on ilu ja milline t√§hendus on talle Arvo P√§rdi palal &quot;Aliinale&quot;. Saatejuht Lisete Velt.
Jaanuari l√µpus j√µuab ETV2 ekraanile Aljona Sur≈æikova dokumentaalfilm skulptor Edith Karlsonist. Filmitegemise k√µrval veab Aljona J√§rvamaal K√§rude muuseumi ja loengusarja &quot;Naised l√ºkkavad&quot;. Aljona Sur≈æikova heidab valgust √§sja esilinastunud filmile, tegemistele J√§rvamaal ja r√§√§gime sellest, mis teda kunstis ja kunstnikes enim paelub. Saatejuht Lisete Velt.

Vilve Undi moekollektsioon &quot;√Ñ√§remaa‚Ä¶ / Periphery‚Ä¶&quot; v√µitis mainekal Los Angelese rahvusvahelisel disainikonkursil International Design Awards (IDA) moedisaini kategoorias pronksauhinna (Bronze Prize in Apparel Category / Runway Collections). IDA festival, mis on oma valdkonnas √ºks tuntumaid, toimus juba 15. korda ning sellel osales disainereid enam kui 80 riigist. Stuudios on Vilve Unt. Saatejuht Nele-Eva Steinfeld.
Arhitektuurimuuseumis avatakse t√§na Taavi Tulevi ja Ekke V√§striku autorin√§itus heli, m√ºra, ruumi ja arhitektuuri vahelistest seostest. Stuudios on Taavi Tulev ja Ekke V√§strik. Saatejuht Ivo Heinloo.
Portreelugu Eesti tippskulptorist. Edith elab suviti Hiiumaal, sealt alustamegi temaga tutvumist. Ta t√∂√∂tab v√§ga palju ja selle t√µttu ka j√µuab palju. Filmis n√§eme kaht erinevat maailma, kunstniku kinnist ja isegi √ºksildast elu, kunsti loomise protsessi ning siis selle publikule tutvustamist maailma kunstipealinnas (Art Baselil ≈†veitsis), suuri n√§itusi, nende festivalide avamisi, kuhu skulptori teosed j√µuavad. Edith on v√§ikse poisi ema, indie-muusika skeenes legendaarse Raul Saaremetsa elukaaslane. Edith on Eesti publikule juba p√§ris tuntud ja praegu on k√§es hetk, mil ta teeb esimesed iseseisvad sammud rahvusvahelisel areenil, seda strateegiliselt parimates kohtades. Mis on kunstniku vastutus? Kas kunst saab elu muuta? Re≈æiss√∂√∂r Aljona Sur≈æikova, operaator Sergei Trofimov, heli Dmitri Piibe, v√§rvikorrektsioon Artemi Sintsov, helilooja Aleksandr ≈Ωedeljov, produtsent Sergei Trofimov. Tootja Diafilm 2021.
Saatek√ºlaline on re≈æiss√∂√∂r Terje Toomistu, kelle uus film &quot;P√µlvkond piiri taga&quot; portreteerib erinevatel p√µhjustel Eestist √§ra l√§inud noori. Filmi keskmes on p√µlvkond, kes astus ellu p√§rast Eesti liitumist Euroopa Liiduga ning otsustas minna v√§lismaale t√∂√∂le, √µppima v√µi maailma avastama. Ent aastaid hiljem pole p√∂√∂rdumine tagasi Eestisse sageli sama lihtne. Linateos toob vaatajani lood maailma eri paigus elavatest eestlastest, kes ausalt ja avatult jagavad oma isiklikke lugusid, m√µtteid ja tundeid seoses r√§nde, kuuluvuse ja juurtega. Erilinastused koos filmitegijatega toimuvad 29. jaanuaril kinos S√µprus ning 31. jaanuaril Tartu Elektriteatris. Saatejuht on Tarmo Tiisler.
Neljap√§eval, 6. jaanuaril 2022 vestles Tartu Kunstimuuseumis maalikunstnik Vano Allsalu oma isikun√§itusel ‚ÄûMaailm peas‚Äú Jaan Elkeniga oma loomingust, v√§rvidest ja kujutamisest abstraktses kunstis ning t√§nase maalikunsti ees seisvatest v√§ljakutsetest.



Uue aasta esimene &quot;Kunstiministeerium&quot; kohtub k√µigepealt Tallinna Graafikatriennaaliga - kunstis√ºndmusega, mis toimub j√§rjepanu juba alates 1968. aastast. K√ºlas on juhatuse liige Marten Esko, kes vastab saatejuhtide k√ºsimusele, kuidas on sellise v√§√§rika ajalooga kunstis√ºndmust edasi kanda ja iseloomustab seekordset triennaali ning selle kohta kaasaegse kunsti maastikul. Saatejuhid v√µtavad endale vabaduse l√§bi hekseldada kolm aktuaalset n√§itust. Need on aga Tamara Luuki kureeritud Neeme K√ºlma ja Alice Kase &quot;Edevuses √ºksi&quot; Tallinna Linnagaleriis, Siim Preimani kureeritud Krista M√∂lderi ja Kristi Kongi &quot;... ja teised valguse varjundid&quot; Tallinna Kunstihoones ning Reet Marki kureeritud Miljard Kilki retrospektiiv Eesti Rahva Muuseumis. Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.
Kunstiteadlane ja Tartu Kunstnike Liidu esimees Peeter Talvistu tutvustab Tartu Kunstimajas avatud uusi n√§itusi. K√µne all on kolm n√§itust: suures saalis Britta Benno isikun√§itus &quot;Saamisest maa(stiku)ks&quot;, v√§ikeses saalis Kelli Gedvili isikun√§itus &quot;Nahahooldus&quot; ning monumentaalgaleriis Sven Parkeri ja Roman-Sten T√µnissoo √ºhisn√§itus &quot;Kujutlusi mittevabaduses&quot;. N√§itused j√§√§vad avatuks 20. veebruarini 2022. Saatejuht Liina Vainumetsa.
Stuudiok√ºlalised on Airi Triisberg ja Maarin Ektermann. Nende algatatud kunstivaldkonna √µiglaste tasum√§√§rade mudeli kujundamise protsessi panustas ligikaudu 70 kunstivaldkonna praktikut kahe aasta jooksul ‚Äì kunstnikud, tarbekunstnikud, n√§ituse kujundajad, graafilised disainerid, kirjutajad ja kuraatorid, n√§ituste installeerijad ja dokumenteerijaid ning institutsioonide juhid. Saatejuht Kaisa Ling.

Eesti Kultuurkapitali aastapreemiate jagamise erisaates tehakse k√µigi elut√∂√∂- ja peapreemiate laureaatidega l√§hemalt juttu, et avada Eesti kultuurielu olulisemate inimeste m√µttemaailma ja tegude tagamaid. Saatejuhid Sandra Uusberg ja Kaspar Velberg. Re≈æiss√∂√∂r ja produtsent Mikk J√ºrjens.

Intervjuu kunstnik Tanja Muravskajaga, kelle korraldatud n√§itus &quot;Hingel√§hedane s√µna&quot; on avatud Tallinna Vene muuseumis (kuni septembrini 2022). Vestleme keele omap√§radest, lugudest, mis on s√µnade taga ning kogukonnast, mida muuseum enda √ºmber loob. Seej√§rel v√µtab Kunstiministeerium k√µne P√§rnusse. Kuraator Marian Grau tutvustab talvise kunstielu k√§imat√µmbajat FotoFesti, mille kuus n√§itust j√§√§vad avatud m√§rtsi l√µpuni/aprilli alguseni. Valikus on kaameravaba fotokunsti, fotokunsti ajalugu, portreefotot, vaatefotograafiat ning ka √ºks kosmiline m√µ√µk. Saate l√µpuks soovitab &quot;Kunstiministeerium&quot; kahte n√§itust: &quot;Valve Janov. Algusest avangardi 1942‚Äì1965&quot; Adamson-Ericu muuseumis (kuni 27.03, kuraatorid √úlle Kruus, Enn Lillemets) ja &quot;Pikipiirijooksja, rotip√º√ºdja ja m√º√ºriladuja&quot; Tallinna Kunstihoone galeriis (kuni 03.04, kuraator Gregor Taul). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.
Tallinna XVIII Graafikatriennaali noorten√§itus &quot;Aeglased man√∂√∂vrid&quot; on avatud Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis. Mille √ºle valutavad s√ºdant noored graafikakunstnikud? Stuudios on n√§ituse kuraatorid Riin Maide ja Brit Kikas. Saatejuht Miina P√§rn.

Neljap√§eval linastuv videoprogramm &quot;N√∂√∂ri m√∂√∂da&quot; koondab endas kuue videokunstniku t√∂√∂d, mis p√§rinevad Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse arhiivist. Miks on nende videote korduvaks motiiviks just n√∂√∂r, r√§√§gib programmi kuraator Marika Agu. Saatejuht Lisete Velt.

Tartu Kunstimuuseumis saab k√ºlastada kolme n√§itust: kolmandal korrusel on baltisaksa maalikunstniku Lilly Waltheri (1866‚Äì1946) loomingut tutvustav n√§itus &quot;Lilly Walther. Piiritu&quot;, projektiruumis on Noor Tartu n√§itusesarjas Nele Tiidelepa isikun√§itus &quot;Keda saab ainult igatseda&quot; ja esimesel ja teisel korrusel Ludmilla Siimu (s 1938) retrospektiivn√§itus &quot;Olemise helk&quot;. V√§ljapanekuid tutvustavad kuraatorid Nele Ambos (&quot;Lilly Walther. Piiritu&quot;) ja Kristlyn Liier (Ludmilla Siim &quot;Olemise helk&quot;) ning kunstnik Nele Tiidelepp (&quot;Keda saab ainult igatseda&quot;). Saatejuht Liina Vainumetsa.

K√µrgema Kunstikooli Pallas meediadisaini osakond kutsub graafikan√§itusele &quot;S√µlm&quot;. Omandatavast erialast ja n√§itusest r√§√§givad l√§hemalt Tartu K√µrgema Kunstikooli Pallas meediadisaini osakonna kolmanda kursuse tudengid Bibiana Aarma ja Maria Kilk. Saatejuht Liina Vainumetsa.

K√ºlas on kunstnik Diana Tamane, kellel on avatud n√§itused &quot;Puudutuse t√ºpoloogia&quot; EKKMis (kuni 05.06) ning &quot;Sama taeva all&quot; Kogo galeriis (kuni 18.06). Tamane vaatleb nendel n√§itustel l√§hedalt, lausa naha alla pugedes t√ºtarde, emade ja vanaemade kogemusi, koos olemist, omavahelist d√ºnaamikat ja toetust. Lisaks arvustavad saatejuhid n√§ituseid &quot;Ars viva 2022 ‚Äì tajuv√§lja agendid&quot; (kuraator Maria Helen K√§nd, Kai kunstikeskuses kuni 07.08) ning &quot;Teie m√§ngige, me k√§ime korraks √§ra&quot; (kuraator Tamara Luuk, Tallinna Kunstihoones, kuni 05.06). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Britta Benno r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Saamisest maa(stiku)ks&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 22.01.‚Äì20.02.2022.
Edgar Tedresaar r√§√§gib oma isikun√§ituest &quot;Antropotseen&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 06.05.‚Äì05.06.2022.
Eero Ijavoinen r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Vaikne tund&quot; Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis 10.06.‚Äì10.07.2022.
Eva Elise Oll ja Ingmar Roomets r√§√§igvad oma √ºhisn√§itusest &quot;Vari&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 01.04.‚Äì01.05.2022.
Kuraator Martin R√§sta r√§√§gib helikunsti n√§itusest &quot;M√∂√∂dar√§√§kimised&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 26.02.‚Äì27.03.2022.
Henri H√ºtt r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii isikun√§itusest &quot;P√µhjuseta tagaj√§rjed&quot; 13.11.‚Äì12.12.2021.
Kelli Gedvil r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja v√§ikese saali isikun√§itusest &quot;Nahahooldus&quot; 22.01.‚Äì20.02.2022.
Marge Nelk r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Trompe-l'oeil ehk silmapete&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 06.05.‚Äì05.06.2022.
Kuraator Carlos Barberena r√§√§gib Peeter Alliku nimelise Tartu Graafikafestivali n√§itusest &quot;Varjud&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 10.06.‚Äì10.07.2022
Solveig Lill r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Mikroobi kalleim m√§lestus&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 26.02.‚Äì27.03.2022.
Kuraator Madli Ehasalu r√§√§gib Sven Parkeri ja Roman-Sten T√µnissoo Tartu Kunstimaja monumentaalgalerii √ºhisn√§itusest ‚ÄûKujutlusi mittevabaduses‚Äú 22.01.‚Äì20.02.2022.
Kujundaja Margus Lokk r√§√§gib Tartu Kunstimajas toimunud Tartu kunsti aastan√§itusest 2021 pealkirjaga &quot;Elukeskmed&quot; 18.12.2021‚Äì16.01.2022.
T√µnis Saadoja r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;September, oktoober, m√§rts, aprill&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 01.04.‚Äì01.05.2022.
Uwe Schloen talks about his solo exhibition ‚ÄûEesti + mina‚Äù Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis 06.05.‚Äì05.06.2022.
Veiko Klemmer r√§√§gib oma isikun√§itusest &quot;Siirdeala&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 10.06.‚Äì10.07.2022.



Professor, maalikunstnik ja graafik Ado (Adolf) Vabbe r√§√§gib oma √µpingutest erinevate √µppej√µudude juures, √ºhise ateljee (Anton Starkopf, Otsmann jt) loomisest M√ºnchenis. Kohtumistest erinevate kunstiinimestega. 1913. a p√∂√∂rdub koju Narva tagasi. Pikem meenutus Itaalia reisist, kus viibis terve aasta. Materjal lindistatud 24. oktoober 1955. a Friedebert Tuglase kodus. Salvestas Elo Tuglas. Originaal Tuglase muuseumis. NB! Raadiosaateks k√µlbmatu materjal - kasutatav ainult l√ºhil√µikudena - n√§itena. Esineb katkestusi. Korrigeeritud Heino Pedusaare poolt m√§rts 1982. a.

Saade maalikunstnikust August Jansenist. Intervjuu kunstniku ateljees, vestlevad kunstniku lesk Helmi Jansen ja Adele Reindorff, reporter Lembit Lauri. Saate sissejuhatus Elfriede Ilves. Saates August Janseni meenutused (1955. a). Eetris 06.02.1958.
Tallinna vanalinna kindlustusv√∂√∂nd, saatejuhid Helju Korv ja Valdo Pant. Saates r√§√§givad kunstiajaloolane Villem Raam ja Teadusliku Restaureerimise t√∂√∂koja arhitekt Rein Zobel. Ekskursioon Tallinna linnam√º√ºril asetsevatele tornidele. Villem Raam r√§√§gib linnam√º√ºrist, selle ehitusest. Rein Zobel jutustab linna tornidest, nende ehitusviisist, plaanidest tulevikus. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 13.07.1958.

M√§lestusi Jaan Koorti viimasest t√∂√∂paigast G≈æeli keraamikatehases. Reporter Lembit Lauri. Vahetekste loevad Elfriede Ilves ja Rein Lepik. Saates r√§√§givad Tui Koort (J. Koorti t√ºtar), Mari Koort (J. Koorti abikaasa), Klavdija Suhhova, peainsener Semjon Eikelman. NB! Kopeerkaja! Eetris 19.05.1959.
Raadioolukirjeldus &quot;Nikolai Triik&quot;. Saade maalikunstnikust - Nikolai Triik (1884-1940). Kadrioru Kunstimuuseumis on Nikolai Triigi m√§lestusn√§itus. Saate sissejuhatus ja vahetekstid diktorilt. Nikolai Triigist ja tema loomingust k√µnelevad kunstiajaloolane ja n√§ituse koostaja Evi Pihlak, restauraator Eerik P√µld, Nikolai Triigi √µpilane Lepo Mikko ja tema abikaasa Agnes Lamp-Mikko, Nikolai Triigi √µde Liidia Triik. Reporter on Lembit Lauri. Eetris 08.08.1959. VAS-58
N√§ituse- ja ateljeepinnana tegutsev Tartu Kunstnike Maja ehitati valmis 1959. aastaks. K√ºmnendi mitmed m√µjukad n√§itused toimusid just seal. Kujur Endel Taniloo (√µieti Endel Eduard Taniloo)

Adamson-Eric (ristinimi Erich Karl Hugo Adamson, 1902-1968) on √ºks mitmek√ºlgsemaid loovisiksusi 20. sajandi Eesti kunstis. Eelk√µige virtuoosliku maalijana tuntud kunstnik t√∂√∂tas ka peaaegu k√µigil tarbekunstialadel. 1962. a korraldati Adamson-Ericu 60. s√ºnnip√§eva puhul Tallinna Kunstihoones tema personaaln√§itus. Eriti h√§mmastas k√ºlastajaid kunstniku mitmek√ºlgsus (eksponeeritud oli √ºle 900 teose). See oli kunstniku teine isikun√§itus - esimene toimus sealsamas Kunstihoones 1938. a.
Saatejuht Lembit Lauri k√ºlastab kolme kunstnikku: G√ºnther Reindorffi, Hendrik Vitsurit ja Alo Hoidret, kelle k√µigil on s√ºnnip√§ev 26. jaanuaril. 00:00 Lembit Lauri k√ºlastab graafik G√ºnther Reindorffi, r√§√§gitakse tema maastikupiltidest, tulevikuplaanidest 05:11 Lembit Lauri k√ºlas raamatute kunstilisel kujundajal Hendrik Vitsuril, juttu tuleb tema t√∂√∂dest 11:53 L. Lauri k√ºlas kunstnik Alo Hoidrel, r√§√§gitakse √µpingutest ja rindejoonistustest. K√µigilt kolmelt kunstnikult l√µpus√µnad. Eetris 28.01.1962

K√ºlas Karl Burmanil, arhitekt ja kunstnik, (80-aastane). Esinevad Villem Raam, Karl Burman, reporter Lembit Lauri. Toimetaja Lydia M√∂lder. 1. R√§√§gib saatejuht Villem Raam, tutvustab Karl Burmani. 2. Karl Burman r√§√§gib oma kunsti√µpingute algusest. Reporter Lembit Lauri. 3. Villem Raam r√§√§gib Karl Burmani kunsti√µpingutest. 4. Karl Burman r√§√§gib 1905. a revolutsioonist, k√ºsitleb Lembit Lauri. 5. Villem Raam: Karl Burmani esimestest t√∂√∂dest ja loomingust √ºldse. 6. Lembit Lauri k√ºsitleb Karl Burmani, juttu tuleb tema reisidest ja erinevatest paikadest, kus maalida. 7. Villem Raam r√§√§gib arhitekti ja kunstniku Karl Burmani uutest kavatsustest.

Adamson-Ericu (Erich Carl Hugo Adamson; s√ºnd 18. august 1902) juubeliks. Leo Soonp√§√§ r√§√§gib kunstnik Adamson-Ericu √µpingutest ja loomet√∂√∂st. Eraldi tuleb juttu tema portreedest ja maastikest. Saates 18.08.1962. a. Toimetaja Vilma J√ºrisalu.
Eesti kunstin√§dal Moldaavias. Saates r√§√§givad Moldaavia-muljetest, moldaavia kunsti erip√§rast ja seal k√ºlastatud pulmapeost kunstnikud: 00:00:29 ja 00:10:32 Jaan Jensen ja 00:04:54 Jutta Matvei. Toimetaja Lydia M√∂lder, helioperaator Aino Helk. Eetris 11.10.1962.
Eesti kunstin√§dal Moldaavias, jutuks on etendused n√§dala jooksul, kohtumised moldaavlastega. Muljetega on stuudios Draamateatri pean√§itejuht Ilmar Tammur ning Teatri√ºhingu aseesimees Ants P√§iel.

70 aastat (1968) kunstnik Eduard Viiralti s√ºnnist. Kasutatud 1963. aastal saates olnud helil√µike. 00:02:21. Kunstnik Evald Okase meenutused. Eduard Viiralt on suurt m√µju avaldanud graafikaliste tehnikate v√§ljaarendamisele. Esimesed kohtumised 1939. aastal, oli tagasihoidlik inimene. 00:04:36. Anton Starkopfi meenutused. Kohtus Eduard Viiraltiga Pallase ateljees Tartus. Skulptuuri√µpingud Saksamaal. 00:08:11. Ferdi Sannamees r√§√§gib, et Eduard Viiralt oli kinnise iseloomuga. 00:10:45. Aleksander Vardi meenutused. Oli Pariisis Eduard Viiralti toakaaslane. K√§isid koos palju joonistamas. Eduard Viiralti t√∂√∂d olid filigraansed. 00:16:27. Kollektsin√§√§r Alfred R√µude (majanaaber Tallinnas) meenutused saksa okupatsiooni aastatest. 00:18:34. Evald Okase meenutused. 1961. a k√ºlastas Eduard Viiralti viimast puhkepaika Parisis. Teksti loeb Aino Ripus. Saate autor Lembit Lauri.

Olev Soans ja Hugo Mitt jutustavad oma reisist ja kunstimuljetest Jugoslaaviast. Saade on muusikaliselt kujundatud. Saatejuht Lembit Lauri, toimetaja Tiia Rinne, helioperaator Mall J√§rve.
Kunstnik Jaan Jensen (pseudon√º√ºm Sen-Sen, 1904-1967) oli eesti karikaturist ja raamatugraafik. Eesti Kunstnike Liidu esimees aastail 1962-1967. Jaan Jensen on kujundanud, illustreerinud ja koostanud mitmed raamatud: J. Jensen Eesti ajaloo atlas. Eesti Kirjanduse Selts 1933. J. Jensen jt. S√µbralikud ≈°ar≈æid. Kunst 1966. J. Jensen Vastukarva. Valik poliitilist satiiri. Eesti NSV Kunst 1960. Jaan Jensenit √µnnitlesid tema 60. juubelil: Tallinna T√§itevkomitee aseesimees Rein Ristlaan (1933-2007), arhitekt Mart Port (1922-2012) abikaasaga, EKP KK sekret√§r Leonid Lentsman (1912-1996), EKP Tallinna Linnakomitee sekret√§r Nikolai Johanson (snd 1927), ooperilaulja Georg Ots (1920-1975) abikaasaga, koorijuht Gustav Ernesaks (1908-1993) jt.
Toimetaja Vilma J√ºrisalu. Kongressieelseid m√µtteavaldusi, peagi on ees kunstnike kongress. Helil√µigud: 00:00:02 50. juubeli intervjuu, k√µneleb Karl Burman jun, reporter on Valdo Pant. 00:04:51 stuudios on Lepo Mikko ning reporter Tiia Rinne. Kunstist, loomingust, kunstnikest jpm.
ENSV rahvakunstnik Anton Starkopfi 75. s√ºnnip√§evale p√ºhendatud saade (22.04.1889 - 20.12.1966). Saates helisalvestised juubelin√§ituse avamiselt. S√µna saab n√§ituse avamisel Eesti NSV kultuuriminister Albert Laus. Saates esinevad juubilar Anton Starkopf, kunstiteadlane Voldemar Erm, Anton Starkopfi √µpilased kujurid Herman Halliste, Alfred Leius-Zolk, Enn Roos, Olav M√§nni ja Ernst Kirs. Reporter Lembit Lauri. Saade on muusikaliselt kujundatud.
Saade T√µravere observatooriumist ja seal olevast mosaiigist &quot;T√§hekaart&quot;. Saates esinevad Lembit Lauri, dotsent Paul Pr√ºller (kes r√§√§gib t√§heteaduse ajaloost - mida vanasti usuti ja kuidas t√§htkujusid nimetati), kunstiteadlane Niina Raid ja kunstnik Lagle Israel, kelle k√§tet√∂√∂na mosaiik valmis, r√§√§gib mosaiigi valmimisest ja sellest, kuidas korjas selleks rannakive. Teksti loeb Elfriede Ilves. Teksti autor Lembit Lauri.
Saates &quot;Ajastu, stiil ja mood&quot; esinevad kunstiteadlane Ella Vende ja Ivar Trikkel. Moeajaloost, r√µivaste kujunemine vastavalt moele ja kliimale, ilunormid. Toimetaja Vilma J√ºrisalu, helioperaator Urve Marka.
Ene Hioni vestlus eesti karikaturisti ja raamatugraafiku Jaan Jenseniga tema 60. s√ºnnip√§eval. Juttu huumorist ja satiirist, kuidas temast sai karikaturist, karikatuuride omap√§rast, tuntumatest karikaturistidest (Gori jt). Vestlus on salvestatud Kunstihoones. Toimetaja Ene Hion.
Pirita klooster - loeng-reportaa≈æ kunstiteadlase Villem Raami saatel Pirita kloostris, saatejuht Valdo Pant. Saates tuleb juttu kunstim√§lestistest ja nende s√§ilitamise vajalikkusest, m√µnede m√µistete seletusi enne eksukursiooni. Villem Raam r√§√§gib Pirita kloostrist, nunnade ja munkade kooseksisteerimisest, elust kloostris keskajal, tehakse ringk√§ik kloostris. Saates on kasutatud katkendeid 1955. aasta kuuldem√§ngust &quot;V√ºrst Gabriel&quot;.

Film jutustab eesti suure kunstniku loomingust, mis on kantud armastusest oma kodumaa looduse, oma rahva t√∂√∂ ja saatuse vastu. Kunstniku looming on inimlikult k√µnelev ja soe. Aastaid p√ºhendas ta oma j√µu talutares loodud vanavara kogumisele. Eesti Rahva Muuseumi imelistes varaaitades leidis kunstnik tee meie muistendite ja 
Kunstnik Ants Laikmaa 100, avalik m√§lestus√µhtu 5. mail 1966. a. 00:00:00 Avas√µna - Arnold Green, 00:05:30 kunstilisest loomingust r√§√§gib Vaike Tiik, veel esinevad 00:23:34, 00:56:06, 01:04:07 Aksel Orav, 00:31:57 Priidu Aavik, 00:44:05 Enn Roos, Johannes V√µerahansu, 00:52:25 Viiu H√§rm esitab Marie Underi luuletused &quot;Sa tuled s√ºgisel&quot; ja &quot;Uneretk&quot; ja 00:58:53 Tiit Kuusik. Kohati lint kr√µbiseb! Toimetaja Lydia M√∂lder, helire≈æiss√∂√∂r Anne Jaama, salvestatud 05.05.1966.
Saates r√§√§givad kohtumistest kunstnik Ants Laikmaaga Priidu Aavik, Juhan Raudsepp, Herman Halliste. Reporter Lembit Lauri. Helioperaator Aino Lauri. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 08.05.1966.
Etnograafiline film Eesti esemelisest kultuurist. K√§iakse Eesti Vaba√µhumuuseumis, vaadeldakse metallehist√∂√∂ ja keraamiliste esemete valmistamist. Autor Ivar Trikkel, operaator Vello Aruoja, re≈æiss√∂√∂r Endel N√µmberg.
Toimetaja Lydia M√∂lder. Saade skulptor Anton Starkopfi (22.04.1889 - 30.12.1966) m√§lestuseks. Saates esinevad reporter Lembit Lauri, lavastaja ja n√§itleja Karl Ader, skulptor Herman Halliste ning graafik Jaan Jensen. 00:21:22 ja 00:27:10 arhiivilindilt, 1964. aasta saatest: k√µneleb Anton Starkopf. Saade on muusikaliselt kujundatud. Kavas 14.01.1967.
Saade Tallinnast, Tallinna tornidest, Tallinna arhitektuurist, saate autor Milvi Juske. Saates r√§√§givad kunstiteadlased Villem Raam ja Elmo Raadik, kodu-uurijad Aleksander Kivi, Kaljula Teder, Karl Laane, sm Aaloe. Teemad: Pikk Hermann, Oleviste kirik, Kiek in de K√∂k, Paks Margareeta, Vana Toomas, Tallinna linnam√º√ºr ja m√º√ºritornid, 17. sajandi √µnnetu armulugu. Intervjueerija Milvi Juske. Toimetaja Vello Mikk. Muusikaline kujundus Arne Oit. Helioperaator Lilian Veldermann. Saates muusika. Eetris: 16.09.1967.
Adamson-Ericut ja Richard Sagritsat m√§lestades. Kunstnikud Adamson-Eric ja Richard Sagrits - saates jagavad m√§lestusi ja r√§√§givad nende loomingust saatejuht Helgi P√µldroos ning kunstnikud - s√µbrad - kolleegid Enn P√µldroos, Helene Kuma, Lepo Mikko, M√§rt Bormeister ja Priidu Aavik. 00:18:08 Richard Sagritsa m√§lestused raamatust: Leo Soonp√§√§ &quot;Richard Sagrits&quot;. NB! 00:30:40 vaikusehetk meenutuseks. Saade on muusikaliselt kujundatud. Kavas 21.12.1968.
Toimetaja Vilma J√ºrisalu. Saate autor ja salvestaja Hubert Veldermann. Helioperaatorid Lilian Veldermann ja Mai Sepling. Portreed Leninist. Reporter Hubert Veldermann r√§√§gib kunstnikuga - Evald Okas. Evald Okas k√µneleb oma t√∂√∂st Lenini portreede loomisel jm. Salvestatud 12.05.1969. Kavas 15.05.1969.
Tekstiilikunstnik Leesi Ermi kodus ja 60. s√ºnnip√§eva eel tema n√§itusel. Saatejuht Lembit Lauri. Leesi Ermist r√§√§gib ka Tallinna Kadrioru Kunstimuuseumi direktor Inge Teder. Toimetaja Vilma J√ºrisalu. Saates muusika. Eetris 18.01.1970.
Georg Lurichi ausamba avamine Tallinnas 2. Keskkooli juures Estonia puiesteel, reporter Juhan Virkus. Intervjuud Johannes Kotkasega ja Vabariikliku Kehakultuuri ja Spordikomitee esimehe Heino Sisaskiga. Saatel√µik muusikaga.
RAMETO avaliku √µhtu salvestus. Saatesarjas &quot;Kodukandi lood&quot; tuleb juttu Kadriorust, saatejuht Hubert Veldermann. Saates esinevad: kunstiteadlane Mai Lumiste r√§√§gib Kadrioru ajaloost; Linnamuuseumi t√∂√∂taja Hillar Saha; Kunstimuuseumi direktor Inge Teder; geoloog Karl M√º√ºrisepp; bioloog Tiit Randla; kodu-uurija Heino Gustavson; TA Tehnikaraamatukogu osakonnajuhataja Voldemar Miller. H. Veldermann vestleb solistide Els Himma, Heidy Tamme, T√µnis M√§gi ja Uno Loobiga, tutvustatakse ka saateansamblit. Laulavad: Uno Loop, Els Himma, T√µnis M√§gi, Heidy Tamme. Eetris 24.09.1971. PAS-2574 (1)
Juubelisaade kunstnikust ja √µppej√µust Lepo Mikkost. Saate autorid Lepo Mikko ja Lembit Lauri. Saates tuleb juttu kunstniku kodukohast, kooliajast ja √µppej√µududest, √µpingud Tartus, √µpingute katkemine, vahepealsed muud t√∂√∂d ning eneseleidmine. Eetris 07.12.1971.
Skulptor Juhan Raudsepp - 75. s√ºnnip√§ev. Saate autorid Oskar Kuningas ja Juhan Raudsepp. Saates tuleb juttu skulptor Juhan Raudsepa tehtud t√∂√∂dest (kirjanikest ja heliloojatest tehtud skulptuurid), kooliajast. Eetris 18.12.1971.

P√µltsamaa lossist vestlevad kunstiajaloolane Villem Raam ja arhitekt Henno Potti. Villem Raam r√§√§gib ka P√µltsamaa lossi konvendihoonest (Liivimaa), saate autor Martin Viirand. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 29.04.1973.



Juhan Muksi meenutusi kunstnik Eduard Viiraltist. Helil√µik saatest &quot;Saade v√§liseestlastele&quot;. Kunstnik Juhan Muksi meenutusi perioodidest 1925-1926 ja 1933-1939, kui ta elas Prantsusmaal ja kohtus Eduard Viiraltiga. P√µhiliselt kohtusid nad Pariisis, kunstnike kohvikus. Juhan Muks r√§√§gib Eduard Viiralti ateljeest ja tema elust. K√ºsitleb Lembit Lauri. Saates olnud 17. mail 1974. Toimetaja Toivo Karis.
Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on tekstiilikunstnik Leesi Erm, saatejuht Martti Soosaar. Saate alguses Age Raa jutt Leesi Ermist. Martti Soosaar vestleb Leesi Ermiga k√§silolevatest t√∂√∂dest ja tehtud vaipadest, materjalidest ja v√§rvidest, mida kasutab, gobel√§√§nvaipadest ja nende valmistamisest, motiivide kasutamisest t√∂√∂s, kunstnikutee algusest, eriala valikust ning √µppej√µu ametist. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 17.10.1974.
Vaatefilm Tallinna Kunstihoones vabariiklikul √µpilast√∂√∂de n√§itusel eksponeeritud t√∂√∂dest. Filmis on kasutatud Veljo Tormise ja Edgar Arro rahvamuusika seadeid. Autor Rein Maran.
Kesk√∂√∂programm. Maalikunstnik Priidu Aavik ja skulptor Enn Roos meenutavad oma √µpetaja Ants Laikmaa ateljee-kooli, saate autor ja saatejuht Martti Soosaar. Priidu Aavik r√§√§gib Ants Laikmaa ateljeest ja t√∂√∂metoodikast, kooli tegemistest, Laikmaa √µpetusest. Enn Roos r√§√§gib √µpingutest, Laikmaa otsekohesusest, suhetest √µpilastega, vaimsusest. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 07.08.1975.
Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on tarbekunstnik Elgi Reemets, saate autor ja saatejuht Martti Soosaar. Elgi Reemets r√§√§gib rahvariiete kogumisest Setu k√ºlades, rahvakunsti kogumisest √ºli√µpilasena Saaremaal, loomingu erinevad harud, vaipade kudumine (Moskva n√§ituse tarbeks), √µpetaja Kristjan Raud, seosed √µpetaja Kristjan Rauaga, rahvakunstiesemete osast oma ja Kristjan Raua t√∂√∂des. Saate algus- ja l√µpus√µnad toimetaja Age Raa. Muusikaline kujundaja Silja Vahuri. Eetris 04.09.1975. PAS-3086
Kesk√∂√∂programmi valikkava. Eesti NSV teeneline kunstnik Vive Tolli ja reporter Martti Soosaar vestlevad raamatugraafikast, autasudest, osav√µtust rahvusvahelisest v√µistlusest Moskvas &quot;Raamat-75&quot;. Vive Tolli kujundatud raamatud (Anna Haava, Friedebert Tuglas), rannaainelised t√∂√∂d, n√§itused, erinevad graafikatehnikad. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 02.10.1975.

Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on kunstnik Edgar Valter, saatejuht Martti Soosaar. Vestlus Edgar Valteriga ilusatest paikadest, mida on k√§inud avastamas ja lasteraamatute illustratsioonidest, illustratsioonidest Jaan Krossi raamatule &quot;Mardi leib&quot; ja Oskar Lutsu raamatule &quot;Nukitsamees&quot;, maalimisest, karikatuuridest, meenutatakse Kurgj√§rvel olemist ja juttu tuleb praegustest tegemistest. Saate algus- ja l√µpus√µnad toimetaja Age Raa. Muusikaline kujundaja Silja Vahuri. Eetris 13.11.1975.
Vestlus NSL Liidu rahvakunstnik, professor Evald Okasega tema 60. s√ºnnip√§eva puhul (s√ºndinud 28.11.1915), saate autor ja reporter Hubert Veldermann. Viimase aja t√∂√∂d - s√ºgismaastikud, vanemad, √µpingud, s√µjaaeg (rindebrigaadid), Kunstiinstituudis √µppej√µuks olemine ja √µpilased, r√§nnuteed ja sellest valminud teosed, viljelemine erinevate kunstialadega, erinevad tiitlid (auliige, rahvakunstnik), n√§itused, suunad N√µukogude Eesti kunstis. Saade on kujundatud Evald Okase lemmikmeloodiatega. Toimetaja Inge Trikkel. Eetris 25.11.1975.
Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on kirjakunstnik Villu Toots, saate autor ja saatejuht Martti Soosaar. Vestlus Villu Tootsiga hanesulgedest, kirjasulgede ja kalligraafia arengu teemadel, kirjakunsti areng ja koolitus. Villu Toots r√§√§gib, kuidas ta j√µudis kirja juurde ja tehtud t√∂√∂dest. Saate algus- ja l√µpus√µnad toimetaj aAge Raa. Muusikaline kujundaja Silja Vahuri. Eetris 04.12.1975.
M√§lestusi skulptor August Vommist r√§√§givad professor Jaan Vares, skulptor Matti Varik, Vommi elukaaslane Mare Saks, reporter Ivar Trikkel. Saates on kasutatud Martti Soosaare kesk√∂√∂saadet 1974. aastast, kus August Vomm on viimane kord mikrofoni ees. Saate autor Ivar Trikkel. Toimetaja Merike R√µtova. Eetris 06.06.1976.

Saade kunstniku Andrus Johani 70. s√ºnniaastap√§evaks. M√§lestusi kunstniku elust ja loomingust vestavad Helene Johani (abikaasa), Aira Kaal ja Villem Raam. Reporter ja autor Ene Hion, toimetaja Vilma J√ºrisalu. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 31.08.1976.
Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on maalikunstnik M√§rt Bormeister, saade kunstniku 60. s√ºnnip√§eva t√§histamiseks, saate autor ja k√ºsitleja Martti Soosaar. M√§rt Bormeister r√§√§gib ajaloost, oma piltidest, Adamson-Ericust, s√µjast, √µpingutest, elust s√µja ajal ja p√§rast seda, √µpetajakarj√§√§rist, loomingust, linnavaadetest, v√§rvidest, maalimisest, vanadest majadest, vaba√µhumuuseumist, majade joonistamisest, eesti saartest. Saate sissejuhatus ja l√µputeadustus toimetaja Helgi Erilaid. Muusikalised kujundajad Silja Vahuri ja √úlle Kilvet. Eetris 30.09.1976.
Johannes V√µerahansu t√∂√∂de n√§itus ENSV Riiklikus Kunstimuuseum 1976. aastal. K√µnelevad Toivo Makk, n√§ituse koostaja Hilja L√§ti, graafik Ilmar Torn, Johannes V√µerahansu √µpilane Ants Viidalepp ja maalikunstnik Johannes V√µerahansu.

Saates meenutatakse kunstnik Richard Uutmaad ja tema elu Altjas, meenutavad kunstnikud Priidu Aavik, Lepo Mikko, Evald Okas ja kunstiajaloolane Villem Raam, r√§√§gitakse Richard Uutmaa koolielust ja meremaalidest, temast kui inimesest, kunstilisest olemusest. N√§itleja J√ºri Krjukov loeb Richard Uutmaa laaste ja luuletusi, mis avaldatakse esmakordselt. Saate autor Lembit Lauri. Toimetaja Mari Tarand. Helioperaator Aino Lauri. Eetris 31.05.1977. PAS-3234

Reportaa≈æ 1978.aasta kunstin√§dalast, mille kesksed √ºritused toimusid P√§rnu linnas. R√§√§givad Ilmar Torn ja Matti Varik, linna kunstn√µukogus esitlevad oma eskiisei p√§rnulased Laine Volmer ja Heikki J√ºrisoo.
Kahe kunstniku - Aino Bachi ja Kaarel Liimandi, loomingu- ja elukaaslase lugu. Film sai alguse &quot;Maiste ihade&quot; jaoks j√§√§dvustatud materjalist. Hetki √ºhe meie tuntuima graafiku Aino Bachi elust filmis Mark Soosaar aastail 1975 - 1978.
Kunstnik Valdur Ohaka v√§rvikast isikust ja loomingust innustust saanud s√µpruskond koostas kunstnik Ilmar Kruusam√§e eestvedamisel raamatu Valdur Ohaka seni avalikustamata joonistustest, millega t√§histati tema 90. s√ºnniaastap√§eva. Film, mis on tehtud kunstniku loomingu hiilgeajal, laseb meil osa saada tema elust legendaarses K√ºtiorus, kuhu sageli kogunesid aega veetma ja m√µtteid vahetama vabameelsed vaimuinimesed. Re≈æiss√∂√∂r Tiina Park.

Saade metallikunstnik Ede Kurrelist, kelle juveelikunst on v√§ga emotsionaalne ja kelle ehted on loodud alati selle kandjat arvestades. Saates demonstreerivad kunstniku ehteid Tallinna Moemaja mannekeenid. Saatejuht on Ira Einama.

Rahvakunstnik Elgi Reemets jutustab oma vanematest, lapsep√µlvekodust, oma √µest (arhitekt Valve Pormeister), kooliajast, oma kunsti√µpetajast kooliajal (Kristjan Raud), keraamikust Vally Ellerist, kunsti√µpingutest. Samuti tuleb juttu laiaulatuslikust rahvakunsti kogumisest √ºle vabariigi ning praegustest t√∂√∂dest. NB! 23. minutil lindi kiiruse erinevustest tekkivad h√§ired. Saate autor ja k√ºsitleja Lembit Lauri. Eetris 06.07.1980.

Kesk√∂√∂programm. Kunstnik Evald Okas ja reporter Martti Soosaar vestlevad kunstniku personaaln√§itusest Kadrioru Kunstimuuseumis (10 aasta t√∂√∂dest), perest, portreede maalimisest, inspiratsiooni kogumisest reisidel, pooleliolevatest t√∂√∂dest. Toimetaja Reet Kudu. Muusikaline kujundaja Silja Vahuri. Eetris 25.12.1980.

Eesti Televisiooni saate heli. Saatejuht Andres Vihalem oli √ºhe p√§eva v√§ljas Kadrioru pargis ja uuris, mida t√§hendavad linnainimesele √ºldse pargid, kust oleks eeskuju v√µtta ja kuidas on lood teistes N√µukogude Liidu linnades. Mida t√§hendab park teadlasele ja mida kirjanikule? Missugune on praegu Kadrioru pargi seisukord ja millised on inimeste mured, kes Kadrioru eest hoolitsevad. Teises saates k√µnelevad Botaanikaaiast Heiki Tamm, kunstiteadlane Mai Lumiste, pargivaht Juhan Koidu ja Haljasalade Trustist Eliina B√§rg, p√µline Kadrioru elanik kirjandusteadlane Elem Treier. Saade on muusikaliselt kujundatud.

Intervjuu kunstniku Valli Lember-Bogatkinaga, saate autor ja k√ºsitleja Elme V√§ljaste. Lapsep√µlv ja vanemad, loodus loomingus, kooliaeg, √µppej√µud, hetke looming (mosaiikpannood), akvarellin√§itused, reisid ja nende m√µju, reis Buhhaarasse, pojad, loomingu mitmekesisus. Saate alguses sissejuhatus, loeb Tanel L√§√§n. Elme V√§ljaste l√ºhike intervjuu J√ºri Bogatkiniga. Eetris 29.10.1981.
Meie maa-arhitektuuri suurkuju, kes ise p√§rit Loksa kandist, tundis ja teadis eestlast, tema soove ja vajadusi. Mees, kes kandis rahvusliku mustriga vesti, silmitses maailma muhedalt l√§bi paksude prilliklaaside ning √ºtles vajalikus kohas vajaliku s√µna. August Volbergi k√µrval v√µtavad saatest osa arhitektid Peeter Tarvas ja Toomas Rein. Saatejuht on Ike Volkov. Saade valmis August Volbergi 85. s√ºnnip√§eva puhul.
Film √ºhest meie tuntumast tekstiilikunstnikust ja tema loomingust. P√º√ºd vahendada tarbekunsti, n√§ha selle koosk√µlasid loodusega, otsida kunstnikum√µtte v√µimalikke allikaid ja algt√µukeid.
M√µned kunstnikud saavad inspiratsiooni kodust ja l√§himast √ºmbrusest, m√µned vajavad kirevamaid muljeid igast maailma kandist. Valli Lember-Bogatkina loomingus on m√µlemat. Saates tutvume just lugematute reiside m√µjul loodud maalidega. Saatejuht Katrin Hiir.
Tekstiilikunstnik Anu Raud on kirjutanud, kuidas isa √µpetas teda: &quot; √Ñra selle vastu enam huvi tunne, mis k√§es. P√º√ºa alati uut!&quot; Uue otsinguis on kunstnikul s√ºndinud palju kauneid vaipu. Saatejuht Ira Einama.
Vaid pisut √ºle k√ºmne aasta sai Marju Mutsu astuda iseseisvat loominguteed. Selle ajaga j√µudis ta oforditehnikas leida isikup√§rase v√§ljenduslaadi ning kirjutada oman√§olise lehek√ºlje eesti n√º√ºdisgraafikasse. Tema graafiliste lehtede pihtimuslikkus, neis avanev inimlik m√µ√µde ja avatus t√µstavad tema t√∂√∂d meie kunstis erilisele kohale.
90 aastat Ado Vabbe s√ºnnist. 00:00:53, 00:05:11 Kunstiteadlane Evi Pihlak r√§√§gib Ado Vabbe t√§hendusest meile ja Eesti kunstile, vahele loeb J√ºri Karindi Ado Vabbe m√µtteid. 00:04:29 oktoobris 1955 k√§is Ado Vabbe k√ºlas Friedebert Tuglasel ja seda lindistas Elo Tuglas (l√µik sellest lindistusest). 00:18:14 Aleksander Vardi r√§√§gib Ado Vabbest. Toimetaja Helju J√ºssi, saate autor Martin Viirand, eetris 21.03.1982.
Saade pole s√§ilinud terviklikult. Saate algmaterjal. Intervjueerija Martin Viirand on k√ºlas Tartus Kunstnike majas Aleksander Vardi'l. Aleksander Vardi (04.09.1901 - 18.06.1983) k√µneleb oma t√∂√∂st, kunstist, Konrad M√§gist, Ado Vabbest, jpm. Kavas ilmselt 1982. aastal.

Vanade raamatute ja graafiliste lehede restaureerimine, restaureerija Aime Espenberg Tartu √ºlikooli Teaduslikust Raamatukogust ja tema √µpilane Sirje Alter Riiklikust Kunstimuuseumist. Filmi autor Vallo Kepp.
Film kaamerale nii t√§nulikust tarbekunstist, nagu seda on klaas. Klaasikunsti eksponeerimise k√µrval anname ruumi ka selle loomise protsessile ja loojatele. Meie klaasikunstnikest on ekraanil Eino M√§elt, Peeter Ruda≈°, Maie Mikof, Silvia Raudvee ja Leida J√ºrgen. Filmi alguses teeb Volli M√§eumbaed l√ºhiekskursi ajalukku Hiiumaal H√ºti k√ºla juures, kus asus eesti esimene klaasit√∂√∂stus. Stsenaristid Ira Einamaa ja Tiina Pork, operaator Toomas Massov, re≈æiss√∂√∂r Tiina Pork.

R√§√§gime Aleksander Tassast, mehest, kes oli nii kunstnik, kirjanik, kunstiteadlane kui ka muuseumitegelane. P√ºhendudes √ºhele v√µi teisele kunstialale k√ºll l√ºhikeseks ajaks, on Tassa renessansliku vaimuinimesena j√§√§nud kindlalt meie kultuurilukku. Aleksander Tassa kirevat elu ja loomingut tutvustavad kirjandusteadlane August Eelm√§e ning kunstiteadlased J√ºri Hain ja Villem Raam. Katkendi legendist &quot;√Ñikese ilm&quot; loeb Sulev Teppart.



Sarnaselt teiste oma aja kultuuriinimestega oli Jaan Koort mitmek√ºlgne mees. Skulptuuriloomingu k√µrval on k√µrgelt hinnatavad ka tema maalid ja keraamika. Jaan Koort on luuletanud, viiulim√§ngu harrastanud, m√∂√∂da ilma r√§nnanud, k√µige selle k√µrval perekonnaisa olnud. Saates r√§√§givad professor Enn Roos ning kunstniku t√ºtar Tui Koort ja poeg Lennert Koort. Autor ja saatejuht J√ºri Hain.
Graafik Vive Tolli r√§√§gib rootsi raadioajakirjanik Maarja Talgrele raamatute illustreerimisest (just lasteraamatud), teostest, mis k√§sil ja nende tehnilisest poolest. Juttu ka Kaljo P√µllu graafikast. Intervjuu tegi Maarja Talgre m√§rtsis 1984. a Meriv√§ljal.

Saate k√ºlaline on professor, kunstnik ja kunstipedagoog Valerian Loik, saatejuht Lembit Lauri. Valerian Loik r√§√§gib esimestest kokkupuudetest kunstiga, √µpingutest ja √µpetajatest, oma perekonnast ja p√§ritolust, kunstikooli aegadest, reisidest Prantsusmaale ja P√µhja-Aafrikasse ning s√µjast, teistest kunstnikest ja kunstipedagoogi t√∂√∂st. Eetris 13.05.1984.
Kunstiteaduste doktor, professor Voldemar Vaga on kirjutanud mahukaid raamatuid √ºldisest kunstiajaloost, eesti kunstist ja arhitektuurist ning tema √µpilasteks on olnud suur osa meie kunstiteadlastest. Saates saavad s√µna Inge Teder, Mai Levin, Jaak Kangilaski, J√ºri Kuuskemaa ja Mart Kalm. Saatejuht on Mart Eller.

Ando Keskk√ºla oli tuntud kui mitmek√ºlgse andega maali- ja videokunstnik. Saates, mis valmis luuletaja Joel Sanga, kirjanik Mati Undi, arhitekt Vilen K√ºnnapu ning kunstnik Andres Toltsi osav√µtul, tutvustab Ando Keskk√ºla oma loomingup√µhim√µtteid.

Epp-Maria Kokam√§gi √§ratas oma t√∂√∂dega kunstiavalikkuses huvi juba √ºli√µpilasena. Kuuleme kunstniku m√µtteid kodust ja lapsep√µlvest, ilust ja kunstist, t√∂√∂st,armastusest, lastest ja tulevikust.
Harv on juhus, mil saame olla kunstiteose valmimise juures. Maalikunstnik Sirje Runge pakub televisiooni vahendusel sellise v√µimaluse ja omapoolse improvisatsiooniga t√§iendavad seda muusikud Lembit Saarsalu ja T√µnu Naissoo.
Olete oodatud k√ºlalised Edgar Valteri ateljees. Peeter Tooma on seostanud kunstniku loomingu erinevad v√§ljendusviisid Nikolai Baturini v√§rssidega ja Hando Runneli ning Mats Traadi s√µnadele tehtud lauludega. Esinevad Katrin Kohv, Peeter Tooma ja T√µnu Raadik.
Saates, millest v√µtavad osa kunstnikud Heinz Valk ja Olev Subbi ning kirjanik Jaak J√µer√º√ºt, tutvustab Andres Tolts ennast eelk√µige linnakunstnikuna, kelle t√∂√∂des v√§ljendub huvi esemelise maailma vastu
Tema loomingut on palju tunnustatud, aga samas on selle √ºle ka palju vaieldud. Ise on √ºks meie tunnustatumaid nahakunstnikke √∂elnud: &quot;Valmis, √µnnestunud t√∂√∂ peaks olema nagu elus organism oma hingamisega...&quot;
Saate k√ºlaline on Rootsis elav vabakutseline kunstnik Enno Hallek, saate autor ja k√ºsitleja Lea Sinissaar. Enno Hallek on s√ºndinud Eestis 1931. aastal. Enno Hallek r√§√§gib elust Rootsis, meenutab kodu Eestimaal, √µpingud Rootsis ja t√∂√∂ Rootsi Kunstiakadeemia √µppej√µuna, vabakutselise kunstniku staatus Rootsis ja Kunstiakadeemia struktuur, lapsep√µlve m√µjud kunstnikuks kujunemisele ja loomingule, hetke tegemised, n√§itused, tellimist√∂√∂d. K√ºlastatakse Stockholmi galeriid, intervjuu galerii omaniku Ann Westiniga (inglise keeles, t√µlge Lea Sinissaar). Toimetaja Lembit Siimaste. Saade muusikaliselt kujundatud.
Saade annab v√µimaluse tutvuda kunstniku 70. s√ºnnip√§eva puhul toimunud personaaln√§itusega, kus k√§isime koos Evald Okase enda ja kunstiteadlase J√ºri Hainiga. Kuuleme ka kunstniku m√µtteid oma mitmekesise loomingu kohta.
Saade annab v√µimaluse tutvuda kunstniku 70. s√ºnnip√§eva puhul toimunud personaaln√§itusega, kus k√§isime koos Evald Okase enda ja kunstiteadlase J√ºri Hainiga. Kuuleme ka kunstniku m√µtteid oma mitmekesise loomingu kohta.
Mare Mikofi loomingu kohta on √∂eldud, et tema t√∂√∂des on alati suur osa vaimukalt edasiantud ideel. Skulptoriga vestleb kunstiteadlane Jaak Kangilaski. Re≈æiss√∂√∂r Tiina Park, toimetaja Mariina M√§lk.

1985. aastal t√§histas maailma kultuuriavalikkus Soome rahvuseepose &quot;Kalevala&quot; ilmumise 150. aastap√§eva. Sel puhul ilmus ka Eestis teose uustr√ºkk, millele tegi illustratioonid graafik Herald Eelma. Saates selgitavad kunstiteadlane J√ºri Hain ja kunstnik Herald Eelma eepose illustreerimise huvitavamaid √ºksikasju ja selle t√∂√∂ seost kunstniku senise loominguga.

Intervjuu filmilavastaja ja kunstniku Priit P√§rnaga, saate autor ja k√ºsitleja Liina Kirt. Priit P√§rn r√§√§gib filmifestivalidest, joonisfilmi tulevikust, igap√§eva tegemistest, reisidest, raamatutest. Muusikat Priit P√§rna filmidest, heliloojateks T√µnu Aare ja Olav Ehala. NB! Suur lindisahin! Eetris 11.04.1986.

Saade tutvustab tekstiilikunstnik Maasike Maasiku loomingut. Oma m√µtteid kunstniku loomingu kohta avaldavad filosoofiakandidaat Ene Grauberg ja luuletaja ning maalikunstnik Aleksander Suuman.
Saade on salvestatud Olev Subbi ateljees. 30-ndate aastate d≈æassmuusikat esitavad Arvo Pilliroog, Jossif ≈†agal, Tiit Paulus ja Toivo Unt. N√§itleja ja luuletaja Juhan Viiding loeb valikut arbujate luulest.
Saates vaadeldakse meie rahvusliku kunsti rajaja loomingut ja tegevust sajandi eelmise sajandi algusaastail. Sellesse ajaj√§rku mahuvad mitmed p√∂√∂rdelised p√§evad meie kultuuriloos. Saate autor on kunstiteadlane Eha Komissarov.
Tartu maalikunstnik Ilmar Malin on l√§bi teinud k√µik meie maalikunsti olulisemad s√µjaj√§rgsed arenguetapid. Oma m√µtteid Ilmar Malini isiksusest ja tema kunstist jagavad Ain Kaalep, Hando Runnel ja Linnar Priim√§gi. Saate autor on kunstiteadlane Ants Juske.

Saate autor Mark Soosaar seab oma sihiks anda mitmek√ºlgne pilt kunstnik Lembit Sarapuust kui inimesest, kui kunstnikust, kui m√µtlejast. P√º√ºda m√µista Lembit Sarapuu loomingu asendit eesti n√º√ºdiskunsti taustas√ºsteemis.
Arhitektuuriprobleemide √ºle arutavad nii teenekad kui ka noored arhitektid Raine Karp, Henno Sepmann, Toivo Kallas, Mart Port, Irina Raud, Tiit Kaljundi, Veljo Kaasik, Leonhard Lapin ja Avo-Himm Looveer. K√µne all unikaalobjekti t√§hendus ja t√§htsus, konkreetsemalt Pirita Purjespordikeskus, hotell Ol√ºmpia ja Linnahall.
Kunstnik J√ºri Arrak r√§√§gib oma esimesest n√§itusest, kooliajast, t√∂√∂meetoditest, loomingu m√µjutustest ja s√µnumist ning kunstiharidusest. NB! Saates k√µlav muusika halva kvaliteediga. Saate autor ja k√ºsitleja Liina Kirt. Eetris 24.10.1986.

Saate teemaks on V√µru linna arhitektuuri ja v√§√§rtusliku keskkonna s√§ilitamine. Saatejuht Trivimi Velliste stuudiok√ºlalisteks on Vabariikliku Ahitektuurim√§lestiste Kaitseinspektsiooni juhataja Fredi Tomps, V√µru rajooni arhitekt M√§rt Ploomipuu, ETLVL arhitekt Ilmar Jalas, V√µru Muinsuskaitse inspektor Vaike Kupp ja videointervjuus r√§√§gib V√µru TK esimehe Elmar Tiit. Illustratsiooniks on fotod, mustvalged kroonikakaadrid s√µjaeelsest V√µrust ja videomaterjal t√§nap√§evasest linnast.
Kunstimuuseumis tehtud saates tutvustavad Olga Terri ja kunstiteadlane Villem Raam √ºht osa kunstniku enam kui 40 aasta jooksul valminud loomingust. Re≈æiss√∂√∂r Tiina Park, toimetaja Mariina M√§lk.
Leedu maalikunstniku Sofija Veiveryte ateljees esinevad muusikud Raimonda Kavaliauskaite, Darius Gedvilas ja Saulius Bartulis. Kunstnikku k√ºsitleb Tiina Pork. Saade valmis Leedu ja Eesti Televsiooni √ºhist√∂√∂na.
Kunstnik r√§√§gib oma loomingust ja selle allikatest, tegevusest kunstikabinetis, kus looming on ateljee uste tagant j√µudnud lausa t√§navale. Sellest, kuidas seletada ja p√µhjendada Andrus Kasemaa loomingulist ampluaad, r√§√§gib mitu Tartu kunstnikku ja ja kunstiteadlast. Autor-saatejuht Ants Juske.

P√µgus √ºlevaade kunstniku 150. s√ºnniaastap√§eva puhul toimunud suurest √ºlevaaten√§itusest. Pidulikkust lisavad August Weizenbergi loodud laulud Tiiu Reinau esituses. Autor-saatejuht on J√ºri Hain.

Saates r√§√§gib kunstiteadlane Juhan Maiste oma esmakordsest √µppereisist Itaaliasse, sellest, milliseid m√µtteid √§ratasid ja elamusi pakkusid talle Rooma, Firenze, Assisi, Veneetsia ja teised Itaalia linnad. Vestlust juhib Katrin Hiir.
1987. aasta alguses toimus Moskva Kunstnike Keskmajas Krimmi kaldapealsel eesti kunsti k√µigi aegade suurim n√§itus, mis h√µlmas viimase k√ºmnendi loomingu paremikku. V√§lja oli pandud 1500 t√∂√∂d ligemale kolmesajalt kunstnikult maali, skulptuuri, graafika, disaini ja tarbekunsti vallast. N√§itusele annavad hinnangu NSV Liidu Kunstnike Liidu juhatuse esimees Nikolai Ponomarjov, sekret√§r Igor Abrossov, kunstnik A. Sitnikov, kunstiteadlane W. Mailand, Eesti Kunstnike Liidu juhatuse esimees Enn P√µldroos ja teised.
R√§√§gime Indrek Hirvest kui kunstnikust ja luuletajast. Peale tema esinevad saates veel kunstiteadlane Mirjam Peil ja kunstnik Lembit Saarts. Indrek Hirve luulet loeb Sulev Luik ja Skrjabini muusikat esitab Rein Mets.
Vestlus, mis algas skulptuuridest meie √ºmber, kunstniku elu- ja loojateest, j√µudis peagi kunstielu √ºldisemate probleemideni, selleni, mida kunstnik teinud v√§ljaspool ateljeed ja ka ateljeetundide arvelt. Saatejuht Katrin Saks. Saade valmis Jaan Varese 60. s√ºnnip√§evaks.
Milline on eseme s√ºnd? Milliseid puutepunkte v√µib tekkida eri kunstiliikide ja eri maade kunsti vahel? Selle √ºle arutlemiseks pakub ainet Mait Summataveti loodud raamaturiiul, mille inspireeris soome kunstniku Jorma Hautala serigraafia. See riiul esindas eesti disaini Helsingis toimunud rahvusvahelisel sisustusmessil Habitare-87.



Jaak Olep ja Ants Juske r√§√§givad Rait Pr√§√§tsa loomingust. N√§ete Poliitharidusmaja vitaa≈æi, peeglite ja vitraa≈æide n√§itust Draakoni galeriis ja &quot;Viru&quot; varieteed, millele kunstnik tegi sisekujundust.

Eesti kunstis pole teist keraamikut ega metallikunstnikku, kes oleks nii s√º√ºvinud oma isamaa looduse k√µige lihtsamatesse motiividesse ja nii ergu tunnetusega oma muljeid teostesse kandnud. M√§lestusi kunstnikust jagasid Lagle Iisrael, Tuui Koort, Niina Raid jt. Autor ja saatejuht Indrek Hirv.
Erika Haggi on skulptor, kelle modellideks on tihti olnud teatriinimesed. Seekord on tema mere√§√§rses ateljees meie balleti eredamaid t√§hti Kaie K√µrb. Ajal, mil ateljees k√§ib t√∂√∂, n√§ete katkendeid Adami balletist &quot;Giselle&quot; ja Lazarevi balletist &quot;Antonius ja Kleopatra&quot;.

Saates r√§√§gib kunstiajaloolane Mirjam Peil Rein Kelpmani maaliloomingust ja n√§idatakse Tammsaare muuseumis eksponeeritud t√∂id. M√§ngib trio koosseisus Jaan √ïun - fl√∂√∂t, Tatjana Lepnurm - harf ning Svjatoslav Zavjalov - viiul.
Kunstnik Raul Meel ja reporter Lea Veelma vestlevad hetke ajaj√§rgust, vabadusest loomingus, loomingu hindamisest, autasust 1987. aastal (graafika aastapreemia), √µpingutest, tema esimestest t√∂√∂dest, v√µrdlus maailmatasemega. Eetris 21.01.1988.
See on pilguheit eesti infograafika tuntuma meistri Olev Soansi t√∂√∂dele. Tema loodud kultuuriajalooline kaardistik on p√µlistanud paljusid valdkondi: kirjanduslugu, teatrilugu, meres√µitude ajalugu, linnustik, loomastik, revolutsioonis√ºndmused, sakraalehitused jt. Eestimaa piltatlas on kujunemas omamoodi visuaalseks Eesti ents√ºklopeediaks. Re≈æiss√∂√∂r Ly Pulk.
Malle Leis on aastaid r√µ√µmustanud meie silma n√ºansirikaste piltidega. Kunstniku ateljees olid k√ºlalisteks Evi Pihlak, Mari Saat, Raul Meel, Boris Bern≈°tein ja Peeter Urbla. Doris Kareva luulet luges Kersti Kreismann. Musitseerisid Lembit Saarsalu ja Tiit Paulus.
Paul Burmani loomingu paremik on talle toonud tundliku koloriidi, meeleolukate maastike ja linnavaadete maalija maine. Saates arutlevad kunstniku isiku ja loomingu √ºle kunstiteadlane Ebe N√µmberg ja ps√ºhhiaater Vaino Vahing. Saade valmis kunstniku 100. s√ºnniaastap√§evaks.

Keerulise saatuse t√µttu j√§i Henn Roode (1924 - 1974) maalijatee l√ºhikeseks, kuid sellele vaatamata j√µudis ta luua √ºllatavalt palju. Ta esindas meie maalikunsti novaatorlikku suunda, mis siiski p√µhines pallaslikel traditsioonidel. Saate autor J√ºri Hain.
M√§lestussaade arhitekt Edgar Johan Kuusikust tema 100. s√ºnniaastap√§eva puhul. Temast r√§√§givad kunstiteadlane Mart Kalm, arhitektid Ike Volkov, Vilen K√ºnnapu, Vello Asi ja Raivo Puusepp.
Elmar Kitse valikn√§ituse kujundaja Olev Subbi avaldab oma t√§helepanekuid kunstniku arenguteest ja tema maalijanatuuri iseloomulikest joontest. Oma m√§lestusi jagavad kunstniku abikaasa Linda Kits-M√§e, t√ºtar Saskia Kasemaa, v√§imees Andrus Kasemaa ning kunstniku s√µbrad ja kolleegid. Saate autor on Mai Levin, re≈æiss√∂√∂r Liina Kulles.
Kaisa Puustaku tee kunsti ja kujunemine tippgraafikuks on olnud k√ºllaltki sirgjooneline. Saates n√§ete, kuidas kunstnik koos meister Voldemar Kanniga teostab litotehnikas uut lehte. Kunstnikuga vestleb J√ºri Hain, re≈æiss√∂√∂r Tiina Park.
Arutelu uue kunstimuuseumi (KUMU) teemadel. Stuudios on tollane Kunstimuuseumi direktor Inge Teder, kunstiajaloolane Juhan Maiste, arhitektid Irina Raud ja J√ºri Jaama. Saatejuht on Katrin Hiir.
Professor Voldemar Vaga meenutusi Pariisi p√§evilt. Esineb kunstiajaloolane Voldemar Vaga, teda usutlevad Lauri Leesi ja Anne Erm. Saade on muusikaliselt kujundatud. Autorid Lauri Leesi ja Voldemar Vaga, toimetaja Anne Erm, helioperaator K√§tlin Maasik. Eetris 22.05.1988.

Tutvustame kunstnikku eelk√µige kui portretisti skulptuuris. Sellena on ta eesti kunsti ajalukku j√§tnud kaalukaid t√∂id. Talle on iseloomulik kerge stilisatsiooniga modelli romantiseerida ning karakteri avamise k√µrval r√µhutada plastika dekoratiivseid omadusi. Kujuriga vestleb kunstikriitik Harry Liivrand.
M√§lestussaade kunstiteadlasest Helmi √úprusest ja maalikunstnik Hilda √úprusest. Neid meenutavad Tui Koort, Helju Sirel, Voldemar Vaga, Ants Viires, Juhan Maiste, Voldemar V√§li ja Irina Solom√µkova, saatejuht ja autor Airi Kasera. Saates on kasutatud katkendit filmist &quot;Exegi monumentum&quot;.

Portreesaade kunstnik Jaak Arro'st. Jaak Arro koos abikaasa Epp-Maria Kokam√§giga ja kunstiteadlase Evi Pihlakuga suvekodus Kastnas T√§stamaa l√§histel. Seinamaali avamine P√§rnu kinos &quot;Mai&quot; ning skulptuuri &quot;Raudaed&quot; ehitamine P√§rnus.
Saate autor ja saatejuht Martin Viirand. Saade Alar Kotli nimelise preemia saanud arhitektist Vilen K√ºnnapust. 00:00:39 ja 00:12:15 Ike Volkov k√µneleb Vilen K√ºnnapust ja tema loomingust. 00:11:33 Helil√µik temaatiliselt √µhtult &quot;Ruumi poeesia&quot; Kirjanike Majas, k√µneleb Vilen K√ºnnapu. 00:17:33 Vilen K√ºnnapu k√µneleb West Coast Gateway (L√§√§neranniku V√§rav) arhitektuurikonkursist (Los Angeles, 1988). Kavas 02.09.1988. Saate l√µpp on puudu.

Lembit Soots. Kunstnik Kanadast. V√§liseesti Muinsuskaitse Seltsi abiesimees. M√µtteid V√§liseesti Muinsuskaitse Seltsi tegevusest kodu-Eesti heaks. T√§helepanekuid Eestimaa hetkeseisust. Reporter Tiina Sillam.
Arhitekti ja disaineri √ºlesanne on korrastada kaost, mis s√ºnnib inimesest s√µltumatult. Film k√µneleb eesti √ºhest tuntumast disanerist Mait Summatavetist ja tema loomingust. Stsenarist Ebe N√µmberg, re≈æiss√∂√∂r-operaator Illis Vets.
Palmse m√µisaansambel on esinduslikumaid Virumaa m√µisas√ºdamikke ja 19. sajandi arhitektuurim√§lestisi. Filmis k√µlavad katkendid Vivaldi helit√∂√∂dest. Stsenarist ja re≈æiss√∂√∂r Kristjan Svirgsden.

Saade Ameerikas arhitektuurikonkursil osalemas k√§inud ning ka II kohaga tagasi tulnud Eesti arhitektidest. Stuudios vestlevad arhitektuurist, kunstist ning √ºldisemalt Ameerikast Vilen K√ºnnapu, Andres Siim ja Ain Padrik. Vestlust juhib Ando Keskk√ºla.

Kord aastas, k√µige k√ºlmemal talvekuul muutub Savonlinna lumeskulptuuride maailmameistriv√µistluste paigaks. 1989. aastal osalesid meie skulptorid seal kolmandat korda. V√µistlust kommenteerib saatejuht Tiina Park. Lisaks kuulete m√µtteid osav√µtjatelt.
Saade koosneb segipaisatud s√ºndmustest, mis moodustavad Ruth Huimerinna √ºhe t√∂√∂p√§eva ning nende loogiline j√§rgnevus pole kuigi oluline. Osalevad ka fotograaf Tiit Veerm√§e, kunstikriitik Mart Kalm, supermannekeenid jne.
Eesti kunstiloo suuremaid nimesid skulptor Anton Starkopf on s√ºndinud Kohila vallas, √µppinud M√ºnchenis ja Pariisis, t√∂√∂tanud Rathenis, Dresdenis, Berliinis ja Moskvas, osalenud &quot;Pallase&quot; asutamises. Tema loomingusse kuulub hulgaliselt monumente ja ausambaid, portreesid ja b√ºste, reljeefe ja dekoratiivseid figuure. Saade p√º√ºabki aidata looja elu ja ideid m√µista.
1989. aasta kevadel Helsingis toimunud eesti kunstnike n√§itus. Esindatud olid T√µnis Vint, Leonhard Lapin, Vilen K√ºnnapu, J√ºri Okas, Raul Rajangu, Raoul Kurvitz, Siim-Tanel Annus jt. - kokku 18 kunstnikku. N√§ete katkeid Raoul Kurvitza ja Siim-Tanel Annuse performance'idest, mis toimusid avamise aegu Taidehallis. Saate autor ja re≈æiss√∂√∂r on Tiina Park.

Stockholmi √§√§relinnas elab eestlanna, kelle nime v√µib leida mitmest lasteraamatust. Ilon Wiklandil k√§is k√ºlas NSVL Rootsi saatkonna ata≈°ee Eimar Rahumaa. Saade valmis Rootsi TV kaasabil.
Ando Keskk√ºla, Matti √ïunapuu ja J√ºri Kermik m√µtestavad lahti m√µiste &quot;disain&quot;, selgitavad selle t√§hendust ja s√ºsteemi maailmas. R√§√§gime l√§hemalt kodumaiste toodete konkurentsiv√µimest. Oma arvamuse meie disainerite t√∂√∂ ja v√µimaluste kohta ettev√µtetes √ºtlevad ka t√∂√∂stusjuhid. Re≈æiss√∂√∂r Katrin Reimann, toimetaja Katrin Saks.
N√§ete Mare Vinti tema teostel kujutatud objektide juures, kus ta oma t√∂√∂dest r√§√§gib. M√µtteid Mare Vindi loomingust kirjanik Viivi Luigelt ja filmire≈æiss√∂√∂r Peeter Urblalt. Saatejuht on J√ºri Hain.

Kiek in de K√∂kis toimunud Pilvi Blankini gobel√§√§nide n√§itus. Saates n√§ete kahe kunstniku koost√∂√∂d - Pilvi Blankini piltvaipadesse j√§√§dvustatud sisemaailma ja pantomiimikunstnik Maret Kristali dramaatilist tantsu.
Saatest, mis valmis n√§ituse avamise p√§eval, v√µtavad osa kunstnikud Heinz Valk ja Enn P√µldroos, kunstiteadlane Evi Pihlak, Kunstifondi direktor Andres Kompus, professor Rein Taagepera jt.



Eesti luuletaja, kes elas Rootsis ja oli suuteline luuletama mitmes keeles. S√ºrrealist, kelle luulestiil on avardanud eesti l√º√ºrika v√µimalusi. Ta on loonud mitmesuguseid helisid, k√µnet ja muusikat √ºhendavat niinimetatud k√µlalist luulet ehk h√§√§lutusi. Ilmar Laabaniga vestles Andres Ehin.

Saade silmapaistvast kompositsioonimaalijast Eerik Haamerist, kes kujutas merd ja randlaste elu. Inimene on olnud alati tema huvikeskmes, seda ka s√µjaj√§rgsetel aastatel Rootsis loodud teostes. Saatest v√µtab osa kunstiteadlane Mai Levin.

Toimetaja Lea Veelma. Saatel√µik. R√§√§kija on meesterahvas. Teemaks on: KUKU klubi, mis asutatud 1935. aastal, s√µjaj√§rgsel k√ºmnendil pidas pausi ja tegutseb t√§nini klubina. R√§√§gitakse 1990-ndate I poole loomerahva kinnise klubi elust. Nimepidi on juttu 50-aastase ametistaa≈æiga ≈°veitserist Leost, ettekandjatest Piretist ja Tiinast, baarmenidest Vellost ja Antsust. Salvestuskuup√§evana on m√§rgitud 1990-ndate I pool. ASDAT-664.6
Intervjueerija Lea Veelma. Saatel√µik. Leonhard Lapin r√§√§gib ARCO n√§itusest Madriidis, millel ta osales. Jutuks tuleb ka galerii Vaal. Salvestuskuup√§ev m√§rgitud 1990-ndate I pool. ASDAT-664.1

Antakse √ºlevaade kujunduskunsti n√§itusel eksponeeritud t√∂√∂dest ning arutletakse p√µgusalt kujunduskunsti seisu √ºle. Vestlus Grand Prix' v√µitja Toivo Raidmetsaga. Saate autorid on kunstiteadlased Ebe N√µmberg ja Krista Kodres.
Kui eelmistes saadetes r√§√§kisime sisekujundajate igap√§evasest t√∂√∂st, siis k√§esolev saade on kunstnike ideedest, originaalloomingust - n√§itusest &quot;Ruum ja vorm&quot;. Saatejuhid Ivi-Els Schneider ja Eero J√ºrgenson.
Klaas on kui kristalliseerunud vesi, tardunud √µhk ning tema algelement on maa. Eesti unikaalklaas on v√§ga mitmek√ºlgne. Saates n√§ete 33 autori loomingut Lillepaviljonis toimunud n√§ituselt.
Kunstiajaloolane Juta Kivim√§e tutvustab meile Kristjan Raua loomingut ja eluteed. N√§eme tema tuntumaid joonistusi ning maale. Saade on salvestatud Kristjan Raua majamuuseumis N√µmmel ja Kunstimuuseumis Kadrioru Lossis.
√úlevaade n√§itusest &quot;Soup 69 - 90&quot;. R√§√§gitakse, mida kujutas endast &quot;Soupi&quot; r√ºhmitus, 60-ndate aastate maailma- ja popkultuurist ning nende m√µjust r√ºhmitusele. Kunstnikud meenutavad ka tollaseid s√ºndmusi. Saatejuht Ants Juske.

Uhke erakuna kohalikus arhitektuuris on see mees j√§tnud endast m√µndagi huvitavat: ilusat funktsionalismi, pehmelt lopsakaid villasid N√µmmel ning √ºllatavalt Hamburgi-p√§raseid klinkermaju Tallinna s√ºdalinnas. Ja kuigi Robert Natus on rahvuselt sakslane, muudab tema p√§rand siinmail ta eesti arhitektiks. Saade valmis arhitekti 100. s√ºnniaastap√§evaks.

Meie √ºhe tuntuma tekstiilikunstniku vaibad ja kangad annavad meeleoluka n√ºansi paljudele interj√∂√∂ridele. Saates tutvustatakse Peeter Kuutma loomingut - vaiba s√ºndi ideekavandist valmis t√∂√∂ni ruumis. Saate autor on kunstiteadlane Ebe N√µmberg.

lmar Laabaniga ajavad Stockholmi Hiina restoranis juttu Maia Lilje ja Virve Normet. Saate algmaterjal, intervjueerijad on salvestisel madala nivooga. Vestlus muusikast, k√§imasolevast n√º√ºdismuusika festivalist, loomingust, Ilmar Laabanist, jm. Kavas nn Rootsi muusika p√§eval. Salvestatud mai 1990.
Sarja neljanda ts√ºkli viimane loeng on √ºldistus teemal inimene ja kunst. Professor Juri Lotman r√§√§gib t√§nap√§eva kunstist ja sealhulgas filmikunstist, nende m√µjust isiksusele, kunsti omap√§rast ning suhetest pseudokultuuri eri vormidega. Kunst annab alati valikuv√µimaluse, mida elu sageli ei anna. Ta eksisteerib mitte ainult v√§ljaspool meid, vaid ka meis enestes. Kui ka tahaksime, ei suudaks me elada kunstita. Re≈æiss√∂√∂r Kadri Mardna, operaator Andres Kull, toimetaja Jevgenia Haponen.
Eestimaa pinnalt v√µrsunud Enno Hallek on v√§ga omap√§rase kunstnikuandega. Originaalselt on ta s√ºnteesinud pop-kunsti l√§√§ne-eestiliku v√§rvipaleti ja l√µbusa absurdiga varjutatud t√∂√∂des, mis kujutavad aere, saage ja kalu ning milles ei puudu irooniline alltekst.
Ando Keskk√ºla tutvustab maailmakuulsate Corneille, Adami, Arman'i graafiakan√§itust Tallinna Kunstihoones. T√∂√∂de eksponeerimisest r√§√§gib n√§ituse kujundaja Aleksander Jakovlev.
Saade hiljuti meie hulgast lahkunud Eesti √ºhe suurima erakunstikogu omanikust Matti Miliusest. Alates 1962. aastast on ta isiklike loobumiste hinnaga omandanud kunstnike maale ja joonistusi. Saate autor ja re≈æiss√∂√∂r Peeter Urbla.

30. augustil 1990 avati Soomes aasta suurima kultuuris√ºndmuse raames vaba√µhun√§itus &quot;Eesti maastikud Helsingi Esplanaadil&quot;. N√§itust kommenteerivad kunstikriitik Krista Kodres, Soome Arhitektuurimuuseumi direktriss Marja-Riitta Norri ja sisustusarhitekt Perttu Mentula.
√úks kunstnikest, kelle loomingus s√ºrrealistlikul filosoofial oluline koht, on Rene Kari. Hedonistliku v√§rvi- ja vorminautlejana saavutab ta oma t√∂√∂des pingestatud √§reva ning kummalise atmosf√§√§ri. Kari loomingut kommenteerib kunstiteadlane Harry Liivrand.

Maalikunstnik Jaak Adamson elab Slovakkias, n√º√ºd on ta oma t√∂√∂dega √ºle hulga aja Eesti kunstis√µprade ees, temaga vestleb s√µber J√ºri Arrak. Maalikunstnik Jaak Adamson elab Slovakkias, n√º√ºd on ta oma t√∂√∂dega √ºle hulga aja Eesti kunstis√µprade ees. Mitmek√ºlgse kunstnikuga vestleb J√ºri Arrak.
Nii Raoul Kurvitsa maalid kui ka perfomance'id on v√§ga subjektiivsed, l√§htudes alateadvuse impulssidest, arhet√º√ºpsetest kujunditest ja kunstniku keerulistest m√µttek√§ikudest. Saates pakub kunstiteadlane Sirje Helme m√µningaid l√§htekohti nii kunstniku kui ka tema loomingu m√µistmiseks.
T√§na on mitmesugused objektid ja installatsioonid eesti n√º√ºdiskunsti lahutamatu osa. See pole aga mitte alati nii olnud. √úks teerajaja selles vallas on olnud Kaarel Kurismaa. Kunstniku loomingut kommenteerib kunstiteadlane J√ºri Hain.
Intervjueerija Lea Veelma. Saatel√µik. Ando Keskk√ºla r√§√§gib oma Stockholmis k√§igust. Peamiseks jututeemaks on Rootsi Kunstiakadeemia akadeemik Enno Hallek, eesti kunstnik Stockholmis, kellel on seal ka oma kunstikool. Ta on palju aidanud eesti kunstitudengeid. Salvestuskuup√§evana on kirjutatud 1990-ndate aastate I pool. ASDAT-664.3
Intervjueerija Lea Veelma. Saatel√µik. J√ºri Arrak r√§√§gib hirmudest, iseseivusest, √ºksindusest, oma t√∂√∂st. Halliste kirik. J√ºri Arraku maal P√ºha Anna Maarjaga, mille avamine seisab ees (juuni 1991). Kristlusest. Salvestuskuup√§ev on 1990-ndate l√µpp v√µi 1991 I pool. ASDAT-664.4
Saate autor Mark Soosaar seab oma sihiks anda mitmek√ºlgne pilt kunstnik Lembit Sarapuust kui inimesest, kui kunstnikust, kui m√µtlejast. P√º√ºda m√µista Lembit Sarapuu loomingu asendit eesti n√º√ºdiskunsti taustas√ºsteemis.

Maalikunstnik ja graafik J√ºri Arrak kujutab oma loomingus sageli grotesksete olendite kummalist maailma, kuid nende kujutluspiltide m√§ng on √ºhendatud moraali ning inimeseksolemise probleemidega. Kunstniku loomingut kommenteerib kunstiteadlane Boris Bern≈°tein.
Rootsis elav eesti kirjanik Helga N√µu on ikka ise oma raamatud illustreerinud ning nende √ºmbrispaberid kujundanud. Joonistamine ja maalimine on tema lemmikharrastus. J√§rgnevad 10 minutit veedame Helga N√µu ja tema piltidega.
Raul Meel tuli kunsti 60ndate aastate l√µpul ning liitus kohe eesti noore kunsti avangardse osaga. Sealt edasi on ta liikunud iseseisva kunstnikuna, t√∂√∂tades nii graafikas kui maalis v√§lja oma stiili. P√µgusa √ºlevaate Raul Meele loomingust teeb kunstiteadlane Sirje Helme.
Eesti Telefilmi materjal &quot;Kunstnik Peeter Mudist&quot;. Ilmselt filmi &quot;Iga√ºks nagu saab&quot; heli algmaterjal. Re≈æiss√∂√∂r ja intevjueerija Liina Kulles. Helire≈æiss√∂√∂r Rein Urm. Kunstnik Peeter Mudist k√µneleb loomulikkusest, ateljeest kunstniku elust, hirmust maailma ja elu ees, loomingust, Saaremaast, teaduslikust t√∂√∂st &quot;Joonistaja 10 k√§sku&quot;, t√µest, vabadusest, maalimisest jpm. Monteerimata materjal. Salvestatud m√§rtsis 1990.
Sergei Isupov t√µi meie pikaajaliste traditsioonide ja hea maitsega keraamikasse v√µ√µrast elementi, mis l√§htub ukraina rahvakunstist. Tema vormifantaasia avaldub keraamilistes objektides, mida v√µib vaadelda skulptuuride v√µi installatsioonidena.
Saade tutvustab Eesti kunstnike t√∂id, kes on tegelenud s√ºrrealistlikke piltide ja skulptuuride loomisega. Selle kunstivoolu t√§htsusest Eestis r√§√§gib Anu Liivak ning looja seisukohti tutvustab Olav Maran.



Kunstikriitik Harry Liivrand on √∂elnud, et Leonhard Lapini t√∂√∂d on graafiliselt paljundatavad plakatid, mille veenmisj√µud tuleneb √ºldtuntud s√ºmbolite teravmeelsetest kombinatsioonidest ja satiirilisusest.

Maailmamainega muuseum asub umbes 30 km kaugusel Kopenhaagenist looduslikult kaunis kohas mere kaldal. Muuseum asutati 1958. aastal ja seda on mitu korda juurdeehtustega laiendatud. Meid huvitas nii Louisiana kunstikogu kui ka see, mismoodi h√§stitoimiv kunstikeskus on v√§lja arendatud. Muuseumi tutvustab selle asutaja Knud W. Jensen.
Toimetaja ja esineja Terje Soots. Itaalia Eestis. K√µnelevad Olev Subbi ja Jaak J√µer√º√ºt. Vestlus Itaalia kultuurist: Itaalia, Dante, Giotto, Leonardo jm. Saade on muusikaliselt kujundatud. Kavas kordussaatena III programmis 18.05.1991.

Film eesti kunstnikust Peeter Mudistist (1942), kes l√µpetas ERKI 1967. aastal maalijana. Mudist oli kunstnik, kes ei maalinud seda, mida n√§gi, vaid seda, mida m√µtles. Tema jaoks oli t√§htis vaid s√µnum, valguse otsimine. Tal oli, mida √∂elda, ja ta kandis selle puhtf√º√ºsiliselt iseendast andes l√µuendile, ignoreerides oma rasket haigust. Film h√µlmab ajavahemikku kevadest s√ºgiseni 1990. Viibime Mudisti seltsis nii Saaremaal Leisis kui ka tema ateljees Tallinnas. Filmis keskendutakse eelk√µige kunstnikule kui loojale, on p√º√ºtud avada kunstniku olemust tema tunnetuse k√µrghetkedel, tabada loomisajendeid ja kanda edasi tema s√µnumit.
Sirje Runge on t√§htsamaid minimalistliku maalitraditsiooni loojaid Eestis. Abstraktse kunsti √ºhe v√µimalusena taotleb minimalism puhast maalikunsti, pagendades pildipinnalt kirjelduse ja sellega seotud s√µna. Saates tutvustatakse kunstniku kujunemisteed geomeetrilisest abstraktsionismist minimalismini aastatel 1970-1980 ja tema hilisemat loomingut.
Ladusas kirjutamis- ja jutustiilis esitatud ents√ºklopeedilised teadmised on taganud J√ºri Kuuskemaale populaarsuse ka kunstihuviliste laiemas ringkonnas. Saates viib ta meid taas kokku vanalinna probleemidega.
Endisaegsete eesti kunstnike √µppimistest ja elust Pariisis enne I maailmas√µda r√§√§gib Tiina Abel. 00:19:21 Pariisis √µppiv Urmo Raus r√§√§gib oma elust ja √µpingutest Pariisis. Saate autor Kerttu Soans, toimetaja Helju J√ºssi. Eetris 16.08.1991.
Saade kunstiteadlasest ja -kriitikust, esteedist ja pedagoogist Boris Bernsteinist (17.XI 1924 - 23.VI 2015). Mehest, kes kogu oma loomet√∂√∂ v√§ltel oli erakordselt mitmek√ºlgne ja viljakas. Saates r√§√§gib ta oma erialast ja teda huvitavatest teemadest.
Eesti maalikunstnike Pariisi-k√§ikudest ja elust Pariisis kahe s√µja vahel r√§√§gib Tiina Abel. Ado Vabbe ja Juhan Muksi m√§lestusi ja reisikirju loeb Einar Kraut. Prantsuse kunst Eestis. Saate autor Kerttu Soans, toimetaja Vivian Anni, helioperaator Heli Sillar. Eetris 06.09.1991.
Saate k√ºlaline on keraamik professor Helene Kuma. Juttu √µpingutest, t√∂√∂st teadlase, kriitiku, kunstniku ja pedagoogina, keraamikast, elust. Saate autor Vivian Anni, toimetaja Helju J√ºssi, helioperaator K√ºlliki Valdma.

R√ºhmitus Para loodi 1989. aastal. S√ºrrealistide esimene n√§itus toimus 1990. aastal Tartus. 28. juunist kuni 21. juulini 1991 oli Tallinna Kunstihoones r√ºhmituse teine √ºlevaaten√§itus. Kommenteerivad kunstiteadlane Ants Juske ja Para liige Ilmar Malin. Re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann.
Kuna kunstnik on oma t√∂√∂meetodit selgitades ikka r√µhutanud inimese ja kosmose √ºhtsust, kus taevane ning maine on miljoni niidiga seotud, siis n√§htud killud kunstniku elust koondati saateks pealkirjaga &quot;Taeva all&quot;, mis on √ºks tema hiigelseeria serigraafiatehnikas. Raul Meele loomingut kommenteerib Sirje Helme.

Siim-Tanel Annuse algusaegade graafiliste lehtede rafineeritud geomeetrilistes, abstraktsetes kujundites on p√ºrgimus argisest v√§lja, taeva ja valguse poole. Suhtlemises eluga l√§bi kunsti on kunstniku varjatud kirglikkus leidnud v√§ljundi performance'ides. K√µlab Peeter V√§hi teos &quot;√úheksa mantrat&quot; ja Annus r√§√§gib oma p√º√ºdlustest kunsti tegemisel ning selle n√§gemusest.

Saates n√§eme maalikunstnik J√ºri Palmi loomingut aastaist 1975-1990. Kaamera viibib tema Lasnam√§e ateljees, kus kunstnik r√§√§gib filosoofilises m√µ√µtmes endast kui ka oma loomingust.
S√ºrrealistliku luuletaja, esseisti ja kriitiku Ilmar Laabani 70. s√ºnnip√§eva puhul valminud saates loevad tema luulet Anu Lamp ja Andres Ehin. Re≈æiss√∂√∂r Gerda Kordemets, toimetaja Katrin Seppel.

Aastak√ºmneid jaksas ta √ºheaegselt vedada mitut rasket koormat: kunstiajaloolase, tegevkunstniku ning keraamika ja klaasehist√∂√∂ kateedri juhataja oma. Saates jutustab Helene Kuma (7.IX 1921 - 11.X 2009) oma loomingust, elust ja pedagoogit√∂√∂st.

Kunstnik Raul Meel alustas kord kirjanduslike katsetustega, kirjanikuna tuntud Mari Saat aga tahtis saada kunstnikuks. Saade perekonnast, vastastikusest m√µistmisest, loobumistest ja leidmistest. √úhisest t√∂√∂st. S√µnast kirjanduses ja kunstis. Vestlust juhib Olev Remsu.

Nahakunstist r√§√§givad Kerttu Soans ja nahakunstnik Elo J√§rv. Juttu naha omap√§rast ja kunstniku loodud erilisematest teostest. Saatejuht ja autor Kerttu Soans, toimetaja Vivian Anni, helioperaator Heli Sillar. Eetris 25.01.1992.

Naise kaudu ja naisekeskselt on Epp-Maria Kokam√§gi end alati v√§ljendanud, milleks muuks pidada tema intuitsiooni usaldust, osavat elufragmentide ja aimatavate seoste liitmist ning kompositsiooni elegantsi. Nii avameelset naiselikkust on isegi pealet√ºkkivaks peetud, kuid isikup√§rane anne on juba kord end v√µimukalt maksmapanev.

Saates n√§eme kunstniku maale ja puul√µikeid, mis on sulatatud √ºrgsete elementide: vesi, tuli ja p√§ike, muusikasse. Jaak Arro loomingut aitab m√µista kunstikriitik Eha Komissarov, kelle m√µtteid edastab Andres J√µesaar.

On-Grupi n√§itus Tallinna Kunstihoones. Grupi olemust r√§√§gib lahti ja anal√º√ºsib kunstiteadlane Krista Kodres. S√µna saavad ka tarbekunstnikud ise. Saate re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Mariina M√§lk.



Eesti animafilmist r√§√§givad saates Kalju Kivi, Peep Pedamson, Hardi Volmer, Valter Uusberg, Janno P√µldma jt. N√§eme katkendeid uutest animafilmidest, esilinastub esimene eesti joonisfilm &quot;Kutsu Juku seiklusi (1931).

Film 1903.aastal Sangastes s√ºndinud, 1939.aastal Tartu K√µrgema Kunstikooli Pallas l√µpetanud, praegu Ameerika √úhendriikides elavast maalijast ja graafikust. Kor√ºfeega vestleb Jaak L√µhmus, muusikaline kujundus Jaak Elling, kaamera ja re≈æii Andres S√∂√∂t.

√úhtki teist kunstnikku pole Rootsimaal n√µnda armastatud nagu Carl Larssoni. Tema piltidel on kujutatud √ºht √µnnelikku perekonda ja seda √µnne on kunstnik jaganud oma piltide kaudu kogu maailmale... Saate autor Epp-Maria Kokam√§gi.
Kunstnik Oskar Kallis (1892-1917) on Kalevipoja-aineliste pastell- ja √µlimaalide looja. Saates antakse √ºlevaade kunstniku elust ja loomingust. Autor on kunstiteadlane Maire Toom, re≈æiss√∂√∂r ja toimetaja Olav Kruus.

Saates paotab kunstnik ise ukse oma sisemaailma. Huvitunud s√ºrrealismist ja abstraktsionismist on tema kunstip√§rand eripalgeline ning mitmek√ºlgne. K√ºlab Sven Gr√ºnbergi muusika.
Sirje Helme, Ants Juske, Eha Komissarov, Anu Liivak jt kommenteerivad t√∂id n√§itustelt &quot;Objekt versus ruum&quot;. Austria n√º√ºdisskulptuur galeriides Luum, Sammas ja Kunstihoone galeriis Juhana Blomstedti maale sarjast &quot;Symposion&quot; ja Sirje Runge maale. Re≈æiss√∂√∂r Liina Kulles.

Toimetaja ja saatejuht Lea Veelma. Saade pole s√§ilinud terviklikult. Kunstikanal. Saatel√µigud: 00:00:02 Tea Tammelaan k√µneleb oma esimesest personaaln√§itusest ja oma tegemistest. 00:04:11 helil√µik klaasin√§ituse avamiselt. Kavas 29.05.1993 Raadio 2-s. VAS-5566.2
√úlevaade Aapo Puki kunstimaailmast Lillepaviljonis. Esitatud on erinevad kunstiliigid ja k√ºlastajad, eriti lapsed, on varmad k√§tt proovima. Kohal on Hugo Hiibus, Signe Kivi, Raivo J√§rvi, Epp Maria Kokam√§gi, peaminister Mart Laar jpt. Re≈æiss√∂√∂r Maire Radsin.

Peeter Pere tuli meie kunsti 1980. aastate keskel koos &quot;R√ºhm T&quot;-ga. P√µhieriala poolest on ta arhitekt, kuid tuntud v√§ga mitmek√ºlgse kunstnikuna - maalija, installaatori ja perfomance'i tegijana.
K√ºlas kunstnik √úlle Meistril Toimetaja ja saate autor on Haldi Normet. Helioperaator Mairi Otu. Raamatukunstnik √úlle Meister tutvustab nii m√µnegi vahva illustratsiooni s√ºnnilugu. Reporter on Haldi Normet. Saade on muusikaliselt kujundatud. Kavas 06.07.1993.

Keraamik Aino Alamaa sai tuntuks eelk√µige oma pisiplastikaga. Tema loomingu p√µhiteema on inimene, keda kunstnik on kujutanud suure soojuse ja t√§helepanuga igap√§evaste toimetuste juures v√µi tegelemas kaunite kunstidega. Saates jagab ta t√∂√∂ vahel meiega oma m√§lestusi, mis on sama haprad kui keraamika. Saatejuht Liina Kulles.
Saate autor ja intervjueerija Lea Veelma. Saade Kunstikanal. Kolm intervjuud saatest, saade pole s√§ilinud terviklikult. 00:00:02 Mati Karmin r√§√§gib Sammas Galeriist, mis on tegutsenud aasta. Kunstnikest, kunstist ja kunstnike probleemidest, galeriist, jm. 00:08:09 Epp Maria Kokam√§gi r√§√§gib oma n√§itusest &quot;Teated suvest&quot; Sammas Galeriis (helil√µik salvestatud 08.09.1993), kunstist, suvest, oma t√∂√∂dest ja muusikast. 00:15:23 Arhitektuurimuuseumi direktor Karin Hallas r√§√§gib Rahvusraamatukogus avatud n√§itusest &quot;Arhitektuurijoonis kui ajastu dokument&quot;. Saade kavas Raadio 2-s 11.09.1993. VAS-4604
Eesti skulptorite algatatud rahvusvaheline skulptuurialane t√∂√∂kohtumine Otep√§√§l. Eesm√§rgiks koost√∂√∂ edendamine ja aktuaalsete kunstiideede viimine v√§ikelinna keskkonda. Kunstnikel tuli kasutada ainult kohalikke looduslikke materjale ja nende j√§√§ke. Inspiratsiooniallikaks oli linn. Kogu ettev√µtmine kujunes nii v√§ljakutseks kui ka p√µnevaks intellektuaalseks m√§nguks, oamoodi v√µistluseks. V√µitjaks sai Otep√§√§ linn, mida neil suvep√§evadel t√§itis moodsa kunsti hingus. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat.

Camp kui 1960. aastate New Yorki suubuv √ºldkultuuriline n√§htus on √§√§rmiselt eklektiline ja h√µlmab endas peaaegu k√µikide stiilide ning eluhoiakute elemente. Saates esinevad modell Beatrice, Anneli Hallik, Harry Liivrand, Allan Hmelnitski jt. Saatejuht Raoul Kurvits, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann ja toimetaja Katrin Reimann.

Eesti kunstis on olnud palju eredaid maalijaid. Nende seast kerkib esile Elmar Kitse (1913-1972) nimi, kes omas erakordset loomisj√µudu ja ande mitmek√ºlgsust. Erakordselt viljaka loometegevuse k√µrval j√§tkus kunstnikul energiat ka arvukate hobidega tegelemiseks. Saates meenutavad kunstnikku tema s√µbrad ja tuttavad ning pereliikmed. Saate autorid on Tiiu Talvistu ja Mare Joonsalu.



Arhitekt Raine Karp, intervjueerib Margit Kilumets. T√∂√∂ Eesti Projektis, konkurents. Kliendid ja nende n√µudmised. Arhitekti t√∂√∂p√§ev. Muinsuskaitse, lemmikobjektid. Poliitilised eelistused, elu kreedo.

Stsenaariumi ja re≈æii autor Raoul Kurvits. Saates avatakse romantilise elustiili karmimat poolt - surm, kannatused, valu ja hingepiin. Re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann ja toimetaja Katrin Reimann.

Interaktiivsest televisioonist r√§√§givad Marko Laimre ja Ivar Reimann; noore kunstniku tutvustus: Priit Joala; Tairo P√§rnamets ja Andro K√∂√∂p r√§√§givad sisekujundusest kullakaupluses, Mari Sobolevi intervjuu SHOP 13-s; intervjuu Ando Keskk√ºlaga. Saate re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann ja toimetaja Katrin Reimann.
Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Toomkiriku vapikogu. Peatub l√§hemalt Hoyninen von Huene, Uexk√ºllide, Tiesenhausenite, Pilar von Pilchau, Knorringi ja Wrangelite suguv√µsa vappidel.
Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Toomkiriku vappepitaafide konserveerimise t√∂√∂kojas kaht pooleldi t√∂√∂s olevat vappi: Stackelbergi ning Uexk√ºlli krahvisuguv√µsade omi. L√§bi nende n√§idete kuuleme vappide p√µhikomponentide kujunemisest, t√§ienemisest, v√§rvidest ja dekoorist l√§bi mitme sajandi. Saksa restauraator Arnulf von Ulmann r√§√§gib Toomkiriku konserveerimist√∂√∂koja arendamisest kaasaegsele rahvusvahelisele tasemele.

Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Haapsalu piiskopilossi, mille ehitust alustati 1263. aastal ning mis on √ºsna h√§sti s√§ilinud t√§nap√§evani. Saame √ºlevaate lossi ajaloost- rajamisest ja kujunemisest l√§bi sajandite. Illustratsiooniks on m√µned joonistused ja reprod vappidest, lossist ja Magnus de la Cardie'st.
Noorte kunstisaate teemaks on sotsrealism ja sotsiaalsus kunstis; saates tutvustatakse Kursi koolkonna liiget Peeter Allikut, kes oli ka visuaalsete kunstide festivali &quot;Dionysia '95&quot; peakunstnik. Saatejuhid Mare Tralla ja Mari Sobolev, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Katrin Reimann.
Saate k√§sikirja aluseks on Leo Soonp√§√§ monograafia ja Hanno Kompuse artikkel. Saate tegemist on toetanud Eesti Rahvuskultuuri Fond. Adamson-Ericu m√§lestustega helisalvestus p√§rineb 1966. aastast. Saade annab s√ºvaanal√º√ºsi Adamson-Ericu loomingust ja tema kohast Eesti kunstis. Adamson-Ericut meenutavad Mari Adamson, Bruno Tomberg, Olev Subbi, Evald Okas, Ella K√ºlv, Gustav Ernesaks, Villem Raam, Leo Gens.
Kunstnikuna tuntud Kalev Mark Kostabi esitles 1. juunil 1995.a. Estonia kontserdisaalis oma heliloomingut; heliteoseid esitavad Eesti noored klaverikunstnikud Risto Laur, Marko Martin ja Ralf Taal.

Rikka loomingulise p√§randiga kunstnik Edgar Valter elas viimased poolteist aastak√ºmmet V√µrumaa k√ºngaste ja metsade keskel. Edgar Valter illustreeris ligi 250 raamatut, ilmunud on kaheksa karikatuurikogu, ta l√µi vabagraafikat ja eksliibriseid ning tegutses pidevalt maalikunstnikuna. Aga just V√µrumaal ilmus tema esimene omakirjutatud ja joonistatud lasteraamat &quot;Pokuraamat&quot;, inspireerituna V√µrumaa kaunist loodusest. 12 aasta jooksul j√µudis ta lastele joonistada ja kirjutada veel 15 raamatut ning maalida hulgaliselt V√µrumaa maastikke. Portreesaade Edgar Valterist salvestati P√∂√∂rism√§el. Re≈æiss√∂√∂r Karin Nurm, toimetaja Eve Viilup.

Skulptor Aivar Simson astus Tallinna Kunsti√ºlikooli 1982. aastal juba s√µjast l√§bik√§inud mehena; Simson valis v√§ljenduslaadiks sotsiaalse kriitika ja sarkastilise √ºleoleku kultuuritraditsioonidest; teda tuntakse eesti skulptuuris eelk√µige kui EESTI ASJA ajajat.
Milline oli hipiliikumine 60ndatel Eestis ja maailmas? Millised on hipid, millega nad tegelevad, milliseid v√§√§rtusi elus t√§htsaks peavad? Saate re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Katrin Reimann.

Saatesari hakkab k√§sitlema kunsti, meedia ja elu vahekordi. Iga p√§ev √ºles kerkivaid uusi esteetilisi k√ºsimusi on kutsutud lahti m√µtestama meie parim ajupotentsiaal. L√§bi intellektuaalse vaidluse v√µib isegi selguda t√µde. Saatejuhid on nimekad kunstiteadlased Ants Juske ja Harry Liivrand. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.
Eksklusiivintervjuus vestlevad Thomas McEvilley ja Peeter Linnap kaasaegse kunsti erutavatel teemadel. Thomas McEvilley on USA kunstiteadlane, kes on avaldanud sadu artikleid ja raamatuid kunstist, filosoofiast ja religioonist.

Traditsioonilise √µlimaali ja graafika asemel n√§eb meie kunstipublik n√§itusesaalides √ºha rohkem videosid, installatsioone, elektroonikat ja muud harjumatut. Kas see on kogu kunsti tulevik, selle √ºle arutlevad meie tuntud kunstnikud ja kunstiteadlased.
Kit≈°i ei ole peetud &quot;k√µrge&quot; kunsti aineseks. Ometi n√§eme, kuidas kit≈° tungib lugupeetud muuseumidesse ja galeriidesse. Saates tulebki juttu kunsti, elu ja kit≈°i vahele j√§√§vatest n√§htustest. Saatejuht kunstiteadlane Harry Liivrand. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.
Vaidlusteemaks on mood ja t√§nav. Massikultuur m√µjutab eliitmoodi rohkem kui kunagi varem. Klubimood, military look ja punk on j√§tkuvalt m√§rks√µnad, mis segunevad aristokraatiale omase glamuuriga. Saatejuht Harry Liivrand. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.

Vanade kunstiinstitutsioonide kadumisega on muutunud olulisemaks kriitiku ja kuraatori roll. Kas see on kriitikute v√µim kunstnike √ºle ja kas kriitikud k√§ituvad alati kunstniku suhtes eetiliselt? M√µtteid vahetavad kunstnik J√ºri Arrak, kunstiajaloolane Linnar Priim√§gi ja kuraator Peeter Linnap. Saatejuht on kunstiteadlane Ants Juske. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.
Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab telavaatajatele endisi uhkeid m√µisahooneid Ungrul ja Kiltsil, mis saate tegemise hetkel on lagunenud ja seisavad varemeis. Illustratsiooniks m√µned fotod.
Kuigi Eestis on toimunud arvukalt kunstioksjone ja eesti kunstil on k√µrge renomee, puudub meil sisuliselt kunstiturg. Et aga kunst on kapital, on l√§√§nemaailmas ammu kinnitust leidnud. Stuudiosse on kutsutud galerist ≈†ifara Hindrekson ja kunstidiiler Georg Poslavski. Saatejuht Harry Liivrand. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.
Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Otep√§√§ maalinnuse ajalugu, mis on seotud Otep√§√§ asula tekkimise looga. √úlevaade linnuse rajamisest 6. sajandil kuni h√§vimiseni 1396. aastal. Tutvustatakse Otep√§√§ kirikut, millel on seos Eesti lipu s√ºnniga ning kaht taastatud reljeefi kiriku sissek√§igu k√µrval. Illustratsiooniks on keskaegsed olustikulised joonistused-pildid.

Disain puudutab kogu meid √ºmbritsevat keskkonda. Kuidas suhtuda sellesse, et keegi v√µ√µras, ametinimetusega disainer, sekkub inimese intiimsesse elukeskkonda? Eesti rahvusliku disaini √ºle arutlevad Aleksander Jakovlev, Krista Kodres ja Ando Kesk√ºla.



Eesti kunstimuuseumide funktsioonide √ºle arutlevad Enriko Talvistu ja Marika Valk. Milline peaks olema uus rahvuslik kunstimuuseum? Kas ta peab keskenduma klassikale v√µi olema kaasaja kunsti keskuseks? Saatejuht Ants Juske. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.

Mis on erootiline kunstis? K√ºsimus, kust l√§heb piir erootilise ja porno vahel, on kultuurimaailma alati erutanud. Kas me saame t√µmmata kindlat piiri erootilise motiivi ja pornograafilise motiivi vahel? Arutlevad kunstnik Leonhard Lapin ja kunstikriitik Heie Treier.

Alkoholist on kunstiringkondades alati r√§√§gitud kui √ºhest loomingu stimulaatorist. Kui paljud Eesti loovisiksused on loonud kunsti, kirjandust ja muusikat n-√∂ kerges vines ning kui t√µsiselt tuleb nende tunnistustesse suhtuda? Stuudiosse on kutsutud Andres Langemets, Leonhard Lapin ja J√ºri Arrak.

Ideede prioriteet on kultuuriringkondi alati erutanud. Kes m√µtles v√§lja kubismi, kes tuli v√§lja postmodernismi terminiga? Kaasaegses info√ºhiskonnas on ideede liikumine ja erinevate ideede vastatikune m√µjutamine siiski endiselt keeruline protsess, kus on nii v√µitjaid kui ka kaotajaid. Harry Liivranna k√ºlalisteks on kunstiteadlane Sirje Helme ja kirjanik Hasso Krull. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, toimetaja Mariina M√§lk.

Saates lahatakse disko kui kultuurin√§htuse olemust, meenutatakse diskomuusika kuldaega mujal maailmas ja meie koduses Eestis. Autor ja re≈æiss√∂√∂r on Raoul Kurvitz, produtsent Katrin Reimann.

Peeter Tooming k√§ib koos fotograaf Karmo Uusmaaga neis paigus Mulgimaal, kus 1930. aastate teisel poolel tegi oma pilte Carl Sarap, tolle aja Eestimaa kroonik. Saates on k√µrvuti asetatud Carl Sarapi pildid esimese Eesti Vabariigi aegsest Mulgimaast ja Peeter Toominga fotod t√§pselt neistsamust paigust 1990. aastate keskel.

Saate autori Jaan Ruusi k√ºlaliseks on filmilavastaja ja kunstnik Heiki Ernits. Erinevad elukutsed ja kunstid, nali, karikatuur, lastefilmid, horoskoop. Muusika: Pink Floyd, Jennifer Rush, Singer Vinger. Eetris 17.07.1996.

Oluline n√§htus kunstimaailmas. Skandaal on sageli mehhanism, mille abil nii meedia kui kunstikriitikud loovad tundmatust inimesest tuntud kunstniku. Kunstiteadlane Harry Liivrand on kutsunud stuudiosse √ºhe endise ja √ºhe hetkel tegutseva skandalisti - J√ºri Arraku ning Mare Tralla. Vesteldakse ja vaieldakse skandaali olemuse √ºle.
Kunsti m√µiste on enneolematult laienenud. Millise koha selles on h√µlmanud reklaam? Sellel teemal arutlevadki Linnar Priim√§gi ja Toomas Volkmann. Vestlust juhib kunstiteadlane Ants Juske. Re≈æiss√∂√∂r Kalev Lepik, toimetaja Mariina M√§lk.

L√§bi kogu Eesti kunstiajaloo on olnud √ºks teravamaid probleeme p√µlvkondadevahelised arvete√µiendamised ja seda juba alates esimesest √ºlevaaten√§itusest 1919. aastal. &quot;Isatapjaid&quot; on olnud igal p√∂√∂rdelisel ajastul. Saade p√º√ºab leida vastust k√ºsimusele, kas p√µlvkondade probleem on ikka veel p√§evakorral v√µi mitte. Teema √ºle arutlevad kunstiteadlane Mari Sobolev ja kunstnik Raul Meel.
Kunstiteadlased Harry Liivrand, Sirje Helme ja kirjandusteadlane M√§rt V√§ljataga arutlevad kultuuri rahastamise erinevatest teedest, nagu arvukad era- ning riigifondid meil ja mudelitest mujal maailmas. Millise kunsti v√µi millise osa kunstielust peab kinni maksma riik?
Kunsti sotsiaalset funktsiooni r√µhutavad paljud kuraatorprojektid ja ideen√§itused. 1990. aastatel on seet√µttu r√§√§gitud kunstniku ja kriitiku sotsiaalse rolli t√§henduse t√µusust. Kas sotsiaalne t√§hendab ka moodne? Teema √ºle debateerivad kunstiteadlased Harry Liivrand, Jaak Kangilaski ning kunstnik Marko Laimre.
Kas Ameerika mandrile sisser√§nnanud olid luuserid (loser)? Kes on luuserid, milles v√§ljendub nende elustiil? Keda v√µiks pidada winneriks ehk v√µitjaks ja kuidas √ºhtib v√§line s√§ra sisemise t√ºhjusega? Saatejuht Mari Sobolev, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann ja toimetaja Katrin Reimann.

Vaatluse all on kunsti kommunikatiivsus. Kas pilti v√µi muud kunstit√∂√∂d saab k√§sitleda ilma seda n√§itamata ja kuidas seletada kunsti publikule nagu &quot;surnud j√§nesele&quot;, kui parafraseerida Joseph Beuysi? Saatejuht Harry Liivranna vestluskaaslasteks olid Maria-Kristiina Ulas ja Ando Keskk√ºla. Re≈æiss√∂√∂r Kalev Lepik, toimetaja Mariina M√§lk.

00:30:35. Saade Niguliste kiriku p√µlemistest ja taastamistest. tr 6 Hubert Veldermann vestleb vesiehitaja Sulev Roosmaga 09.03.1944 p√µlemisest, s√µbra isa hukkumisest, meenutab uut p√µlemist 13.10.1982. tr 8 Muinsuskaitse Ameti juhataja Rasmus Kangropool r√§√§gib kiriku p√µlemistest l√§bi aegade, taastamisplaanidest ja p√µlengust 1982. a. tr 9 Arhiivil√µigud 1984. aasta 26. oktoobrist, kui taastamine l√µpetati. Kunstimuuseumi direktor Inge Teder ja M√§lestusm√§rkide Projekteerimise Valitsuse juhataja Heino Uuetalu r√§√§givad t√∂√∂dest ja plaanidest. tr 10 Kunstiteadlane Mai Lumiste ekspositsioonist ja tulevikuplaanidest. Saade muusikaliselt kujundatud.
Saade Niguliste kiriku p√µlemistest ja taastamistest. tr 6 Hubert Veldermann vestleb vesiehitaja Sulev Roosmaga 09.03.1944 p√µlemisest, s√µbra isa hukkumisest, meenutab uut p√µlemist 13.10.1982. tr 8 Muinsuskaitse Ameti juhataja Rasmus Kangropool r√§√§gib kiriku p√µlemistest l√§bi aegade, taastamisplaanidest ja p√µlengust 1982. a. tr 9 Arhiivil√µigud 1984. aasta 26. oktoobrist, kui taastamine l√µpetati. Kunstimuuseumi direktor Inge Teder ja M√§lestusm√§rkide Projekteerimise Valitsuse juhataja Heino Uuetalu r√§√§givad t√∂√∂dest ja plaanidest. tr 10 Kunstiteadlane Mai Lumiste ekspositsioonist ja tulevikuplaanidest.
Muinsuskaitse ja t√§nap√§ev. Saate autor Reet Made, kultuuriajaloolane Silvi Lindmaa-Pihlak ja Ajakirjanike Liidu abiesimees Toivo Tootsen teevad ringk√§iku Eesti ajakirjanike kodus, mis asub Pirita-Kosel, Waldfriedi villas ja on √ºks nn Vana-Kose omaaegseid kaunimaid ehitisi, mis valmis 1870-ndatel t√µen√§oliselt Eestimaa kubermangu ehitusosakonna arhitekti Rudolf Kn√ºpfferi projekti j√§rgi. 1927 kohandati villa ajakirjanike koduks. Villa ajalugu ja taastamine.

Reet Valing on k√ºlas Viljandimaal K√§√§riku talus Heimtali muuseumis professor Anu Raual. Anu Raud r√§√§gib rahvakunsti s√§ilitamisest ja arendamisest, tutvustab oma muuseumi ekspositsioone ja talukultuuri v√§ljapanekuid. Auv√§√§rt eesti kemmerg. Kooliruumid. Merle Puusepp r√§√§gib oma perenaiset√∂√∂st talus. Kindad. Loomad. Tikkimine. Muuseumi t√§htsus ja eesm√§rgid. Autor Reet Valing. Toimetaja Terje Soots. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 27.07.1997.

Oktoobris 1997 toimus Tallinnas ja Tartus rahvusvaheline interaktiivse kunsti n√§itus ja meediakonverents, mis t√µi eestlastele l√§hemale arusaamise paljudest √ºlemaailmsetest probleemidest. Autor ja saatejuht on kunstiteadlane Heie Treier.
Vaatame Ene-Liis Semperi videoinstallatsioone, k√ºlastame n√§itust Rotermanni soolalaos, Peeter Alliku n√§itust Raatuse galeriis, Kunstiakadeemia k√ºberkohvikut ja veel m√µnda p√µnevat n√§itust. Kommenteerib Harry Liivrand.



Tutvustatakse kunstihoone n√§itust &quot;Valiku vabadus&quot; ning 3. ja 4. m√§rtsil 1998 toimunud Rotermani soolalaos tegevuskunsti √ºritust &quot;Kodanliku maitse teenistuses Eestis. Elektrokardiogramm&quot;. Autorid Hanno Soans ja Katrin Viirpalu.

Pariisis elanud eesti skulptor Maire M√§nnik teenis kogu elu kunsti. Temast r√§√§givad kunstiteadlane Tamara Luuk, kunstnik Urmo Raus ja n√§itleja Ene R√§mmeld. Saade on salvestatud Br√ºsselis ja Pariisis. Maire M√§nnikut intervjueerib Marianne Mikko.

Kunstnik Aili Vinti tuntakse eelk√µige kui meremaalijat, kellel on merega eriline suhe. Erilist r√µhku paneb ta loovusele, et vaba vaim saaks luua k√µige eriskummalisemaid fantaasiaid. Re≈æiss√∂√∂r Mariina M√§lk.

Vello Miku stuudiok√ºlaline on kirjakunstnik ja rahakavandite autor Paul Luhtein. Ainult saate s√µnaline osa. Teemad: √µpingud, kirjakunsti omandamine, teenetem√§rkide loomine, vapid jms s√ºmboolika, auaadressid, vanalinna motiivid, KUKU-klubi, t√ºtar Irina Raud, tervis. Eetris 09.10.1998.

Dokfilm n√µukogudeaegsetest Tallinna peaarhitektidest, tolleaegsest plaanimajandusest, arhitektide endi unistustest ja tegelikult elluviidust. Esinevad Dmitri Bruns, Mart Port ja Voldemar Herkel, k√ºsijaks Ike Volkov. Re≈æiss√∂√∂r-operaator Andres S√∂√∂t.



Saate autor Kertu Soans. Saate k√ºlaline on projekti √ºldkuraator professor Leonhard Lapin. Teema: projekt &quot;Ruum ja vorm 2000&quot; on tagasivaade l√µppeva sajandi ruumikujundusse Eestis ning selle kasutamisse Eesti filmiloos. Toimetaja Maris Johannes. Eetris Vikerraadios 01.01.2000.

Uue meedia ja √ºhiskonna omavahelistest suhetest, meediakunsti positsioonist √ºhiskonnas - r√§√§givad kunstikriitikud Anders H√§rm ja Katrin Kivimaa ning kunstnik Ando Keskk√ºla. K√ºsib autor ja toimetaja Maris Johannes. Eetris Vikerraadios 30.01.2000.

Kunstikanali saatel√µik. Laulva revolutsiooni aegne jutt. Aili Vint r√§√§gib oma maalidest, Lasnam√§est. Kunstnike muredest seoses materjalide hankimisega ja n√§ituste korraldamisega, mida igati takistavad √ºksk√µiksed ametnikud. Aili Vindi √ºlevaaten√§itus Kadriorus Eesti Kunstimuuseumis, kus peamiselt eksponeeritud meremaalid. Graafika, erootilised pildid. Intervjueerija Lea Veelma. Saatel√µik kavas 1980-ndate l√µpus. ASDAT-667.11
Intervjuu kunstnik Sirje Rungega. Saate autor ja k√ºsitleja Lea Veelma. Salvestatud Sirje Runge kodus √ïism√§el. Kunstniku roll √ºhiskonnas, looming (alustas 17-aastaselt), n√§itused ja l√ºhidalt eluloost. Saate salvestamise aeg teadmata. Kunstikanali saated olid Raadio 2 eetris 1993 - 2003.
Saate toimetaja ja intervjueerija Lea Veelma. Kunstnik Aili Vahtrapuu r√§√§gib n√§itusest, mille ta tegi teiste naiskunstnikkudega Kunstisaalis: Ell-Maaja Randk√ºla, Irena Timusk ja Tiiu Pai. Salvestuskuup√§ev ca 1990. ASDAT-671.12

Saate k√ºlaline on maalikunstnik Evald Okas (s√ºnd 1915), saate autor ja k√ºsitleja Reet Made. Evald Okas r√§√§gib oma vanematest, kooli minemisest, joonistama hakkamisest ja selle √µpetamisest teistele. NB! Tugevad sahinad ja augud tekstis! Eetris Vikerraadios 02.09.2000.

Saate autori Kerttu Soansi vestluskaaslane on kunstnik Maarja Undusk. Koduelu k√µrvalt ja kodueluga koos enda teostamine. Juttu naiseks ja emaks olemisest, lapsep√µlvest (M. Undusk on Ellen Niidu ja Jaan Krossi t√ºtar). R√§√§gitakse Mari Tarandi n√§itusest Kirjanike Majas tema s√ºnnip√§eval. M√§lestuste s√§ilitamine, laste kasvatamine. Olulised v√§√§rtused elus. Tsiteeritakse Aino Kallast. Maksimalism. Muinasjutt kompromissitult l√µpuni minekust. Eetris Vikerraadios.



Kunstiteadlane Krista Kodres m√µtiskleb inimese kujundatud keskkonna ja arhitektuuri v√§√§rtuslikkuse √ºle, tsiteerides ka arhitekt Vitruviust, kes elas 1. saj eKr Toimetaja Haldi Normet-Saarna. Eetris Vikerraadios 14.07.2001.

Kunstiteadlane Heie Treier t√µmbab paralleele teda h√§iriva trendika k√µnepruugi &quot;cool&quot; (jahe) ja mitmete elun√§htuste, sh kunsti vahel ning seda aluseks v√µttes t√µdeb, et ei salli jahedust-k√ºlmust, vaid v√§√§rtustab soojust-inimlikkust. Autor ja toimetaja Haldi Normet-Saarna. Eetris Vikerraadios 22.09.2001.

Tallinna XII Graafikatriennaal. R√§√§givad: saatejuht Kerttu Soans, kunstnik Eve Kask, kunstiteadlane Mare Pedanik, kunstnikud Liina Siib ja Marko M√§etamm. R√§√§gitakse natuke eelmistest triennaalidest. Eetris Vikerraadios 07.10.2001.

Reet Made vestluskaaslaseks on kunstnik Valli Lember-Bogatkina (s√ºnd 1921). Lapsep√µlv N√µmmel ja Saaremaal vanaema juures, kooliaastad, vanemad. Eetris Vikerraadios 20.10.2001.

Tartu maantee l√§bimurre Tallinna kesklinnas ja Jaani seegi keldrivaremete s√§ilitamine on √ºks t√º√ºpilisi vaidlusi muinsuskaitse ja kinnisvaraarendajate vahel uue aastatuhande hakul. Linn vajab laiu magistraalteid, aga neid ei saa hinnalisi muinsusi l√µhkudes rajada. Muististe s√§ilitamise v√µimalusi ja vajadust p√µhjendavad saates Tallinna Linnavalitsuse Kultuuriv√§√§rtuste Ameti juhataja Agne Trummal, Rahvusvahelise M√§lestiste ja M√§lestisalade N√µukogu ICOMOS Eesti Rahvuskomitee juht, ajaloolane ja muinsuskaitsja Jaan Tamm ning Jaani seegi varemete eksponeerimisega kaasneva maa-aluse parkla projekteerija-firma EKE Investi juht Rein Tiik.
Stuudios on saatejuht Kerttu Soans, Eesti Kunstiakadeemia professor Mare Saare, Scankristalli tootearendaja kunstnik Kai Kiudsoo-V√§rv ja klaasikunstnik Kalli Sein. Klaasikunsti n√§itus Nordic Klaas Tallinnas. T√∂√∂tamine tehases ja stuudios. Klaasit√∂√∂ spetsiifika ja tehnikad. Klaasikunst ja kunstnikud mujal maailmas. Eetris Vikerraadios 04.11.2001.

R√§√§gib kunstnik Aili Vint (s√ºnd 1941), k√ºstileb Reet Made. Lapsep√µlve mere-armastus. Kodu ja kooliaeg Rakveres. Ema ja isa. Maalimise algus. S√µja-aeg. Saates muusika: Yma Sumac.

Eesti professionaalse nahakunsti √µpetamine - 85. Nahakunst Eestis 1930. aastail - Eduard Taska. Nahakunsti √µpetamine. R√§√§givad: toimetaja Kerttu Soans, Eesti Kunstiakadeemia nahakateedri juhataja Illu Erma, Prantsuse L√ºtseumi kunsti√µpetaja Ruth Kalvik ja nahakunstnik Maarja Undusk.
Saate toimetaja Kerttu Soans. Tallinna Restaureerimiskooli juhataja professor Juhan Maiste r√§√§gib kooli loomisest, algusest, p√µhim√µtetest, eesm√§rkidest. Professor Leo Lapin r√§√§gib oma t√∂√∂st koolis. √úli√µpilased Kadri Kallaste ja Olari K√§rmas r√§√§givad erialast ja tulevikuplaanidest.
Kunstnik Epp Maria Kokam√§gi m√µtiskleb kui palju pahandust ja trag√∂√∂diaid v√µib nii √ºksikisikute kui riikide omavahelises suhtlemises s√ºnnitada kibestumine ja soovitab sellest hoiduda. Eetris Vikerraadios 06.04.2002.

Stuudios on saatejuht Kerttu Soans ning kunstnikud Eve Kask ja Lennart M√§nd. Kuidas on kahekesi kunsti ja n√§itust teha? Kuidas saab s√µna visualiseerida nii, et see oleks m√µistetav ka teistele. Kunstnikud r√§√§givad oma n√§ituse saamisloost ja tegemisest.

14. mail 2002 koguneb t√∂√∂koosolekule Eesti Muinsuskaitsen√µukogu arutama Eesti Muinsuskaitse Seltsi taotlust s√§ilitada uue Kunstimuuseumi ehitusele ettej√§√§vad paekivihooned, kuigi Tallinna linnavolikogu oli ehituse detailplaneeringu, sealhulgas paekivihoonete lammutamise, kinnitanud juba m√§rtsis. Vahipataljoni paekivist hoonete s√§ilitamine t√§hendaks aga kunstimuuseumi ehituse seiskamist. Olukorda kommenteerivad Eesti Kunstimuuseumi direktor Marika Valk ja Muinsuskaitse N√µukogu esimees, Ajaloo Instituudi direktor Toomas Tamla. K√ºsitleb Kaja K√§rner.

ER Narva stuudios r√§√§gib J√ºri Nikolajev. Narva Aleksandri kirik - ajalugu, t√§nap√§ev, tulevik, taastamist√∂√∂d. R√§√§givad: Aleksandri kiriku √µpetaja Villu J√ºrjo, Muinsuskaitse Ameti peadirektor Anneli Randla, Kreenholmi AS peadirektor Meelis Virkebau, Mart Laar ja Kuningas Arthuri Gala kunstiline juht Mart Mikk.
Nikolai Roerichist r√§√§givad saatejuht Kerttu Soans, Kira Molt≈°anova ja Milvi Aasaru. Filosoofia, maailmavaade, elamise kunst. Nikolai Roerichi elu ja looming, sidemed Eestiga. Eetris Vikerraadios 09.06.2002.



S√µnaline. Vaal-galerii avamisn√§itus Marko M√§etammelt; L√§ti kunstnike n√§itus &quot;Kohanemine&quot; Rotermanni Soolalaos; √ñkoloogiline n√§itus &quot;Roheline laine&quot; Kunstihoones; Projekt &quot;Kuum kunstiliin&quot;. Saate autor: K√§di Talvoja. Saade muusikaliselt kujundatud.

Haapsalu linnast kui ajaloom√§lestisest ja kui nauditavast elukeskkonnast r√§√§givad ajaloolane, L√§√§ne maakonna arhitekt T√µnis Padu, moekunstnik Liivia Le≈°kin ja Evald Okase omandatud endises Haapsalu kunstikoolis kunstisalongi avanud klaasikunstnik Kai Koppel. K√ºsitleb Kaja K√§rner.
Piret Rist on k√ºlas armastatud raamatuillustraatoril ja kunstnikul Edgar Valteril. Pokumaa. P√∂√∂rism√§e talu. Lapsep√µlv ja noorusaastad Tallinnas. Ema. Soov merele minna. Karikatuurid. Lasteraamatud. Pokud. Elu metsas. Autor ja toimetaja Piret Rist.

Balti-Saksa kunstnikust Carl Timoleon Neffist ja Balti-Saksa kunstist 19. sajandil r√§√§givad kunstiteadlased Tiina Abel ja Mai Levin. Neffi suvekodud Eestis. Itaalia-lembus. Toimetaja Martin Viirand.

Kunsti- ja rassisuhted Aafrikas - Heie Treieri t√∂√∂reis Aafrikasse. S√µna &quot;neeger&quot; probleemist. Senegal. Muhamedi usu m√µju igap√§evaelus. Aafrika kunsti konverents. L√§√§ne maailma neegrid Aafrikas. Etno-futurism.
Kunstnikud on imelikud inimesed. Imelikud ja erilised. Toomas Altnurme on √ºks neist. L√ºhikeses tutvustavas saates r√§√§gib ta oma teostest ja sellest, kuidas inspiratsiooni p√º√ºda. Re≈æiss√∂√∂r Elina Takk.

Piret Risti vestluskaaslane on kunstnik Anu Raud. Juttu isast, emast, lapsep√µlvest, K√§√§riku talust, vaipadest, √µpetamisest, elust ja t√∂√∂st. Autor Piret Rist. Toimetaja Liina Kusma. Helioperaator Anna-Maria Kurrel.



Vara vald Tartumaal paneb 02.10.2004 maalikunstniku Ann Audova s√ºnnikohta Undi k√ºlas Ingli talus kunstniku 100. s√ºnniaastap√§eva puhul m√§lestust√§hise. Intervjuu annab Vara valla k√ºlaliikumise edendaja ja kohaliku lehe toimetaja Lea Saul, k√ºsitleb Kaja K√§rner.
K√µnelevad ajakirja kunst.ee toimetaja Heie Treier, kunstnik Enn P√µldroos, kunstiteadlane Harry Liivrand, Eesti Raadio juhatuse liige Sulev Valner, Eesti Raadio kantsler Tiia Palmaru. Avalik salvestus Eesti Raadio Valges saalis 11.10.2004.
Subjektiiv k√§sitleb kahes j√§rgnevas saates kultuuriajaloo s√ºgavt√§henduslikku n√§htust nagu √µigeusu ikoon. Esimeses saates r√§√§gime ikooni ajaloost ning religioossest ja esteetilisest sisust. Saates r√§√§givad Tallinna peapiiskop, Nikolause kiriku √ºlempreester Oleg Vrona, kunstiajaloolane J√ºri Kuuskemaa ning kunstnik Nikolai Korma≈°ov.
Eesti Kunstimuuseumi teadusdirektor Tiina Abel tutvustab sel s√ºgisel R√º√ºtelkonna hoones algavat kohtumistesarja &quot;Kumu p√§rastl√µunad&quot;, kus tutvustatakse teoseid muuseumi hoidlatest, mida 2005. a avatavas KUMU hoones hakatakse eksponeerima ja mida k√ºlastajad pole n√§itustel ammu n√§inud.
Tallinna Kunstihoone (KU) t√§histas septembris oma 70. s√ºnnip√§eva. Saates r√§√§gitakse kunstihoone ajaloost ja t√§nap√§evast. Kunstiajaloolane Ene Lambi r√§√§gib sellest, mida t√§hendas kunstihoone valmimine eesti kunstnikkonnale 1934. aastal, esimestest n√§itustest ja nende korraldamisest. Arhitektuuriajaloolane Mart Kalm r√§√§gib KU arhitektuurist, selle t√§hendusest ning maja kohast linnaruumis. Kuraator Anders H√§rm selgitab vastuolu praeguse KU tegutsemise ja tegelikkuse vahel. KU n√µukogu esimees Harry Liivrand k√µneleb vastuolude taustast ning KU v√µimalikest toimimisviisidest ja rollist Eesti kultuurielus.
J√§tkame juttu ikoonidest - ikoon kui kunst, ikoon kui (sala)kaup, ikoon kui v√µltsijate ja varaste ihaldusobjekt. Saatest v√µtavad osa Tallinna P√ºha peapiiskop Nikolause kiriku √ºlempreester Oleg Vrona, kunstiajaloolane J√ºri Kuuskemaa, kunstnik Nikolai Korma≈°ov ning Varnja vanausuliste palvemaja eestseisja Zoja Baranova. Autor Natalia Jalviste, re≈æiss√∂√∂r Juho Jalviste.
Eesti Kunstiakadeemia 90 - kunstiakadeemia ning kunstik√µrgharidusest r√§√§givad Eesti Kunstiakadeemia rektor Ando Keskk√ºla, maalikunsti osakonnajuhataja Kaido Ole, J. K√∂leri nimelise Positivistliku Kunstt√∂√∂stuskooli juhataja Mari Sobolev.
Kunstnik Karin Lutsu 100. s√ºnniaastap√§evale p√ºhendatud n√§itusest Tartus ja feministlikust kunstik√§sitlusest r√§√§gib Katrin Kivimaa; Konrad M√§e preemia t√§navune saaja Lembit Saarts; Aivar Aalto raamatukogude projektidest r√§√§gib Teija Isohauta.
Kunstnike Ilja ja Emilie Kabakovi ja Raul Meele n√§itus Tallinna Kunstihoones. Saates r√§√§givad kunstnikud Ilja Kabakov, Emilie Kabakov, Raul Meel, Tallinna Kunstihoone kuraator Anders H√§rm, Hanno Soans.
Eesti Kunstimuuseum 85 √ºrituste raames toimuvast rahvusvahelisest seminarist &quot;Kohtumine ristteel&quot; r√§√§gib kunstimuuseumi teadusdirektor Tiina Abel. √úritusest 1+1+1 r√§√§givad korraldajad Karin Laansoo ja Hanno Soans.

Inspireerituna Tallinna linnavalitsuse korraldatud seminarist &quot;Grafiti - kunst v√µi kuritegu&quot; r√§√§givad kunstiteadlased Maria-Kristiina Soomre ja Andres Kurg ning grafititegija Taik. Kunstnik ja muusik Pastacas on √ºllitanud uue albumi, millest r√§√§gib Hannes Praks.
Kunstir√ºhmitus &quot;Avangard&quot; - sellest r√§√§givad liikmed Sandra J√µgeva, Margus Tamm ja kunstikriitik Johannes Saar. P√ñFF-il esilinastunud eesti joonisfilmist r√§√§gib Priit Ender.

Tiit Lepp ja Ahto K√ºlvet r√§√§givad alates 2002. aastast ilmuvast ning √§sja 9. numbri √ºllitanud fotoajakirjast Cheese. Kellele ja milleks on sellist v√§ljaannet tarvis? Kas pooleteisetuhandeline tiraa≈æ on Eesti tingimustes suur v√µi v√§ike? Kes ja millest-Cheese-is kirjutavad? Mis on olulisem: kas kunst ja teooria v√µi harrastusfotograafia ja tehnilised n√§pun√§ited? Kuidas need k√µik √ºhtede kaante vahele mahuvad? Miks on fotograafia nii populaarne? Milline on olukord eesti noores fotokunstis? Millest r√§√§gitakse Cheese-i v√§rskes numbris? Milline roll on fotol nn rulakultuuris? Marko M√§etamm k√µneleb oma &quot;M√§lestusn√§itusest&quot; Tallinna Linnagaleriis.

Elluj√§√§mise kiirkursus kunsti abil! Saatesari r√§√§gib elust ja kunstist - otsime abi ning teadmist, kuidas inimene saab ellu j√§√§da inimesena, riik riigina ja rahvas rahvana. Alustame fotograafiast - elame ju paljundatud kunsti ajastul. Need paljundused on meie √ºmber, meie sees ja p√§ris mitu neist on t√§itsa enda tehtud! Mida √µieti fotode peal vaadata tasub v√µi oskajana n√§ha saab? Vastuseid otsivad Gaute Kivistik ja Mariann Raisma koos Peeter Linnapi, Jan Kaila, Liina Siibi, Mati Heidmetsa, Tiit Lepa ja Peeter Lauritsaga. Ning perekonnapiltigi ei vaata sa kunagi enam samamoodi kui seni! Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Mariina M√§lk.
P√§rnu &quot;Eesti litograafiakeskust&quot; tutvustavad Jaak Visnap ja Kadri Alesmaa. P√§rnus toimuvat &quot;In&quot; graafikafestivali tutvustab kuraator Mari Sobolev. Tartus toimuvat &quot;Olematute b√§ndide festivalist&quot; r√§√§gib kunstnik Kiwa.
Mis juhtub, kui joonistusele v√µi nukule tuleb hing sisse? Elluj√§√§mise kiirkursus kunsti abil n√§itab teed nii animatsioonide v√µlu- kui ka rahamaailma. Me n√§eme reklaame, nukufilmi, joonisfilmi ja kultusl√µikeid. Saade on vaatamiseks lubatud isegi arvutim√§ngufanaatikutele 
Tartu kunstikuust r√§√§givad Tartu √úlikooli galerii galerist Margus Kiis ja Tartu Kunstimuuseumi teadur Andres Kaera. Filmire≈æiss√∂√∂r Peter Greenaway n√§itusest Tallinnas r√§√§gib kunstiteadlane Reet Varblane ja Peter Greenaway ise. Mis on interdistsiplinaarne salong - vastab Berk Vaher.
Videofilm oma pulmast v√µi puhkusest pole t√§na haruldasem, kui pulm ja puhkus ise. Kas teadsite, et alates 1997. aastast on Ameerikas suuresti t√§nu filmile loovt√∂√∂stuse eksport suurem kui kogu metalli-, auto-, arvuti- ja keemiat√∂√∂stuse maht kokku? Film v√µib √µilmitsema l√º√ºa ka turismi. Kas liikuv pilt on v√µimsaim kunst? Elluj√§√§mise kunst annab vastuse, kuidas vaadata teadliku inimesena filme, televisiooni ja videokunsti. Elluj√§√§mise kiirabibrigaadis on Mariann Raisma ja Gaute Kivistiku abilisteks Ilmar Raag, Jaan Toomik, Anne Samlik, Kristiina Davidjants, Ivo Rull, Kristian Taska jt.
Kuressaares avas uksed kunstnik Eerik Haameri galerii. Selle rajasid Kuresaaares s√ºndinud vendade, insener Eugen Haameri, kirikutegelase Harri Haameri ja kunstnik Erik Haameri lapsed Liina Haamer ja Andres Haamer. Neid k√ºsitleb Aare Laine.
Arhitektuur - arhitektuurimuuseumist, soome kaasaegest arhitektuurist ja Alvar Aalto 1925. a. P√§rnu supelasutuse projektist r√§√§givad Eesti Arhtektuurimuuseumi direktriss Karin Hallas-Murula, n√§ituse &quot;P√§ikesereis&quot; koostaja Inge Laurik.
Mis on √ºhist kunstil ja k√§pikutel, kaltsuvaipu kuduval memmel ning sisemajanduse koguproduktil? Aga ka puulusika voolijal ja t√∂√∂sturil? Kas n√º√ºd ei l√§he &quot;Elluj√§√§mise kunst&quot; mitte liiale oma lihtsuse ja rahvap√§rasusega? Sugugi mitte, tegemist on v√§ga akadeemilise valdkonnaga. Maailma k√µige mainekamates √ºlikoolides kaitstakse rahvakunsti alal doktorikraade ja t√∂√∂stusena on rahvakunst kindlas kasvutempos. Selleks, et loovt√∂√∂stust rahvakunsti abil upitada ja t√∂√∂kohti juurde luua, sobib ainult kvaliteetne t√∂√∂. Mis on rahvakunstis kasulikku ja kuidas eristada head halvast? Esivanemate p√§randist innustuvad Mariann Raisma ja Gaute Kivistik ning Anu Raud, Heiki P√§rdi, Yrj√∂ Sotamaa, K√§rt Summatavet, Kristjan Sisa jt.
Saates r√§√§gib Marko Laimre n√§itusest &quot;H√§√§led&quot; (Rotermanni soolalaos). Kunstihoones jagab selgitusi oma t√∂√∂de kohta Peeter Allik. Veronika Valk r√§√§gib valguskuplist Tallinna Raekoja platsil.
IIgal hommikul l√§hevad tuhanded inimesed √ºle maailma t√∂√∂le, et kujundada meie laudadele tasse, taldrikuid, kausse ja munatopse, tubadesse kraanikausse, ahjutelliseid, kahhelplaate. Nad toodavad keraamikat - √ºht k√µige √ºrgsemat kunstiliiki. Kes meist poleks (v√§hemalt teatud eluetapil) tundnud kiusatust ka ise k√§tega savi muljuda, voolida, kasv√µi plastiliinigagi algust teha. N√º√ºd on aeg taas kiusatusele j√§rele anda ja vaadata &quot;Elluj√§√§mise kunsti&quot;. Savi saladustesse s√ºvenevad koos Mariann Raisma ja Gaute Kivistikuga Leo Rohlin, Urmas Puhkan, Ingrid Allik, Anu Rank-Soans ja Tuija Aalto-Set√§l√§.
Saates r√§√§gitakse Niguliste muuseumi direktori Tarmo Saareti ja kuraator Merike Koppeliga Niguliste kiriku ja muuseumi minevikust, olevikust ja tulevikust, samuti probleemidest. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku seisukoha hoone omandi√µiguse k√ºsimuses annab edasi EELK kantsler Mati Maanas.
Nahk on inimesele k√µige l√§hemal - v√µiks isegi √∂elda, et nahk on naha ligi. Nahkne rahakott v√µi v√µtmehoidja ei meenuta meile enam √ºrgset praktilisust, millega √§ras√∂√∂dud looma nahast sai veel valmistada mitu tarvilikku eset. Pastlaid ja rakmeid enam igamees ei tee. Paljudele inimestele meeldib t√§naseni nahka katsuda, silitada ja, olgem ausad, ka oma naha vastas tunda. Nahkk√∂ites raamat on nii riiklikult kui perekondlikult v√§√§rikas. Naha ja nahakunsti rolle uurivad koos Mariann Raisma ja Gaute Kivistikuga Lennart M√§nd, Maarja Undusk, Rene Haljasm√§e, Inge Teder ja Patrick Whitaker Inglismaalt: Whitaker on nahka riietanud Madonna, Marilyn Mansoni, Cheri, Janet Jacksoni, v√ºrtsit√ºdrukud, George Michaeli, Mick Jaggeri, Naomi Campbelli, Catherine Zeta Jonesi jpt. Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Liisa Pakosta.

Metall on k√µva ja v√µimas materjal, millest inimene suudab teha n√µtkeid prosse ning rasket raha, kuningakroone ja ahjuroope. Metallis on materjalist k√µvematki maagiat - v√µi armastame me ainult nii m√µelda? Miks √ºhe meeste kaelaehte viibimine Moskvas on meile √ºldrahvalik valukoht? Kangelaslikku jutustust inimese ja metalli kuumadest suhetest aitavad vormi valada Mariann Raisma, Gaute Kivistik, Kadri M√§lk, Tanel Veenre, Heigo Jelle, Ketli Tiitsar, Anneli Tammik ja Voldemar Kolga. Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Mariina M√§lk.
Lahkul√§inud kunstir√ºhmitus &quot;F.F.F.F.&quot; - r√§√§givad Kaire Rannik ja Kristi Paap. Multimeediakunstniku Cecile Babiole'i v√§ljapanekust r√§√§gib Andres L√µo. Popkultuuri uurija ja fotograafi John Margolies'i n√§itust tutvustab Urmas Oja.
Peeglid, piimaklaasid, klaashelmed, kristallkuulid - viimaste abil saavat isegi tulevikku ennustada! Inimese k√§ed loovad peegelpilti temast endast. Klaasikunsti s√§deleva maailma tekkimisest ja selle √µnnetoovateks kildudeks purunemisest r√§√§givad klaasikunstnikud Ivo Lill, Tiina Sarapu, Viivi Ann Keerdo, Mai Ann Raun ja P√§ivi Jantunen. Klaasikunsti peegeldavad Mariann Raisma ja Gaute Kivistik.

Suurem osa graafilise disaini ehk teisis√µnu infokunsti maailmast teenib inimsugu, eesm√§rgiks aidata k√µikv√µimalikku teavet paremini edastada ja m√µista. Plakatitest raamatukujundusteni, liiklusm√§rkidest reklaamvoldikuteni - ikka on kunstniku loov m√µte sillutamas teed s√µnumite kohalej√µudmisele. Infost teevad kunsti Ivar Sakk, Kristjan M√§ndmaa, Andres Tali, Cris Thomson ja Mati Sillak.
Eesti 1960.-1970. aastate √ºks olulisemaid uuendajaid on Valve Pormeister, tema loomingust r√§√§givad n√§ituse koostaja Liina J√§nes ja Epp Lankots. J√§rjekordne Hansapanga kunstipreemia laureaat Gints Gabrans k√µneleb oma varasematest ja praegustest teostest.
Kas me oskame m√µelda sellele, et meie mobiiltelefoni ja arvuti ekraanipildid on tegelikult kunstnike kujundatud ja et elektrooniline meediakunst on paljudele igap√§evane kokkupuude elusa ja interaktiivse kunstiga? Paljud kunstnike m√§ngulised katsetused tehnikaga j√µuavad hiljem tootmisesse ning paljudele toodetele tuleb kunstnikel luua v√§limust ja m√§ngulisust, et inimene oleks √ºldse v√µimeline neid tarbima. Elektronidega v√µidu astuvad saates √ºles Mariann Raisma, Gaute Kivistik, Raivo Kelomees, Mare Tralla, Ando Keskk√ºla, Ivika Kivi, Heinar Ipsburg ja Raul Keller.
Saates on juttu n√§itusest &quot;Ideaalne ja reaalne. Naine 20. sajandi alguse Eestis&quot;, r√§√§gib kunstiteadlane Juta Kivim√§e. Peeter Mudisti n√§itusest Helsingi Taidehallis r√§√§gib n√§ituse kuraator ja Helsingi RETRET-i Kunstikeskuse direktor Anu Liivak. Margot Kask r√§√§gib foton√§itusest Tallinna Linnagaleriis, Margot Kase fotod suurtest vanadest puudest &quot;P√µlisasukad&quot;.
Sisekujundus on √ºks √ºldrahvalikumaid kunstialasid. Alguses √µpetavad meid lapsevanemad, kuidas oma tuba s√§ttida, hiljem telesaated ja ajakirjandus - mis j√§√§b siis veel teha sisekujunduskunstnikel? Mil moel oma toa kujundamine inimest √µnnelikumaks ja tugevamaks teeb v√µi kuidas v√µiks oma t√∂√∂lauda kujundada? N√§ita mulle oma tuba ja ma √ºtlen sulle, kes sa oled! √útlemas on Mari Kurismaa, Priit P√µldme, Hannes Praks, Tarmo Piirmets ja Anneli Salk.

Teater ja eluteater - kas olete m√µelnud, et isegi j√µulukuuske ehtides ja oma koju kevadp√ºha meeleolu luues olete tegelikult ise koduse lavastuse kunstnik, kes loob sobivat √µhustikku, lavakujundust? Kuidas t√∂√∂tavad lavakunstnikud, mis on meil neilt √µppida ja millistes klubilistes lavastustes astuvad igal √µhtul √ºles tuhanded meie hulgast?

K√ºlli K. Kaatsi ja Daniele Mosca r√§√§givad oma n√§itusest &quot;Salajased aiad&quot;. Pirjetta Branderi n√§itusest &quot;P√µrgu ja teised jutud&quot; r√§√§gib kunstiteadlane Reet Varblane. &quot;Infotankistid&quot; (Piret R√§ni, Reimo V√µsa-Tangsoo ja Maris Suits) r√§√§givad oma n√§itusest &quot;Ma s√ºndisin katseklaasist&quot;. Jaan Elken r√§√§gib oma n√§itusest &quot;Maalid 1978-2005&quot;.
Arhitektil on tegelikult suur osa selles, kas meie elu on m√µnus v√µi mitte. Teistpidi v√µib j√§lle meie oma oskus √§ra tunda hea majakujunduse, muuta vihmase jalutusk√§igu kunstiekskursiooniks v√µi liigutada raham√§gesid kinnisvaraotsuste juures. M√µne maja kujundus v√µib naabermajad lausa √§ra s√º√ºa. Mida iga√ºks peaks enne maja ukse avamist arhitektuurist teadma, paljastavad arhitektid Emil Urbel, Markus Kaasik, Andres Ojari, Ilmar Valdur, Siiri Vallner, Katrin Koov, Epp Lankots, Triin Ojari, Juhani Pallasmaa ja Esa Laaksonen.
Kui maal on majade vahel metsad ja p√µllumaad, siis linnas on majade vahel - linnaruum! M√µni linnaruum tundub inimestele ligit√µmbavana, teine eemalet√µukavana. Kuidas urbanistikast saab linnaelu lahutamatu osa ja miks m√µned linnad on vahvamad kui teised, r√§√§givad ruumiasja tundjad Andres Alver, Tiit Trummal, Andres Kurg, Panu Lehtovuori jt.



Asjadel pole m√µtet, kui neid ei saa kasutada v√µi kui need pole v√§hemalt v√§ga ilusad. Asju loovad asjadekuningad - tootedisainerid. Kes s√§tib tooli mugavaks, auto ihaldusv√§√§rseks v√µi telefoni trendikaks - ikka tootedisainer. Ilma kunstniku loodud lisav√§√§rtuseta v√µiks ju k√µik maailmas h√§datarviliku valmis toota kolmes Taiwani tehases. Maailma juhtimise kohta asjade abil jagavad vihjeid Arvo P√§renson, Martin P√§rn, Kai Lobjakas, Sven S√µrmus jt.
Saates tuleb juttu vanadust k√§sitlevast n√§itusest &quot;Homo Grandis Natu&quot;, r√§√§gib kuraator Reet Varblane ning Rootsi-Eesti kunstnik Kari Bie Erenurm r√§√§gib oma noorusaja traumasid ja kujunemist avavast isikn√§itusest &quot;Karmav√µlg&quot;.
Kas riie teeb meist inimese? Mis vahe on moefotol ja tegelikul moel? Millal j√µudis mood Eestisse? Mida valivad enda r√µivaks eri vanuses inimesed ja kas pension√§rid on Eestiski suurimad moetarbijad? Moes√§rgil avavad n√∂√∂pe Reet Aus, Vilve Unt, Anu Ojavee, Evelin Lill, Tarvo Jaansoo, Kristina Herodes ja Marcus Ross.
Kultuuriv√§√§rtuste ameti peaspetsialist Olev Liivik r√§√§gib n√§itusest &quot;Tundmatud p√ºhakojad Tallinnas&quot; ja projektist Tallinna Kirikurenessanss. Kunstnik Andres L√µo r√§√§gib oma isikn√§itusest &quot;Mono&quot;.
Tekstiilikunsti m√§hitakse meid kohe p√§rast s√ºndi ja see j√§√§b meid √ºmbritsema hauani. Kangas lehvib p√§eval Pika Hermanni tornis ja raamistab √∂√∂sel unen√§gusid. Miks tunnevad t√§nap√§eval kangastelgede vastu huvi vanaemade asemel hoopis k√µrgtehnoloogia insenerid? Kangamaailma eesriideid paotavad Lylian Meister, Signe Kivi, Kadi Pajupuu, K√§rt Ojavee, Mare Kelpman ja Annike Laigo. Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Mariina M√§lk.
Kuraator Liina Siib r√§√§gib Maastrichti - Tallinna - Salzburgi avaliku linnaruumiga tegelevast √ºhisprojektist. Marco Laimre ja Killu Sukmit r√§√§givad oma n√§itusest &quot;Very Complicated Rock'n Roll&quot;.
Mida √µieti teevad kaasajal maalijad ja graafikud? Kas igast tublist inimesest v√µib saada rahulolev p√ºhap√§evamaalija? Kuidas saab piltide abil v√µidelda masenduse ja stressi vastu? Molberti ja tr√ºkipressi ees seisavad Marko M√§etamm, Kaido Ole, Andres Tolts, Stephen Hepworth, Anu Kalm, Vahur Kraft ja Peeter J√§rvelaid.
N√§itusest &quot;Suur projekt&quot; ja selle kahest hiidteosest Kaido Ole maaliseeriast &quot;The Band II&quot; ja Marko M√§etamme hiidpannoost &quot;I give everything to my friend&quot; r√§√§givad teoste autorid.
Skulptuur v√µib olla p√µletavalt kuum m√§rk, kuigi katsudes tunduda k√ºlmana. Kuju v√µib olla k√µvem kui kahur - skulptuuride abil on riike juhitud ja v√µimudele vastu astutud. Kivisse on kunstnik raiunud inimese k√µige tugevamaid tundeid: armastust, viha, leina, usku. Kujustamisest k√µnelevad Jaak Soans, Villu Jaanisoo, Juta Kivim√§e, Kirke Kangro, Mati Karmin, Krista Kodres ning J√ºri ja Terje Ojaver.
Kuuek√∂itelise &quot;Eesti kunsti ajaloo&quot; esimesena ilmunud kahest osast, mis k√§sitleb aastaid 1520 - 1770, r√§√§givad peatoimetaja Krista Kodres ja saate autorid Anu Allas ning Andreas Trossek.
Kui maalist enam ei piisa, tulevad appi keerulised s√µnad nagu installatsioon, performance, happening. Miks kunst tahab liikuda ja kaduda ning miks inimestel neid sooritatud lugusid h√§dasti tarvis on? Kunsti liikuvaid lugusid jutustavad Heie Treier, Sirje Helme, Peeter Tulviste ja Marco Laimre.
V√§liskunsti Muuseumi direktor Kadi Polli r√§√§gib n√§itusest &quot;≈†veitsi muusa. Angelika Kauffmann&quot; ja kuraator Andres Kaera r√§√§gib Liina Siibi n√§itusest &quot;Dexiosis&quot; Tartus.

AKU - saated kunstist ja kunstiga seonduvast. R√§√§givad kunstiteadlased, kriitikud, kunstnikud, kuraatorid, f√º√ºsikud, muusikud, n√§itlejad ja filosoofid. Iga saatega t√µstatatakse uus teema, kerkivad uued k√ºsimused ja avanevad uued maailmad kunsti √ºmber. Esimeses saates uuritakse, millised on p√µhilised kunstnike kohta levinud m√º√ºdid ja kuidas need seostuvad t√§naste kunstnike tegutsemisviisidega. M√µtiskletakse selle √ºle, miks kunstnikum√º√ºdid tekivad, kuidas neid (taas)toodetakse ja kelle huve need teenivad. Arutletakse, milline on n√§gemus kunstniku rollist ja kuidas m√º√ºdid kunstnike positsiooni m√µjutavad. Saate autor on kunstiteadlane K√§di Talvoja. Oma visioone jagavad Anders H√§rm, Hasso Krull, Peeter Torop, Marco Laimre, Mare Tralla, Kiwa, Kalev Mark Kostabi jt. Re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee, toimetajad Mariina M√§lk ja Maria-Kristiina Soomre.
Adamson-Ericu muuseumis avati n√§itus &quot;Traditsiooniline jaapani kujutav kunst&quot;, stuudios on Taimi Paas Jaapani suursaatkonnast. Draakoni galeriis on avatud r√ºhmitus &quot;Aroonia&quot; n√§itus &quot;Kaprealismi s√ºgisn√§itus&quot;, sellest r√§√§givad Mart Aas ja Andri Luup.
Selleks, et v√§lja selgitada Eesti ja eestlaste kohta rahvusvahelisel kunstiareenil, k√ºlastame 2005. aasta Veneetsia biennaali, mis on kunstimaailma vaieldamatu keskpunkt. Veneetsia biennaal on √ºks v√§heseid kunsti√ºritusi, kus osalemine toimub t√§naseni suures osas riiklikul-rahvuslikul esindusprintsiibil. Mida annab riigi kunstielule ja kunstnikele rahvuspaviljoni p√ºstitamine Veneetsias iga kahe aasta tagant? Kas eestlasena kunstimaailmas l√§bil√∂√∂mine on lihtne? Kas Eesti on maailma kunstikaardil olemas? Autor kunstiteadlane Maria-Kristiina Soomre, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.

Kui elav on kohalik kunstielu, seda arutavad Mari Vallikivi Viljandi Kondase keskusest, Raivo Riim ja Riho H√ºtt Rakvere galeriist, Agur Kruusing Haapsalu linnagaleriist ja Valga linna kultuurikeskuse kultuurit√∂√∂ juht Helle Kimask. Saatejuht ja k√ºsitleja on Rein Sikk. Autor Rein Sikk.
Kaasaeg on suurtest jutustustest v√§sinud. Kadunud on usk √ºhe ja √µige ajaloot√µlgenduse v√µimalikkusesse. Ometi on Eesti kunstiajaloolastel just n√º√ºd, uue aastatuhande hakul k√§sil kaks v√§ga ambitsioonikas m√µ√µdus ettev√µtmist 

Kunstikogumise v√µrdkujuks peetakse Don Juani, kes kunagi ei rahuldunud saavutatuga. L√§biproovitud tee on v√µrrelda kunstikogumist armusuhtega, milles koguja langeb ilusa t√∂√∂ lummusesse ja p√µleb soovist seda iga hinna eest omandada. T√§nap√§eval on kunstikogujatest saanud staarid ja kalli teose omandamisest v√µib saada meedias√ºndmus. Ent kas raha on ainus ratsionaalne viis kollektsion√§√§ri kunstiarmastuse k√§sitlemiseks? Saates uurime kunstikogujate kirjut peret ja otsime kunstikogumise p√µhjusi. Vaatleme arenguid, mida kollektsion√§√§rid on eri aegadel l√§bi teinud ja saame teada, milline kunst on √ºhe v√µi teise koguja jaoks k√∂itev. P√º√ºame l√§heneda ka sellistele iseloomulikele m√§rks√µnadele nagu &quot;kirg&quot;, &quot;investeering&quot; ja &quot;looming&quot;. Selleks, et anda √ºlevaadet kogumise trendidest, vaatame ringi ka v√§ljaspool Eestit. Saate autor kunstiteadlane Eha Komissarov, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.
Valter Ojak√§√§r meenutab kujur Anton Starkopfi, √ºks kokkusaamine 1950. a mais. L√§bi k√§ib ka Voldemar Panso nimi. K√µlab ajastu-muusika, &quot;√ïhtud Moskva l√§histel&quot;. L√µik saatest &quot;Kolmest kuueni&quot;. Toimetaja Madli Leikop.

21. jaanuaril 2006 avati Helsingi kaasaegse kunsti muuseumis Kiasma rahvusvaheline n√§itus &quot;ARS 06&quot;, mis keskendus kunsti t√§htsusele meie kaasajas. Esinema olid kutsutud umbes 40 kunstnikku ja kunstnike gruppi 20 maalt. Eesti kunstnikest osales n√§itusel fotograaf Mark Raidpere, kes Veneetsia biennaalil esindas Eestit suurt t√§helepanu p√§lvinud autobiograafilise foto-videoprojektiga. AKU k√§sitleb Mark Raidpere teost. Kas sellest peab √ºldse r√§√§kima? Kuidas kunsti inimestele l√§hemale tuua? Nende k√ºsimuste √ºle arutavad Hasso Krull, Jan Kaus, Toomas Volkmann, Hanno Soans, Helsingi Kunsti ja Disaini √úlikooli kunstiharidusosakonna professor Helena Sederholm jt. Kunstist r√§√§kimise v√µimalikkus ja v√µimatus m√§ngitakse l√§bi, anal√º√ºsides √ºht konkreetset videoteost. Autor kunstiteadlane K√§di Talvoja, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.
Kunsti√µpetaja T√µnu Talve k√§is Hispaanias. Kaja K√§rneriga r√§√§gib ta maalimisest, maalikunstniku vaevadest, inspiratsioonist, kaitsereaktsioonist, loovusest. Autor Kaja K√§rner. Toimetaja Marje Lenk. Helioperaator Anna-Maria Kurrel.
Eestis on palju v√§√§rikaid, ammustest aegadest p√§rit ehitusi. Nende kaudu tajume aegade muutumist eriti selgesti. Kuid muinsuste teadlik s√§ilitamine ja korrashoid ei ole meie mail kuigi vana tegevus. Restaureerimisest, muinsuskaitsest ja inimestest, kes selles vallas tegevad, jutustavad Mati Talvik ja re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur.

R√§√§gime sellest, kuidas v√§ljendub kultuuride paljusus kunstis, milline on kunsti roll multikultuurses √ºhiskonnas ja mil viisil see erineb traditsioonilise √ºhiskonna kunstist. Kas kunst on kultuuridevaheline t√µlkija v√µi v√§ikeste gruppide salakeel? Mis on alternatiivsus ja kes on autsaiderid paljukultuurilise √ºhiskonna kunstis? Kuidas saab &quot;v√µ√µrast&quot; kunsti m√µista ja t√µlkida? K√µnelevad Peeter Torop, Ilja Sundelevit≈°, Peeter Laurits, Andrus Laansalu, Victor Misiano jt. Autor kunstiteadlane Anu Allas, re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee.
Eesti arhitektuurip√§evadest - erinevatest √ºritustest ja n√§itustest - r√§√§gib arhitektuurikriitik Urmas Oja. Tarbekunsti- ja disainimuuseumi n√§itusest &quot;Kilekotti&quot; r√§√§gib Kai Lobjakas.
Kuuldes s√µna &quot;kultuur&quot;, haarame kellu, kuuldes s√µna &quot;muuseum&quot;, m√µtleme - maja! Milline on kunstimuuseumide positsioon ja roll √ºhiskonnas t√§na, millisel v√§ljal nad toimivad? Kas muuseum on maja, millised on muuseumide majad ja mida nendes majades tehakse? AKU arutleb kunstimuuseumide olemuse ja tulevikuperspektiivide √ºle. Saates r√§√§givad naabermaade muuseumijuhid Tuula Arkio ja Lars Nittve, staararhitekt Rem Koolhaas, kodumaised asjatundjad Karin Hallas ning Andres Kurg jt. Autor kunstiteadlane Maria-Kristiina Soomre, re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee, toimetaja Mariina M√§lk.

Kas oskame kunsti n√§ha ja m√µista? Kust me √µpetust saame? On selge, et √µpitakse koolis ja loomulikult koolitab meid elu. Omapoolset tuge pakub ka kunstimuuseum. Kuidas me seda vastu v√µtame? S√µna saavad kunstiharidusspetsialistid muuseumist ja koolidest, √µpilased, kunstnikud. Eksperthinnangu annavad Johannes Saar ja Endel Talvik. Saate autorid haridusspetsialistid Piret Kruusandi, Anu L√ºsi ja Leena Levt≈°enkova. Re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee.
Haus Galerii juht Piia Ausman r√§√§gib oksjonitest, Eesti kunstiturust, n√§ituse- ja m√º√ºgigalerii koostoimest, Artdepoost ja muust. Kas Eestis on olemas kunstiturg? Kes korraldavad oksjoneid ning kust p√§rinevad m√º√ºki minevad teosed? Miks ostetakse kunsti ning kes seda teevad? Kas erakogujad konkureerivad muuseumidega? Mis laadi teosed on oksjonitel k√µige n√µutumad? Kui suur on √ºhe oksjoni keskmine k√§ive? Miks on Konrad M√§gi t√∂√∂d nii hinnatud? Milline on Kalamajas asuva ning noorele kunstile keskendunud Artdepoo galerii tegutsemise strateegia ja taktika? Kas Eestis on v√µimalik m√º√ºa kaasaegset kunsti? Kui spontaanselt v√µi kalkuleeritult kunsti ostetakse? Kas Eesti kunstiturule satub ka v√§lismaalasi ja v√§lismaist kunsti? Kas Eesti kunstikoguja saaks osta Picasso v√µi Damien Hirst'i teoseid?
Koopia kui informatsioonikandja on kaasaegse √ºhiskonna lahutamatu osa. Koopia on tarbekaup, mida √ºhes oma vooruste ja vigadega, teadlikult v√µi teadmatult tarbivad k√µik. √úks v√§heseid valdkondi, kus koopia-teema enam emotsioone paisutab, on kunst. 20. sajandil alahinnatud koopiad on tagasi vallutamas oma √µiguslikku kohta kunstiajaloos ja m√µistetavaks saab koopia kultuurilooline roll ning asendusv√§√§rtus. Kontseptuaalse ja digitaalse kunsti v√µiduk√§ik seab koopia originaaliga samale pulgale ja kunstnike individuaalsus ning selle v√§ljendamiseks rakendatav moodsaim tehnika ei v√§lista kopeerimise kui loomingulise kunstimeetodi s√§ilimist. Koopiatest ja kopeerimisest k√µnelevad saates kunstiajaloolased Tiina Abel, Mai Levin, Kadi Polli ja Anne L√µugas, kunstnikud T√µnis Saadoja, Peeter Laurits ning Laurentsius. Lisaks r√§√§givad koopiatest dr Aleksander Stern, f√º√ºsik Jaan Praks, reklaamitootja Ott R√§tsep, muusik Mart Sander ja √§rimees Andres Haamer. Saate autor on kunstiteadlane Tiina-Mall Kreem, re≈
Saade kunsti suhtest rahaga ja rahamaailma suhetest kunstiga. Kunsti ei saa p√§ris ilma rahata teha ja √§riringkonnad on √ºha aktiivsemalt end demonstreerinud aktiivsete kunstitoetajatena. Milline on t√§na kunsti- ja rahamaailma suhe ning mida √ºhe ja teise poole tegijad kunstist ning rahast m√µtlevad? Kes ja kuidas peaks kunsti rahastama? R√§√§givad pankurid Vahur Kraft ja Rain L√µhmus, kohvit√∂√∂stur Andrea Illy, kunstnik Ene-Liis Semper jpt. Saate autor kunstiteadlane Maria-Kristiina Soomre, toimetaja Mariina M√§lk, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel.
Saates r√§√§givad No Performance Festivali n√§itusest &quot;Continental Breakfast&quot; n√§ituse korraldaja, kunstikriitik ja Tallinna Kunstihoone kuraator Anders H√§rm ja Kanuti Gildi Saali direktor Priit Raud. Millist festivali tahaksid √ºheskoos teha &quot;kunstimaailmas&quot; opereeriv asjatundja ja &quot;tantsumaailmas&quot; tegutsev spetsialist? Millistelt erialadelt, tegevusv√§ljadelt ja maadelt tulevad kokku esinejad Tallinnasse? Mis ≈æanrilised piirid on uue teatri, tantsu ja tegevuskunsti vahel ning kuidas neid valutult Kanuti Gildis kokku segatakse? Kuidas taoline mikstuur saab toimida ja publikule m√µjuda? Kas eesti publiku vastuv√µtt on iseloomustatav kui soe, neutraalne v√µi ≈°okeeritud? Mis on &quot;uus&quot; performance? Kus asuvad ≈æanripiiridest v√§ljunud kultuurilise tegevuse ideelised allikad? Miks kardavad telet√∂√∂tajad praetud munade p√§hel√∂√∂mist?
P√º√ºame lahti kerida n√§ituse m√µistet nende toimumiskohtades ja n√§itusekorraldajate eesm√§rkide tutvustamise kaudu. Peatume kahel unustamatul n√§ituse etalonil ja meenutame omaaegseid Kunstihoone kevad-s√ºgisn√§itusi. T√§nu ETV arhiivile on v√µimalus peatuda ka 1990. aastal toimunud murrangumomendil n√§itusekultuuris ja j√§lgida uue kaasaegse n√§ituseformaadi s√ºndi. Nagu elu, nii ka n√§itused ei seisa √ºhel kohal. Kuiv√µrd n√§itus on lahutamatu kuraatorist, teeme katset ka selle n√§htuse avamiseks. Loodame, et n√§itus hakkab elama selle keerulise organismina, mis toodab meelelahutuse k√µrvalt uusi kunstin√§htusi. Me ei varjagi, et n√§itused on, olid ja on edaspidigi erinevate huvide kokkup√µrkamise paigaks. Autor kunstiteadlane Eha Komissarov, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel, toimetaja Mariina M√§lk.
Jutt koopiate ajaloost kunstis. Saates r√§√§givad Kadrioru Kunstimuuseumi kuraator Tiina-Mall Kreem ja kunstnik Peeter Laurits n√§itustest &quot;Meistriteoste lummus&quot; ja &quot;Meistriteoste varjus&quot;, koopiast ja originaalist, pildilevist, omaniku√µigusest, autorikaitsest ja muust. Milline roll oli kopeerimisel 19. sajandi kunstis ning kuidas tuleks tolleaegseid koopiaid hinnata praegu? Kas kunstiajalugu koosneb ainult ≈°ed√∂√∂vritest? Miks sattusid koopiad 20. sajandil p√µlu alla? Mida t√§hendab kopeerimine ‚Äì on see mehhaaniline v√µi loominguline tegevus? Kas koopia v√µib olla huvitavam kui originaal? Miks on Laurits meistriteoste suhtes irooniline? Kas koopiate fookusesse t√µstmine on pigem moen√§htus v√µi √µigluse jaluleseadmine? Miks ja kuidas pildid ringlevad? Kas autor vajab kaitset? Kellele kuulub kunstiklassika?
Restauraator on s√§ilitaja, mitte uue looja. Kust aga jookseb piir s√§ilitamise ja loomise vahel? Kelle k√§tet√∂√∂d me n√§eme, kui vaatame Niguliste muuseumi altareid v√µi Eesti kunstiklassika ≈°ed√∂√∂vreid? Kuidas s√§ilitada kaasaegset kunsti - teoseid, mis v√µivad koos p√ºsida mullast ja pr√ºgist, verest v√µi v√§ljaheitest? Vastuseid annavad restauraatorid Alar Nurkse, Kriste Sibul, Hilkka Hiiop, prof Juhan Maiste jpt. Saate autor on kunstiteadlane Kadi Polli, re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee.
Pimedate √ñ√∂de Filmifestivali raames toimuvast animafilmide festivalist &quot;Animated Dreams&quot; r√§√§givad selle juht Heilika V√µsu ja √ºhe filmi autor Priit Tender. Kas animafilm suudab v√µistelda suure kinoga v√µi j√§√§b pigem friikide alaks? Kuidas &quot;Animated Dreams&quot; kokku pannakse? Millised on animafilmi v√µimalused ja alaliigid? Kas tegemist on pigem kino v√µi kunstiga? Kas animafilme v√µiks eksponeerida n√§itusesaalis? Miks on animatsioon eesti filmi visiitkaart ning kui oluline on see teiste maade filmiilmas? Kuidas Eesti animafilmi tegijad elus p√ºsivad? Kust l√§heb animafilmi puhul piir kommertsi ja kunsti vahel? Mil viisil erineb animafilmi stsenaarium m√§ngufilmi omast? Mida √ºldse t√§hendab animatsioon? Milline on filmitegemise tehniline k√§ik? Kas tulevik on arvutianimatsiooni p√§ralt? Mis on animafilmis sellist, mida muus kinos ja kunstis ei ole?
R√§√§gime teostest, mis on murdnud v√§lja kunstimaailma kitsastest piiridest ja sisenenud popkultuuri m√§ngumaale - muutunud hittideks. Mida t√§hendab hitt kunstis, kuidas see tekib ja mil viisil toimib? Kas hitti saab teadlikult toota? Kes v√µi mis sillutab teed edetabelite tippudesse - reklaamib√ºroo, kuraator v√µi publiku √§ratundmisr√µ√µm? Kuiv√µrd on seotud teose kunstiv√§√§rtus ja hitipotentsiaal? Millised on rahva lemmikud Eesti kunstis? Oma arvamust avaldavad popkultuuri spetsialist T√µnis Kahu, luuletaja ja disainer Asko K√ºnnap, reklaamib√ºroo loovdirektor Rain Pikand, kunstikriitik Johannes Saar ning kunstnikud Kaido Ole, Raoul Kurvitz ja Pipilotti Rist. Saate autor on kunstiteadlane Anu Allas, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel.
Eesti disain, &quot;S√§si&quot;, barokk &amp; dada. Sel s√ºgisel anti esmakordselt v√§lja eesti noore disaineri auhind &quot;S√§si&quot;, mille nominentide n√§itust, teiste hulgas ka Sixten Heidmetsa v√µidut√∂√∂d on v√µimalik vaadata Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. &quot;kunst.er&quot;-i kaast√∂√∂taja Margaret Tali r√§√§kis sel puhul auhinna √ºhe algataja ja Eesti Kunstiakadeemia tootedisiani osakonna juhataja Martin P√§rnaga eesti ja rahvusvahelisest ning p√µhjamaade ja balti disainist, riiklikust disainipoliitikast, t√∂√∂stusest ja kunstist. Eesti Arhitektuurimuuseumis saab praegu n√§ha head eesti disaini ehk Toivo Raidmetsa n√§itust &quot;Barokist dadani&quot;. Disainikriitik Karin Paulus r√§√§gib , miks on Raidmetsa looming oluline, mis on barokk ja miks on dada, milline on asjade seis eesti disainis ning millest see s√µltub, millised on noorte disainerite eneseteostusv√µimalused ning mis on disaini puhul k√µige t√§htsam ‚Äì kunstiline vorm, iniml√§hedus v√µi miski muu.
Tartu vaim on niisugune asi, mida k√µik teavad, aga mida keegi pole n√§inud. Ometi seda kiidetakse v√µi selle √ºle naerdakse. Olenevalt sellest, kuidas inimene ennast ise Tartus tundnud on. Tartu vaimu loovad siin elavad ja t√∂√∂tavad inimesed, olgu need siis kunstnikud, muusikud, arstid, teatritegelased, teadlased v√µi √ºksk√µik millisel muul alal tegutsejad. Kolm ajakirjanikku, Aivi Parij√µgi, Tiina Rebane ja Kristina Veidenbaum on leidnud erinevate elualade esindajad, kes nende arvates Tartu vaimu kannavad. Imat Suumann tahab ennast √µndsaks maalida. Ta usub, et see on v√µimalik, kui unustad √ºmbritseva sotsiaalsuse ja kunstiruumi. Ja vaikne vaatleja v√µib vahel maailma m√µjutada palju rohkem kui k√µva kisaja. Autor Aivi Parij√µgi.
Kai Kaljo r√§√§gib oma personaaln√§itusest Tallinna Kunstihoones. Pimedate √ñ√∂de Filmifestivaliga seoses Tallinnat k√ºlastanud maailmakuulsatest filmilavastajatest vendadest Quay-dest. Animafilmist r√§√§givad autorid Timothy ja Stephen Quay.



Kunsti ja poliitika seoseid, Eesti kunstipoliitikat ning sotsiaalse kunsti olemust lahkavad stuudiok√ºlalised Mikko Lagerspetz, Signe Kivi, Sirje Helme ja Marco Laimre. Juttu tuleb kultuuri rahastamisest, poliitikutest, libasebrast, kommarite-s√§rgist ja k√µige selle seostest kunstiga. Saatejuht Ahto K√ºlvet, autor Maria-Kristiina Soomre, toimetaja Mariina M√§lk, re≈æiss√∂√∂rid M√§rt Sildvee ja Kertu K√∂√∂sel.
Sarja viimases saates keskendutakse kunstimuuseumile KUMU. KUMU-st ja selle v√µimalustest r√§√§givad muuseumi juhid ja t√∂√∂tajad, kunstiteoseid ootavad muuseumiruumid avanevad vaatajale kordumatus t√ºhjuses ning k√µrvalep√µikeid tehakse ka hoone tehnilisse poolde. Saate autor Maria-Kristiina Soomre, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel, saatejuht Ahto K√ºlvet.
Aastatel 1905-1906 oli kultuurir√ºhmitus &quot;Noor Eesti&quot; Eesti kultuuri uuendajaks ja Euroopale l√§hendajaks. Viis nooreestlast veetsid aastatel 1906-1913 mitu suve Ahvenamaal. Loodus ja elulaad olid oluliseks t√µukeks Nikolai Triigi, Konrad M√§e, Aleksander Tassa, Anton Starkopfi ja Friedebert Tuglase loomingus. T√§navu t√§histati n√§itustega &quot;Ahvenamaa fenomen&quot; Adamson-Ericu Muuseumis ja Ahvenamaal √ñnningeby's Ahvenamaa ja Eesti kultuurikontaktide tekkimist. Autor Kadi Alatalu, operaator Rein Spulge.

N√§itusest &quot;11 tilli&quot; r√§√§gib autor Andres Tali ja n√§itusest &quot;Pusad&quot; r√§√§gib autor Arne Maasik. Mari Kartau r√§√§gib P√§rnu graafikafestivalist &quot;In&quot;.

N√§itusest &quot;K√µik on nii h√§sti&quot; r√§√§givad kunstnik Rait Rosin, helilooja Gerhard Lock, ajakirjanik J√ºri Muttika. 4. ja 5. m√§rtsil 2006 toimus Valtus &quot;Talvefoorum&quot;, r√§√§gib Maarin Ektermann.
Kunstnik Andres Tolts r√§√§gib oma n√§itusest -Kontor. Taevatabelid- Hobusepea galeriis, KGB-formularidest ja anemoonidest, popkunstist ja disainist n√µukogude √ºhiskonnas, -Kunstist ja kodust- ning muust.
Saade KUMU-st. Kunstimuuseumi esimene avamistuhin on m√∂√∂das, kuid tegelikult k√µik alles ees. Kuidas on m√∂√∂dunud esimesed n√§dalad ning mis saab edasi, r√§√§givad KUMU direktor Sirje Helme ja auditooriumi programmijuht Mare Pedanik.
Saates r√§√§gitakse Tallinna IV Rakenduskunsti Triennaali satelliitn√§itusest -Teadus ja t√§nap√§ev / Big Science- √ºhe kuraatori Anneli Porriga ning Rael Arteliga tema Non-Profit Project Space galerii laienemisest P√§rnust Tartusse.
Veneetsia arhitektuuribiennaal ja SPM. 2006. aasta s√ºgisel toimuva Veneetsia X arhitekuuribiennaali teema on -Meta-linn / Meta-City-. Eestit valiti biennaalil esindama sotsiaalse positsioneerimise meetod (SPM) ehk n.√∂ mobiilse linnaplaneerimise projekt, kus mobiiltelefonide abil j√§lgitakse inimeste igap√§evast liikumist ja ruumikasutust ning v√µetakse seda arvesse linnakeskkonna loomisel. Idee on s√ºndinud teaduse ja kunsti piirimail, arhitektide, planeerijate ja geograafide koost√∂√∂s. Veneetsia v√§ljapaneku loovad arhitektuurib√ºroo Urban Mark ja Tartu √úlikooli geograafia instituut. R√§√§gime arhitekt √úlar Marki ja geograaf Rein Ahasega. Kuidas saaks sotsiaalse positsioneerimise meetodit tegelikkuses rakendada ning mida see kaasa tooks? Kas j√§lgimishirm v√µiks inimeste osalust takistada? Kuidas saab SPM kaardistada inimeste tegelikke tahtmisi, kui need on nagunii piiratud juba olemasoleva linnastruktuuriga? Mis on eesm√§rk - kujundada linn inimeste j√§rgi v√µi suunata inimeste liikumist vastavalt plan
Kunst.ee &amp; muuseumieri. R√§√§gime ajakirja kunst.ee uuest numbrist ning muuseumiteemalisest erinumbrist ajakirja toimetaja Heie Treieri ja erinumbri koostaja Mariann Raismaga. Miks muuseumieri ja miks just n√º√ºd? Kas muuseum on eelk√µige hoone v√µi midagi muud? Kuidas on Eestis muuseumikultuur arenenud? Millist t√º√ºpi muuseume on olemas, millisest traditsioonist need l√§htuvad? Milleks on muuseume tarvis? Mis on Eesti muuseumide k√§ek√§iku ja olemust k√µige rohkem m√µjutanud? Kuidas k√§itub k√ºlastaja muuseumis, mida ta t√§hele paneb? Milline v√µiks olla ideaalne kunstimuuseum? Kas muuseum on surnud asjade koht? Kuhu kuulub Kumu v√µrreldes teiste Euroopa kunstimuuseumidega? Kuidas eksponeerida suurt hulka kunsti? Kuidas tekivad ja arenevad muuseumikogud? Kas muuseum peegeldab kunstiajalugu v√µi kirjutab seda?
Margit Kilumetsa vestluskaaslane on kunstnik Anu Kalm. Jutt sellest, kuidas Anu, Mart ja Helga Kalm m√µni aeg Ameerikas elasid. Elust New-York'is Manhattanil. T√ºtrele kooli otsimine. Kunstigaleriid. Autor Margit Kilumets. Toimetaja Madli Leikop. Saates muusika: Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, James Blunt jm.
V√§givald ja propaganda. R√§√§gime Marko M√§etamme ja Marco Laimrega Tallinna Kunstihoones avatud n√§itusest -V√§givald ja propaganda-. Miks ja kuidas tulid kokku Elin Kard, Marco Laimre, Marko M√§etamm ja Andres Tali? Millest selline propagandistlik n√§itusepealkiri? Millistest osadest koosneb Marco Laimre installatsioon? Kuidas t√∂√∂tab idee √µhku laskmiseks m√µeldud autodest siin ja n√§iteks Prantsusmaal? Kas ja kuidas on v√µimalik Elin Kardi maale valesti t√µlgendada? Kas need on m√µeldud √µhutama niigi teravat pildit√ºli? Miks M√§etamm karjub ja pritsib l√µuendile v√§rvi? Kas suurem v√§givald tuleb √ºhiskondlikest struktuuridest v√µi inimese seest? Mida v√§givaldset v√µi propagandistlikku on Andres Tali malbete maastikumaalide kirjeldustes? Kas ja kuidas saab kunstin√§itus midagi √ºhiskonnas m√µjutada? Kas m√µjutamine on eesm√§rk?
Ahvenamaa ja T≈°et≈°eenia. R√§√§gime Adamson-Ericu Muuseumi kuraatori Kersti Kolliga n√§itusest &quot;Ahvenamaa fenomen. Noor-Eesti kunstnike ja kirjanike loomereisid Ahvenamaale 1906-1913&quot; ja kuraator Evelyne Jouanno'ga T≈°et≈°eenia toetuseks organiseeritud Emergency Biennale'st.

Skaalanihe. Kuulete salvestust 4. mail Kumu auditooriumis toimunud diskussioonist n√§ituse &quot;Skaalanihe ‚Äì skulptuur avatud m√§nguv√§ljal&quot; teemal. Osalevad Hanno Soans, Villu Jaanisoo, Raoul Kurvitz, Karin Laansoo ja Andres Kurg. Arutelu juhib Sirje Helme. N√§ituse alapealkiri ‚Äì skulptuur avatud m√§nguv√§ljal ‚Äì on laenatud ameerika kunstiteadlase Rosalind Kraussi krestomaatilisest esseest, kus on juttu sellest, et alates 1970. aastatest pole l√§√§ne kunsti puhul v√µimalik r√§√§kida skulptuuri kindlatest piiridest, etteantud vormist ja vaieldamatutest v√§√§rtustest. &quot;Skaalanihe&quot; p√º√ºabki skulptuuri muutumisi kaardistada ning k√ºsib, mis neid v√§ga erinevaid teoseid l√µpuks siiski √ºhendab. Millest me r√§√§gime, kui r√§√§gime t√§nap√§evasest skulptuurist? Millist skaalat n√§itus nihutab ning kuidas see toimib? Kuidas keskkond teost m√µjutab? Mida t√§hendab sotsiaalne skulptuur? Mis eristab kaasaegset skulptuuri installatsioonist? Miks on just &quot;Skaalanihe&quot; Kumu avan√§itus ja mi
Sex &amp; MediaLab. R√§√§gime noorte kunstnike n√§itusest &quot;Sex&quot; galeriis Vaal kuraator Andres L√µoga ja vastloodud Eesti Meediakunstnike √úhingust ning MediaLab'ist Marge Paasiga. Kuidas teha noore kunsti n√§itust? Miks just seks? Kes on n√§itusel osalejad ja kes on noor eesti kunstnik? Mil viisil nad n√§ituse ideed ja pealkirja k√§sitlevad? Kes, kuidas ja mida teeb? Kelle moodi on noor eesti kunst? Kas see √ºllatab? Millest r√§√§gitakse n√§itusega kaasneval diskussioonil? Millega tegeleb Eesti Meediakunstnike √úhing ja kes sinna kuuluvad? Mida teeb ja kuidas elab meediakunstnik? Mis on MediaLab ja kus see asub? Millest on puudu praeguses eesti meediakunstis? Mis saab edasi?
Viimane t√§ies pikkuses teleintervjuu Eesti l√§bi aegade √ºhe parema raamatuillustraatori, virtuoosse joonistaja, karikaturisti ning mehega, kelle loodud kangelased j√§√§vad lahutamatuks osaks eestlaste lapsep√µlvest. Vahur Kersna usutles Meistrit Tartus, p√§eval enne tema viimaseks j√§√§nud s√ºnnip√§eva. Re≈æiss√∂√∂r Andres Lepasar.
Kristjan Raua preemiad / Marge Monko ja Reimo V√µsa-Tangsoo. R√§√§gime Eesti Kunstnike Liidu asepresidendi Anu Kalmuga seekordsetest Kristjan Raua preemiatest ning noorte fotokunstnike Marge Monko ja Reimo V√µsa-Tangsooga nende paarikn√§itusest &quot;Uurimusi kodanlusest / Nimeta&quot; Hobusepea galeriis. Kristjan Raua nimelist preemiat antakse v√§lja alates 1973. aastast ning see on vanim ja v√§√§rikaim preemia Eesti kunstimaailmas. Mille eest t√µsteti esile seekordsed laureaadid ‚Äì Jaan Elken, Kai Kaljo, Harry Liivrand ja Aili Vahtrapuu? Kuidas toimub otsustamine ja kes kuuluvad ≈æ√ºriisse? Milline on preemia reglement? Kas seekordne otsus oli √ºksmeelne? Milleks on sellist preemiat tarvis? Mis √ºhendab Marge Monko ps√ºhhoanal√º√ºsiga flirtivaid fotolavastusi ja Reimo V√µsa-Tangsoo maastikke? Kuidas k√§sitleb Monko Freudi ja Charcot‚Äôd ning kuidas ta seob neid t√§nap√§evaga? Miks pildistab V√µsa-Tangsoo maastikke ja parke ning kuidas on need seotud tuhandete varasemate loodusvaadetega? Kas ja kuidas saab 
Vene kunst Kadriorus. R√§√§gime Kadrioru kunstimuuseumi kuraatorite Anu Allikvee ja Aleksandra Murrega vene kunsti n√§itustest -Peterburi versus Moskva. Kolm suunda Vene 19. sajandi kunstis- ja -Portselanist rahvas.Vene 19. sajandi portselankujud-. Miks on Kadrioru kunstimuuseumi kollektsiooni parim osa just vene kunst? Kuidas on need kogud loodud? Kuidas k√§is ideoloogiline v√µitlus kunstip√§randi kaudu? Millised kolm suunda on 19. sajandi vene kunstist esile t√µstetud? Milline on nende suhe L√§√§ne-Euroopa kunstiga? Kuidas elasid k√µrvuti akadeemiline ja uuenduslik kunst? Millisel viisil vastandus Peterburi Moskvale sada aastat tagasi ja kuidas ta teeb seda n√º√ºd? Milline aeg oli eelmise sajandi vahetus Venemaal? Kuidas on sattunud hulk vene tipp-avangardkunsti √§√§remaade muuseumidesse? Milline t√§hendus on 19. sajandi vene portselankujukestel? Milleks neid tehti ja kellele? Miks kujutati detailselt erinevaid rahvusgruppe? Kuidas m√µjuvad Kadrioru n√§itused vene kultuuripublikule?
Tehnobia. R√§√§gime Tallinna Kunstihoones toimuvast Eesti Kunstnike Liidu aastan√§itusest -Tehnobia- kuraator Leonhard Lapiniga. Mida t√§hendab tehnobia ja kuidas on see s√µna eesti kunsti tulnud? Milline on looduse ja tehnoloogia koosluses kujunenud uus eluvorm? Kuidas kunstnikud seda k√§sitlevad? Kas tegemist on pigem illustratsiooniga kuraatori √ºleskutsele v√µi s√ºnnib n√§itusel ka uusi ideid? Kuidas on teosed valitud ja tervikuks √ºhendatud? Millest on kuraator l√§htunud ja millised t√∂√∂d teda k√µige rohkem huvitavad? Milline roll oli n√§itusega kaasnenud performance-ide seerial -Diverse Universe- ning mis seal toimus? Mis t√§hendus on kunstnike liidu aastan√§itustel ja miks nad on vajalikud?
ETDM, kunst.ee &amp; Louis Kahn. R√§√§gime Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi uuest p√ºsiekspositsioonist peavarahoidja Kai Lobjakasega, ajakirja kunst.ee uuest numbrist toimetaja Heie Treieriga ning plaanitavatest Louis Kahni p√§evadest Saaremaal arhitekt Vilen K√ºnnapuga. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avati juuni keskel uus p√ºsiekspositsioon pealkirjaga &quot;Ajamustrid 2&quot;. Mitmeks aastaks p√ºsiekspositsioone koostatakse ja kui &quot;p√ºsivad&quot; need on? Millised on v√§ljapanekute koostamise l√§htealused, kas isikup√µhised v√µi temaatilised? Kas v√§ljas on pigem n√§ited masstoodangust v√µi unikaaldisainist? Kuidas kajastub √ºldkunstiajalugu ja selle &quot;stiilid&quot; tarbekunstis ja disainis? Millest on juttu ajakirja kunst.ee uues numbris ja helikunsti eris? Mida t√§hendab helikunst ja miks ei v√µiks seda nimetada lihtsalt muusikaks? Mis on institutsioonikriitika ning kas ja kuidas see toimib Eesti kunstimaailmas? Mis juhtus Berliini biennaalil? Eesti Arhitektide Liidu eestvedamisel 
* Tallinna Linnagaleriis on Rootsi kunstnike Janna Holmstedti ja Po Hagstr√∂mi n√§itus &quot;Katse ja eksitus - Monument massidele&quot;, esimene sarjast &quot;Story&quot;. Kuraator Anders H√§rm teab r√§√§kida. * Arhitekti Raine Karbi n√§itus on avatud Eesti Arhitektuurimuuseumis. L√§hemalt r√§√§gib kuraator Urmas Oja.

* Septembrist l√§ks lahti Disainiaasta, mis koondab kokku n√§itused, konverentsid, √µpitoad ja raamatud, et tutvustada k√µigile disaini olemust ja vajalikkust. Eesti Kunstiakadeemia Disainiinnovatsioonikeskuse juhata Katri Ristal r√§√§gib saates sellest, kuidas nad p√º√ºavad t√µsta disainiteadlikkust mitte ainult tarbija vaid ka tellija seas. * In Memoriam skulptor Edgar Viies. Tema loomingust ja elust r√§√§gib Viiese n√§ituse ja kataloogi koostaja, Eesti Kunstimuuseumi skulptuurikogu hoidja Juta Kivim√§e. 1960. aastatel eesti skulptuuri uuendama asunud Viies on l√§inud kunstiajalukku eelk√µige oma abstraktsete kujudega, kuid ka mitmete m√§lestusm√§rkidega tuntud eesti kultuuritegelastele.
Kristjan ja Paul Raua n√§itusekataloog - r√§√§gib kuraator Mai Levin, Marko M√§etamme vastilmunud album - r√§√§gib Elo Lutsepp, Arhitektuurimuuseumi s√ºnnip√§evatr√ºkis &quot;15&quot; - r√§√§gib koostaja Kristel Valk.

Ehituskunst keskajal. R√§√§gib Kunstiakadeemia emeriitprofessor Rein Zobel. Kuidas keskajal maju ehitati. P√µhiline materjal: paekivi ja dolo-kivi. Paekivi t√∂√∂tlemine. Kivide ost-m√º√ºk. Vundament, seina p√ºstipanek. Opus revalicum - mitmest kihist m√º√ºri ladumine, vahel lubjam√∂rt. P√µige rooma kultuuri. Toimetaja Piret Kriivan.

Luubi all on Sakala keskus. Aga mitte ainult. Stuudios on Tallinna linna arhitektuuri arengusuundi vaatlemas ja kommenteerimas Eesti Arhitektide Liidu aseesimees Margit Mutso ja ajakirja Maja peatoimetaja Triin Ojari.
Narva barokne vanalinn sai viimases s√µjas r√§ngalt kannatada. Linna taastamise plaanid s√ºndisid juba 1945. aastal. On palju p√µhjusi, miks nad pole teostunud. Aga ideed ja n√§gemused elavad ka t√§nap√§eval, enam kui 60 aastat hiljem. Saate autor Mati Talvik, re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur.
Ehituskunstist keskajal, 2. saade. R√§√§gib emeriitprofessor Rein Zobel. Kuidas keskajal maju ehitati, kuidas majale katus pandi. Kivikatus, kivide t√∂√∂tlemine. √ïlekatused. Ehituspuu okaspuu. Aknaklaas. Graniidi maardlad L√µuna-Eestis ja Hiiumaal. Tartu Jaani kiriku ehituslugu. P√§rnu Nikolai kiriku lugu.

Urmas Vadi vestluskaaslane on maalikunstnik ja graafik Peeter Allik, kes teeb v√§ga suuri taieseid. Peeter V√µsa saated. T√µsielusarjad. Maalimine. Kafka. Kunst. Linooll√µige. Optiline kunst. Peeter Alliku isa. Laine J√§nes vastab k√ºsimusele uue raamatukogu ja kunstimuuseumi kohta. Autor ja toimetaja Urmas Vadi.

Teemad: √úhisprojektist &quot;Mine sinna, ei tea kuhu. Too seda, ei tea mida&quot; Hobusepea galeriis (06.12.-18.12.2006) &amp; Mark Raidpere n√§itusest &quot;Viis t√∂√∂d&quot; KUMUs.

* Reio Aare, noore fotokunstniku esimene isikun√§itus &quot;Untitled&quot; Artdepoos, r√§√§gib Reio Aare * ERKI moe≈°how Salme kultuurikeskuses, r√§√§gib Jaanika Terasmaa * Hiina kaasaegse kunsti n√§itus Tallinna Kunstihoones, Hiinas k√§is kohal ka kuraator Reet Varblane, kes r√§√§gib lisaks n√§itusele laiemalt sealsest kunsti- ja kultuurimaastikust.



Ruth Tiidemann on k√ºlas nukumeisterdamise ringis Mustam√§e Lasteloomingu Majas. Millest nukkusid tehakse ja miks osad nukud on lemmikud ja osad mitte. Ja kuidas tuleb nuku sisse hing? Toimetaja Ruth Tiidemann.
Nikolai Kusmin 100, &quot;Supersuperficial&quot; ja Kiwa - arhitektuurist * Nikolai Kusmini 100. s√ºnniaastap√§evale p√ºhendatud n√§itusest, r√§√§gib Eesti Arhitektuurimuuseumi teadur ja n√§ituse kokkupanija Mihkel Karu. * galeriis 008 on avatud EKA vabade kunstide teaduskonna esimese kursuse popkunsti ja minimalismi teemal n√§itus &quot;Supersuperficial&quot; (26.01-26.02.2007, juhendajaks Kreg A Kristring ja Kiwa), r√§√§gib Kiwa, galerist Lea Adrikorn ja tudengid (Regina Kuningas, Loore Raav, Teele Altm√§e) * Kiwa osaleb varsti Rael Artel Non Profit Project Spacetudengid raames Tartu Keskraamatukogus n√§itusega &quot;Tekstist masinani&quot;.
Tartu kunstikuu, Kumu hariduskeskus &amp; Warhol-Scanner * korraldaja Kreet Stubender r√§√§gib Tartu kunstikuust (telefoniintervjuu). * Piret Kruusandi Kumu hariduskeskusest r√§√§gib √§sja Kultuurkapitali poolt premeeritud haridusteguvusest * k√µlab helikunstniku Scanner plaadilt &quot;Warhol`s Surfaces&quot;, 2003 (helimaterjaliks 1970ndate A. Warholi intervjuud) Scanneri omalooming &quot;Five Views Of an Onion&quot; (&quot;5 vaadet sibulale&quot;, 10:23).
* Tanja Muravskaja - Vaal galerii preemia laureaat (personaallugu - vestlus toimub Viru keskuses) * Tiina J√µgeda n√§itusest &quot;Kehaturg&quot; Kunstihoones (03.02.2007 - 11.03.2007).
Urmas Viik, Tiit Sokk, Paul MacCarthy &amp; tsehhi kubism * vestlus EKA graafikaosakonna juhataja Urmas Viigiga, kes r√§√§gib oma Kunstihoone Linnagaleriis avatud n√§itusest &quot;Mikk ja Olga s√§ravad&quot; (02.02.2007 - 25.02.2007) * saatejuhid r√§√§givad erinevatest n√§itustest: Tiit Sokk, t≈°ehhi kubism (1911-1919, m√µjutanud ka arhitektuuri) ja Paul MacCarthy videod Kumus ning tervitavad kvantarvuti s√ºndi.
1980ndate nostalgiast Eesti kunstis * Ando Keskk√ºla r√§√§gib enda kureeritud n√§itusest &quot;Kaheksak√ºmnendad sulgudes&quot; (Kumu, 19.01-26.08.2007) * Andrei Korma≈°ov (1983-1988 kirjastuse Eesti Raamat plakatitoimetaja, praegu vabakutseline disainer ja EKA √µppej√µud) r√§√§gib (telefonil) N√µukogude 1980ndate plakatitest. * saatejuhid teadustavad EKA kunstiteaduse tudengite talvefoorumit teemal &quot;Kujundite taaskasutus&quot; (3.-4. m√§rts).
Rakvere, Narva ja P√§rnu kunstielust r√§√§givad (telefonitsi): Riho H√ºtt (MT√ú Rakvere Linnagalerii eestvedaja), Kalev Saar (Narva muuseum) ja Karol Kallas (P√§rnu Linnagalerii juhataja).
Disainist * Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumis on avatud Briti ja eesti kaasaegse disaini √ºhisn√§itus Tallinnas (&quot;Minu maailm - uus subjektiivsus kassaegses disainis&quot;, 28.02.-07.04.2007) - r√§√§givad eesti-poolne kuraator Kai Lobjakas ja tekstiilidisaineri taustaga Krista Leesi. * Karen Jagodin tutvustab kahte n√§itust: (1) Vaal galerii: &quot;Kaheksast viieni&quot; (08.-26.03.2007). Elis Saarev√§li, Katrin Koskaru ja Alvar Reisner. Autorite trio, kes l√µpetas 2005. a Kunstiakadeemia maali eriala, tegeleb sel n√§itusel √ºhiskonnas aktuaalsete teemadega nagu majanduskasv, tootmissuhted ja t√∂√∂. (2) Hobusepea galerii: Paul Rogersi (Eestis elava briti kunstniku ja EKA √µppej√µu) isikn√§itus &quot;Transplants&quot; (08.03.-19.03.2007).
Urmas Vadi vestluskaaslane on kunstnik Erki Kasemets, kes teeb asjadest kunsti. Asjade kogumine. K√ºsimus Johannes Torri kohta. √ñkoloogiline m√µtteviis. Autor ja toimetaja Urmas Vadi.
Jaan Toomik &amp; Eesti Kujundusgraafikute liidu aastan√§itus * Jaan Toomik r√§√§gib oma isikn√§itusest Kumu suures saalis (08.03 - 20.05.2007) * Tiina Tammetalu r√§√§gib Eesti Kujundusgraafikute liidu aastan√§itusest Kunstihoone galeriis &quot;REGISTER.EKL 2007. Ruumis ja brosh√º√ºrina&quot; (01.03.07-25.03.07).
Pink Punk &amp; Kunstnike liidu aastan√§itus. Saates r√§√§givad r√ºhmituse PINK PUNK liikmed Aino-Ingrid Sepp, Sandra J√µgeva ja Kunstnike Liidu president Jaan Elken (viimane n√§itusest &quot;Elamise kunst&quot;, Kunstnike Liidu aastan√§itus, 16.03.07-22.04.07). Aleksander Tsapov tutvustab David Lynchi n√§itust Pariisis (03.03.-27.05.2007) Fondation Cartier majas.
Uus galerii &quot;Soosoo&quot;, noorte kunstnike biennaali eel√ºritustest &amp; Arne Maasiku arhitektuurifotod. * hiljuti avati uus disainigalerii &quot;Soosoo&quot; Kalamajas (soo tn 4), tegemisi tutvustab galerist √úlle Jehe. Galeriist v√µib leida nii v√§lisdisaini klassikat kui ka noort eesti disaini, hetkel on avatud Jaanus Orgusaare m√∂√∂bliseeria. * Rael Artel tutvustab s√ºgisel asetleidva Noorte Kunstnike biennaali eel√ºritusi, bienaali korraldaja on Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus. Toimunud on mitmed workshopid (Art in practice, Public preparation &quot;Translocal express&quot;), l√§hikuudel toimumas rahvusvaheline workshop Leedus &quot;Kunstniku vastutus ja utoopia&quot; ja suvised workshopid P√§rnus &quot;Rohujuure demokraatia&quot;. * Arne Maasik r√§√§gib (telefonitsi) oma Lastemaailma galeriis avatud arhitektuurifotode n√§itusest, kuhu on koondatud viimase kolme aasta eesti terasarhitektuuri n√§iteid.
Aleksander Tsapov teeb Kumus intervjuu Priit P√§rnaga kunstniku joonistuste n√§itusest (30.03-21.10.2007). Kumu k√§sitleb P√§rna v√§hetuntud joonistuste kollektsiooni kui avastamist ootavat ja Eesti joonistuskultuuri t√§iendavat materjali. Tunnustatud animaatori 1990ndatel valminud ulatuslikust s√∂ejoonistuste seeriast annab √ºlevaate ka 2006. aastal ilmunud album &quot;P√§rnograafia&quot;.
kunst.ee &amp; J√ºri Ojaver * Heie Treier r√§√§gib kunst.ee uuest numbrist (1/2007), sh vaadatakse tagasi √ºheaastasele Kumu tegevusele, erinumbris (toimetaja Ave Randviir) on teemaks Eesti Litograafia keskus, on ka graafilise disaini lisa. * J√ºri Ojaver r√§√§gib oma isikn√§itusest &quot;Liputajad metsas&quot; Hobusepea galeriis ( 04.04.-23.04.2007). Sissejuhatuseks aga r√§√§gib kunstnik oma √§sja Kunstnike Liidu n√§itusel √ºleval olnud (ja vastakaid arvamusi tekitanud) t√∂√∂st (esitles end Georg Otsana, kes laulab kanalisatsioonis) ja selle tagamaadest.
Saate k√ºlalised on kultuuriministeeriumi arhitektuurin√µunik Laila P√µdra ja kunstiteadlane Eha Komissarov. Esimene r√§√§gib oma uuest t√∂√∂st n√µunikuna ja sellega seonduvaga eesti arhitektuuris. Teine r√§√§gib kunstioksjonitest, mis kevaditi leiavad aset mitmes Tallinna eragaleriis. Arutletakse ka k√ºsimust, kas riiklik kunstimuuseum saab teha oksjone (maailmas palju diskuteeritud k√ºsimus).

Uus laine Kunstihoones &amp; fotomuuseum * Noorest eesti kunstist ja oma kureeritud n√§itusest &quot;Uus laine. 21. sajandi eesti kunstnikud&quot; Tallinna Kunstihoones ja Kunstihoone galeriis (28.04.07-28.05.07) r√§√§givad Anders H√§rm ja Hanno Soans. Antakse √ºlevaate noorte Tallinna ja Tartu kunstnike ideedest ja suundadest. Uue laine kunstnikud tulevad pigem vaikselt ja vahest intellektuaalsemate pretensioonidega kui valjuh√§√§lsemad 1990date kunstnikud. Mainitakse ka r√ºhmituse Non Grata paralleeln√§itust Tallinna Kultuuritehases, millel plagieeritud pealkiri &quot;Uus laine. 21. sajandi kunst&quot;, kuid mille sisu peegeldab pigem nn P√§rnu s√ºrrealismi ja 20. sajandi 60ndat. * Fotomuuseumi (Tallinna Linnamuuseumi filiaali, mis asub Raekaja taga) tegevusest Betty-Ester V√§ljaots ja Kristel Lukats.
Eesti noor kunst Patarei Vanglas ja Vaal galeriis * Aleks Tenusaar, Maris Vahter ja Ilmar Kurvits r√§√§givad Tallinna √úlikooli tudengite poolt algatatud ja mitme rahvusvahelise partneri√ºlikooliga (Helsinki, Essen, Thessaloniki) koost√∂√∂s korraldatud Ahne festivalist (07.-25.05.2007) Patarei vanglas, kust leiab nii √ºli√µpilaste kui ka √µppej√µudude v√§ljapanekuid. * Andres L√µo r√§√§gib oma kureeritud noorte kunstnike n√§itusest &quot;POMO SAPIENS: See on t√µesti midagi&quot; Vaal galeriis (02.-19.05.2007).
Marco Laimre Hobusepea galeriis. Marco Laimre n√§itus &quot;Halb nali&quot; Hobusepea galeriis (10.05.-21.05.2007). Saates k√µlab osa 17. mail galeriis toimunud artist talk ehk kunstniku monoloog, Marco Laimre vastab endale ise esitatud k√ºsimustele.
Saates r√§√§givad maastikuarhitekt √úlle Gri≈°akov (hiljuti valminud Tallinna vanalinna Harju t√§nava haljasala autor) ja retrospektiivn√§ituse &quot;Kui k√µndis mannekeen... 50 aastat Tallinna Moemaja loomisest&quot; kuraator Anu Ojavee (Tarbekunsti- ja Disaini muuseum).
Kahest foton√§itusest Tallinnas ja Tartus. 1) Kunstihoone galerii 24.05.2007 - 17.06.2007 &quot;Tsoon&quot; - Anna Alt≈°uki (-Militaartsoon- Seegi muusieum) &amp; Ilja Sundelevit≈° (&quot;Lahemaa Lobby&quot;) 2) Tartu Kunstimuuseum &quot;Muuseumiteater&quot; Eve Kiiler, 04.05-10.06.2007.
Foto, arhitektuur ja vene uus kunst 1) Kalev Vapper r√§√§gib oma foton√§itusest Tartus: &quot;Vapper Kalev l√µpetab kooli&quot; Tartu K√µrgema Kunstikooli l√µpetamisest 15.06.2007 2) Toomas Tammis r√§√§gib Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna l√µput√∂√∂de n√§itusest Disaini- ja Arhitektuurigaleriis 5. - 30. juuni 2007 3) Teet Veispakk r√§√§gib KUMUs √ºleval olevast vene uue kunsti n√§itusest &quot;M√§lu tagasitulek&quot; 12. mai - 29. juuli 2007, kuraator on Viktor Misiano.

Esimene l√ºhemas suveformaadis kunst.er-i saade. 1) K√§di Talvoja Henn Roode (1924 - 1974) loomingu √ºlevaate n√§itusest KUMUs. 2) Saatejuht loeb Mihkel Kleisi n√§ituse pressitekst (koostanud Kiwa).

Heie Treier ja uus kunst.ee number. Ajakirja peatoimetaja Heie Treier r√§√§gib aktuaalsest kunst.ee numbrist, mille k√ºlalistoimetajaks ja kujundajaks on Piret R√§ni, peateemaks Infotankistid ja nende tarbimis√ºhiskonna kriitika.

IV Ars Baltica fotokunstitriennaal. Intervjuu Kumus toimuva neljanda Ars Baltica fotokunstitriennaali &quot;Don't Worry - Be Curious&quot; (11.08. - 30.09.2007) kuraatoritega Dorothee Bienert (Saksamaa), Kati Kivinen (Soome), Enrico Lunghi (Luxemburg).
Vabadussamba √§sjal√µpenud konkursist (v√µidut√∂√∂ on ligi 30 m suur vabaduss√µja rist dolomiitsamba otsas, v√µitjad Rainer Sternfeld ja Andri Laidre ning arhitektid Kadri Kiho ja Anto Savi), esimesed muljed arvamused ja positsioonid kunstiteadlastelt Krista Kodres ja Andres Kurg.
Esimesest audiogaleriist galeriis 008, mis toimub 28.08.2007 (kuraator Kiwa). Muusika: Camilla Hannan (austraalia) &quot;MSAF&quot; (V) Patrick McGinley (UK) &quot;Liquid solid&quot; John Grzinich (USA) &quot;Fluid itinerancy&quot;.
1) Berk Vaher r√§√§gib Tartu festivalist Eclectica (01.-09.2007). 2) Margus Kiis r√§√§gib Eclectica raames toimuvast Tartu Alternatiivse kino festivalist (04.-09.09.2007) 3) Kahep√§evasest (01. ja 15.09.2007) T√µravere workshopist &quot;Kaevu taga kostab kosmos&quot; r√§√§givad Katriin K√ºtt ja Leene Korp. http://konverter.ee/kaevutagakostabkosmos.
A) Aleksander Tsapov Tallinnast. 1) &quot;Kik in der Kok&quot; filmifestival von Krahli teatris, teemaks pornograafia (10.-11.09.2007), r√§√§gib Katja Novitskova 2) Kultuurikatel Tallinnas avab uksed interdistsiplinaarsele √ºritustekogumile Vertikaal, mille raames toimub kaks avalikku seminari ehk &quot;M√µttepark&quot;. 09.09. Autori√µigused, 17.09. Kultuurikatla kui alustava organisatsiooni v√µimalused ja paratamatused. R√§√§gib Maarin Ektermann. B) Kaisa Eiche Tartust. 0) Kutsub 09.09 toimuvale Y-galerii hooaja avamispeole Tartus (&quot;Take your shit out&quot;) 1) Katrin Kruus r√§√§gib V√µru galerii kahest paralleelsest n√§itusest - Peeter Lauritsa foton√§itus &quot;Minu kodu&quot; (03.09.2007-28.09.2007) - Evelin M√º√ºrsepa ja John Grzinich √ºhisn√§itus &quot;Lokalisatsioonide faktuurid&quot; (video, heli ja maal, (03.09.2007-25.09.2007) 2) Tartu kunstnike majas on Tartu kunstnike liidu aasta n√§itus &quot;√ïige valik&quot; (05.-30.09.2007). R√§√§gib Toomas T√µnissoo.
1) August K√ºnnapu r√§√§gib oma n√§itusest &quot;August K√ºnnapu ja tema inimesed&quot; Tallinna Vaal galeriis (05.09.-22.09.2007). 2) Ilmar Kruusam√§e r√§√§gib oma n√§itusest &quot;Inimene&quot; Tartu Kunstimuuseumis (07.09.07-14.10.07).

Kino konverents Kumus + Barthol Lo Mejor. 1) Kino konverents Kumus Via Transversa. Endise idabloki kadunud kino Konverents Kumus 5.-6.10.2007. Intervjuu konverentsi korraldajaga - Eva N√§ripea (salvestatud EKA disaini ja innovatsioonikeskuses). 2) Barthol Lo Mejor. Kunstnik osales Plektrum festivalil Tallinnas (12.-16.09.2007) ja Noorte Kunstnike Biennaalil Tallinnas (28.09.-11.11.2007), jutt k√§ib tema raamatust ja muusikast. Noorte Kunstnike Biennaalil osales ta n√§itusel &quot;Tekstist masinani&quot;. S
1) Noorte Kunstnike Biennaal Tallinnas (28.09.‚Äì11.11.2007). Saate k√ºlaline: Anneli Porri (√ºks korraldajaist, intervjuu toimus varahommikuses Kadriorus). 2) Tartu √úlikooli maalin√§itusest Jaan Elken r√§√§gib oma kureeritud n√§itusest &quot;TARTU.√úLIKOOL JA MAALIKOOL&quot; (12 maalikunstnikku Tartu Kunstimajas) Tartu Kunstimajas (03.10-11.11.2007).
Martin Saar + Tampere Maja ja Tartu Kunstimuuseum. 1) Martin Saar Martin Saar &quot;80ndad Eestis&quot; ARTDEPOO galeriis Tallinnas (09.10.2007 - 20.10.2007), n√§ituse esimene (proovi)variant esitleti New Yorgis. 2) Tampere Maja ja Tartu Kunstimuuseum. 2.1) Tartu Tampere Maja ja Soome fotokunst (6. - 28.10.07). Tuuli Mukka ja Sandra Lamppu foton√§itus &quot;Harhakuvia - Illusioonid&quot;. Saatejuht: Kaisa Eiche. Saate k√ºlaline: Mariliin Kindsiko 2.2) Liisa Kaljula r√§√§gib Tartu Kunstimuuseumi uuest loengusarjast &quot;V√§ike kunst&quot;.
Graafikatriennaal + Audiogalerii + Marco Laimre + Tudengifilmid. 1) Graafikatrienaal. Anders H√§rm (Kunstihoone ja Kunstihoone galerii n√§ituste peakuraator) r√§√§gib 14. Graafikatrienaalist. 2) 26.10.07 Kumu hoovis toimuva Audiogalerii eeltutvustus. Muusika: Derek Holzer, &quot;Metalophone drift snipet&quot;; John Grzinich, &quot;Sun in Hand, stone in water&quot;. 3) Marco Laimre + Tartu tudengifilmid Marco Laimre n√§itus &quot;V√§ikesed Puust Inimesed V√§ikeses Puust Linnas&quot; (19.10.07-25.11.07) Tartu Kunstimuuseumis. Tutvustab n√§ituse kuraator Indrek Grigor. 4) 18.10.07 toimum Tartu S√ºgisp√§evade raames Ateena keskuses Tudengifilm 2008. Samu filme v√µib 24.10.07 n√§ha ka Tartu Y-galeriis. Festivali tutvustab Urmas Reisberg.
Kunst.ee + Y-kohtumine Tartus. 1) Kunst.ee Heie Treier tutvustab uut kunst.ee numbrit, mille erinumber on seekord ajalehe formaadis (k√ºlalistoimetaja Karolina Lobovit≈°-Dymanus). Teemad: Veneetsia bienaal, Documenta Kassel, erinumber Abstraktsioon. 2) tutvustus: Martin Creed 2. novembril NU performance festivalil Kanuti gildi saalis. Saatejuht: Aleksander Tsapov. Muusika: John Martin, &quot;Solitaire&quot;. 3) Y-kohtumine Tartus 30. oktoobril j√§rjekordne Y-kohtumine. Seekord on pihitoolis MoKSi oktoobrikuine residentkunstnik Vahram Muradyan (Armeenia). Ta t√∂√∂tab Moostes projekti &quot;portrait-ests&quot; (videoportreede seeria) kallal.
Martin Creed + Rael Arteli galerii + Rauno Thomas Moss. 1) Martin Creed Intervjuu NU Performance Festival II esinenud Martin Creediga (UK) tema √ºrituse &quot;Varietee Performance&quot; Kanuti Gildi saalis 02.11.07 (vestlus toimus 01.11.07). 2) Rael Arteli galerii Rael Arteli galerii uue hooaja avamisest n√§itusega &quot;Minnes vastu lugejate soovidele&quot; r√§√§givad Rael Artel ja noored kunstnikud Kristiina Hanson ja Laura Toots. 3) Rauno Thomas Moss. Rauno Thomas Moss on esindatud kahel n√§itusel: Tartu √ºlikool.maalikool ning lastekunstikooli galerii n√§itusel, Moss r√§√§gib Tartu maalikoolidest.
Jaan Tootseni vestluskaaslane on kunstnik Kristina Norman. Kakskeelne perekond. Filmide tegemine. Paul Davies &quot;Superforce&quot;. Geniaalsuse v√§li. Einstein. Paralleelsed reaalsused. Pronkss√µduri-film. Kuidas Kristina √µpetaja oli. Autor ja toimetaja Jaan Tootsen.
Margit Kilumetsa vestluskaaslane on kokk Anni Arro. &quot;Sepamaa talu k√∂√∂k&quot;. Vanavanemad. S√∂√∂gitegemine. Itaaliasse √µppima minek. Kunagine modellit√∂√∂. Perekond. Koerad. Ema Epp-Maria Kokam√§gi. Anni p√ºhap√§evad. Tulevikuplaanid. Autor Margit Kilumets.

Hannah Geara + Sursu. 1) Libanonist p√§rit Hannah Geara ArtDepoos Hannah (Hanna) Geara r√§√§gib oma n√§itusest &quot;Home Amnesia&quot; (Kadunud kodum√§lu) (14.11. - 08.12.2007) ArtDepoo galeriis. 2) Sursu luule. Noor Tartu luuletaja Sursu (Andres) loeb oma luulet.
Eesti pargid + Y-kohtumine. 1) Ants Hein ja eesti pargid. K√ºlas on Ants Hein (kunstiteadlane, ajalooinstituudi vanemteadur). Teemaks on pargid Eestimaal ja raamat &quot;Eesti pargid I&quot; (2007). 2) Y-kohtumine - John Grzinich J√§rjekordsel Tartu Y-galerii ja MOKSi kohtumisel on 27.11.2007 k√ºlas John Grzinich. Saatejuht tutvustab USAst p√§rit k√ºlalist, kes elab alates 2003. a.-st Eestis ja koordineerib Mooste Kunsti ja sotsiaalpraktika keskuses (Moks) meedialabori. Heliloojal ja multimeediakunstnikul (kes tegeleb peamiselt heli performence'ide ja heliinstallatsioonidega) on hetkel k√§sil film &quot;Mimema&quot;, mille k√µlaliseks aluseks ka varem valminud samanimeline kaheosaline elektrooniline kompositsioon (pikendatud oreliheli).



Poola kunstist + Wiiralt v√§rvides. 1) Poola kunstist Tiina Abel tutvustab n√§itust &quot;Metafoor ja m√º√ºt. Kirjanduslikud ja ajaloolised motiivid 19. ja 20. sajandi vahetuse poola kunstis&quot; (2.11-10.02.2008) Kumu kunstimuuseumis. 2) Wiiralt v√§rvides. Ene Asu-√ïunas (n√§ituse Tartu-poolne kuraator) tutvustab Eduard Viiralti graafikaga n√§itus &quot;Wiiralt v√§rvides&quot; (30.11. - 16.12.07) Tartu Kunstimuuseumis.
Eda L√µhmus tutvustab oma maalin√§itust Tartu Ateena keskuses (04.12.-20.01.2008). K√ºlaline r√§√§gib ka saates k√µlavast muusikast (seostest enda ja enda loominguga). Muusika: Lori Anderson, &quot;This is your captain&quot;; Antti Auvinen &quot;Allusion Fragments&quot; kandlele h√§√§lele, t≈°ellole ja pikkolole, ansambel Resonaabilis; Benjamin Franklin (belgia helikunstnik).

Eesti Arhitektuurimuuseumi maa-arhitektuuri n√§itusest &quot;EKE Projekt&quot; r√§√§gib arhitektuurikriitik Mihkel Karu. Ajakirja Kunst.ee peatoimetaja Heie Treier r√§√§gib ajakirja uuest numbrist.

T√§helaeva k√ºlaliseks on √§sja 60. s√ºnnip√§eva t√§histanud kunstnik ja professor Leonhard Lapin. T√§naseks on ta eesti kunsti ajalukku l√§inud ainu√ºksi sellega, et on meie avangardistliku kunsti isa, vabakutseline arhitekt ja kompromissitu kirstunael, kes on samas enim eksponeeritud ka v√§lismaal. Tallinnas tuletab Lapin end pidevalt meelde Vabaduse kellaga, mille √ºheks autoriks ta on. Saatejuht Reet Linna, re≈æiss√∂√∂r Kalev Lepik.
Filmi &quot;Tallinn Pimeduses&quot; pressiesindaja Tristan Priim√§gi r√§√§gib filmist ja filmi taaslinastumisest Eestis. Kumu kunstiteadlane ja kunstikriitik Eha Komissarov r√§√§gib Eesti ja Saksa vahelistest kunstisuhetest, Berliinist kui kunstipealinnast ning Kumus eksponeeritud kunstin√§itusest &quot;QUOBO. Kunst Berliinis 1989-1999&quot;.
Eesti Rahvusraamatukogus eksponeeritud Eesti Kujundusgraafikute Liidu aastan√§itusest &quot;Tr√ºkitud 4/5&quot; ja &quot;25 kauneimat Eesti raamatud ja 5 kauneimat Eesti lasteraamatut&quot; r√§√§gib n√§ituste kuraator T√µnu Kaalep. Tartu Kunstikuust r√§√§gib telefonis vastutav korraldaja Triin K√§pp.
Airi Triisberg ja Rael Artel r√§√§givad: * &quot;Public Preparation - Biennale of Young Artists&quot;, mis on projektiraamat, mis dokumenteerib, kommenteerib ja kontekstualiseerib 2007. aasta oktoobris Tallinnas toimunud Noorte Kunstnike Biennaali. * Rahvusvahelisest seminarist &quot;Translocal Express&quot;, mis k√§sitleb kaasaegse kunsti maailmas toimivaid koost√∂√∂mudeleid ning nende institutsionaalseid, poliitilisi ja sotsiaalseid aspekte. * Rael Artel Gallery: Non-Profit Project Space'is avatud Eesti Vabariigi 90. s√ºnnip√§evale p√ºhendatud n√§itusest &quot;Kas me sellist Eestit tahtsime?!&quot;.
Herkki-Erich Merila r√§√§gib Vaal-galeriis avatud DeStudio (Herkki-Erich Merila ja Peeter Laurits) n√§itusest -veetlus@√µ√µv-, mis on inspireeritud George Bataille loomingust. Prantsuse kirjanikust George Bataillest r√§√§gib Hasso Krull.

Eesti Kunstiakadeemia skulptuuriosakonnas (Raja 11a) avati Eesti esimene spetsiaalselt skulptuuridele ning installatsioonidele p√ºhendatud galerii. Galerii avamisest r√§√§gib EKA skulptuuriosakonna juhataja professor Villu Jaanisoo. Kunstnik Margus Tamm r√§√§gib oma n√§itusest &quot;See oli parim pidu. Ja ma ei k√§inud seal&quot; Linnagaleriis.
Saates r√§√§gib n√§ituse &quot;Reis maale. Etnograafilised t√º√ºbid fotos&quot; kuraator Liina Siib. N√§itusel eksponeeriti Johannes P√§√§sukese ning L√§ti, Leedu, Soome ja Rootsis 20. sajandi esimesel poolel tehtud maaelu fotosid.
Telefoni-intervjuud: Kiwa r√§√§gib oma isikn√§itusest &quot;High on nothing&quot;, mis avati 25.03.2008 ArtDepoo galeriis. Lauri Sillak kunstnikunimega Laurentsius avas Vaal galeriis n√§ituse &quot;Arm&quot;. Pille J√ºrisoo r√§√§gib siiditr√ºkikoja Sssprint n√§itusest &quot;Keppi ja keeksi&quot; Hobusepea galeriis.

Helikunst Inglane Max Eastley on kunstnik, kes laveerib geneetiliste skulptuuride ja muusika vahel. Ta kasutab oma t√∂√∂des palju vett ja tuult, instrumente, mis teevad h√§√§lt tuule v√µi vee m√µjul. Eastley on osalenud projektis &quot;Cape Farewell&quot;, mis korraldab kunstnike ja teadlaste ekspeditsioone Arktikasse. Ta on teinud koost√∂√∂d Brian Enoga, re≈æiss√∂√∂r Peter Greenawayga. David Toopiga kahasse on Eastley teinud 3 albmit.
Kunstnikud Aili Vahtrapuu ja professor Jaan Vares r√§√§givad skulptor Lembit Palutederist. Kalevipoja ratsamonumendi kavand. Urvaste. 1905. a monument Estonia ees. Kunst linnaruumis. Lembit Paluteder - elu ja tegevus. Autor ja toimetaja Martin Viirand. Helioperaator K√§tlin Maasik.

Rotermanni Soolalaos eksponeeritud Eesti Maalikunstnike Liidu aastan√§itusest &quot;√Ñratus!&quot; r√§√§gib Tartu Kunstimuuseumi teadusdirektor ja n√§ituse kuraator Tiiu Talvistu. Eesti Arhitektuurimuuseumi direktor Karin Hallas-Murula r√§√§gib n√§itusest &quot;Lammutatud Tallinn 1991-2008&quot;.

2008. aasta V√µidup√ºha saade on folk-metal ansamblist Metsat√∂ll. Saates esinevad metsat√∂llud Markus Tee√§√§r ja Raivo Piirsalu ja Metsat√∂llu albumite kujundaja kunstnik J√ºri Arrak. Autor ja toimetaja Piret Kriivan.
Martin Viirandi vestluskaaslane on skulptor professor Jaan Vares, kes r√§√§gib oma t√∂√∂st ja lemmikmaterjalidest. Kindral T√µnissoni monument. Jaan Varese √µpilased. T√∂√∂ Kunstnike Liidu sekret√§rina. Eesti nimega vene kunstnik Leht. 50. aastad. T√∂√∂ ERKI rektorina. Taasiseseisvumise aeg. Autor ja toimetaja Martin Viirand. Helioperaator K√§tlin Maasik.
Graafik Vive Tolli r√§√§gib oma elust ja loomingust. Kunstiteadlane J√ºri Hain tunneb Vive Tollit juba 50 aastat ja tal on kunstnikust palju r√§√§kida. Autor ja toimetaja Martin Viirand. Helioperaator K√§tlin Maasik.
Kunstiteadlast Sirje Helmet v√µiks kadestada ainu√ºksi t√∂√∂koha p√§rast - Kumu hoone on inspireeriv nii v√§ljast kui seest. Kui √µnnestunult on see tark ja kaunis naine √ºhitanud t√∂√∂ ja kodu? Lapsed Triin, Maarja ja Martin k√µnelevad oma emast √ºliv√µrdes ja samaga vastab ka Sirje, kelle arvates on kurb, kui pered kokku ei hoia. Saatejuht Katrin Viirpalu. Re≈æiss√∂√∂r Kalev Lepik.
Tartu K√µrgema Kunstikooli fotograafiaprofessor Peeter Linnapit iseloomustavad tema tudengid kui intriganti, hullumeelset professorit, punki meest ja m√§ssajat. Mehe seisukohad on t√µepoolest radikaalsed. N√§iteks leiab ta, et Eestis ei ole √ºhtegi kunstiteoreetikut. Talle endale aga on s√ºdamel√§hedased kunstiteosed, mis ei p√º√ºa olla lihtsalt ilusad ja vaatamisv√§√§rsed, vaid on √ºhiskonda kritiseerivad, poliitikat ning ajalugu uurivad. Seda suunda on Peeter Linnap ka ise fotokunstniku ja kuraatorina viljelenud. Autor Kristina Veidenbaum, re≈æiss√∂√∂r Mati Kark.

Urmas Vaino k√ºlaliseks on Maria Arusoo. Kunstnik Maria Arusoo m√µtestab kunsti ja kunstniku rolli t√§nap√§evases maailmas, anal√º√ºsib, miks on Eestis levinud kunsti ja kunstnikut√µrjuv hoiak. Arusoo r√§√§gib oma t√∂√∂st Londonis Martin Creedi stuudios, √µpingutest Tallinnas, Tartus, Berliinis ja Londonis. Saates k√µlab k√ºlalise poolt valitud ja kommenteeritud muusika.
Mis mees see on, kes on l√§bi ja l√µhki kunstnik, kes √ºllatab iga kord, kui ta millegagi lagedale tuleb, kelle t√∂√∂d on r√µ√µmsad ja humoorikad, ent kes oskab peene irooniaga kraapida kodanike ilu-, au- ja √µiglustundel? S√µprade hinnangul on J√ºri veidi lapsemeelne, musta huumorit armastav parandamatu optimist. Et kunstniku tegemistes on ka rahvusvahelist haaret, t√µestas Veneetsia biennaal, kus gondoljeerid muutsid oma tavateekonda, et s√µita l√§bi J√ºri skulptuuri alt, mis uhkeldas v√§ljakutsuvalt mitmem√µtteliselt √ºle ajaloos palju n√§inud Veneetsia kanali. J√ºri Ojaveri kunstirohket maailma vahendavad re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat, operaator Meelis Kadastik, toimetaja Mariina M√§lk.
Ajaloolasel ja Kunstiakadeemia professoril David Vseviovil palutakse sageli kaasaega m√µtestada. Ta oskab s√ºstematiseerida oma tohutut teadmistepagasit ja sellest saavad osa nii teadus kui ka tavaline ajaloohuviline. Vseviovi uurimused ja ajaloo √ºlevaated on koondatud raamatutesse. Ta on kirjutanud ka ajaloo√µpikuid, millest t√§na √µpitakse. Juba aastaid juhib ta iga n√§dal Vikerraadios oma ajaloosaadet &quot;M√ºstiline Venemaa&quot;.
Portreefilm Eesti professionaalsele disainiharidusele aluse pannud professorist Bruno Tombergist, kelle eestvedamisel alustas 1966. aastal EKA disainikateedri eelk√§ija, t√∂√∂stuskunsti osakond. Eesti Disainikeskuse eestvedamisel ja Kultuurkapitali toetusel valminud filmis meenutab peategelane nii oma √µpinguaegu kui ka kateedri loomisega kaasnenud seiku, sealhulgas t√§na absurdsena tunduvaid momente n√µukogude suletud s√ºsteemist, infosulust ning ideoloogilistest diktaatidest. Tollased kolleegid ja tudengid jagavad vaatajatega oma mitmekesiseid m√§lestusi neist keerulistest, kuid huvitavatest aegadest. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat, toimetaja Mariina M√§lk.
Kahek√µne vaatab ette ja taha. Otsitakse vastust k√ºsimustele, mis toimuma v√µi juhtuma hakkab. Saatejuhid Priit Kuusk ja Indrek Treufeldt. Toimetaja Janar Filippov, re≈æiss√∂√∂r Elo Selirand.
Sarja esimene saade. Kunstiministeerium on a) iga-aastane konverents, b) kord kuus toimuv raadiosaade Klassikaraadios. Kunstiministeeriumis arutatakse lahti jooksva kunstielu s√µlmpunkte ja s√µlmitakse kohe ka uusi. Kasvatatakse laiemas publikus kaasaegse kunsti m√µistmist, vesteldakse erinevate vaatenurkade esindajatega, kommenteeritakse, antakse √ºlevaade ja tehakse ekskursioone. Kunstiministeerium soosib suurte ja v√§ljapaistavate agentide k√µrval ka v√§ikeseid ja omaalgatuslikke praktikaid ning hoiab oma uksed lahti ning meeled ergud. Kuidas seda k√µike n√º√ºd kord kuus tunni aja sisse mahutada, on raske prognoosida, kuid r√µhk on eelk√µige kaasaegsel ja kriitilisel kunstil, mis soovib √ºhiskonnas toimuvat m√µjutada ja selle protsessides kaasa r√§√§kida. Esimeses saates on p√§evakorras j√§rgmised teemad: * Marco Laimre r√§√§gib Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi suvisest n√§itusehooajast ja valgustab j√§rgmise aasta plaane; * Tanel Rander ja Erkki Luuk tutvustavad n√§htust nimega eksp, mis on meililist, rida
Kunstiministeeriumi nr 2 teemadering jaguneb kaheks. K√µigepealt t√§helepanu all on kaasagse kunsti festival ART IST KUKU NU UT Tartus - Indrek Grigor annab oma &quot;Tartu m√∂liseb&quot; rubriigis l√ºhikese √ºlevaate, kuidas kohapealt vaadates kogu √ºritus tundus ning sirvib ka ART IST...-i publikatsiooni, mida kuraatorid Rael Artel ja Kaisa Eiche on nimetanud &quot;Tartu kaasaegse kunsti skeene subjektiivseks uurimuseks ja lisadeks&quot;. Maarin M√ºrk vestleb t√§ienduseks Kaisa Eichega ning p√º√ºab eelk√µige v√§lja kangutada, et mis siis n√º√ºd edasi saab. Teisel poolajal on Kunstiministeeriumis k√ºlas Reet Varblane Tallinna Kunstihoonest ning vestlus keerleb √ºmber &quot;Personal is Political / Isiklik on poliitiline&quot; n√§ituse, liikudes Berliini dada-r√ºhmitusest Eesti 60ndatesse ning edasi kaasaega, seda k√µike l√§bi naiseks (naiskunstnikuks) olemise erinevaid k√§sitlusi kombates. Hanna H√∂ch kohtub Helju Sarnet Saurami, Martha Rosleri, Anna-Stina Treumundi, Guerilla Girlsi jt. Autor Maarin M√ºrk. To
Temnikova ja Kasela Galerii kutsus m√∂√∂dunud n√§dalal vaatama esimest v√§ljapanekut: Jaapani n√º√ºdismaal Teater NO99 2. korrusel. Taustaks Andres L√µo muusikalised haikud. Stuudios k√ºlas Olga Temnikova ja Indrek Kasela. Autor Pille Olde.
Muinsuskaitse seadus muutub j√§lle! Millist seadust muinsuste omanikud tegelikult ootavad? Stuudios elup√µlised muinsuskaitsjad Trivimi Velliste ja Jaan Tamm (esimene endine, teine praegu Muinsuskaitse seltsi esimees) ja Mark Soosaar. Telefonitsi annavad seadusemuudatustele hinnangu Uue-Varbla m√µisahoonet taastav Rene Kask ja Muinsuskaitse ameti L√§√§nemaa vaneminspektor Kalli Pets. Autor, toimetaja ja k√ºsitleja on Kaja K√§rner
Eesti Kunstiteadlaste √úhingu korraldusel toimus k√µnep√§ev &quot;Vaidlused asjade seisu √ºle&quot;, kus teemadeks olid n√§iteks museion ja academia - pilt ja teooria?, kunstiajakirjandus, alternatiivsed institutsioonid jpt. Kunstiministeeriumi kokkuv√µte sellest, milline on &quot;asjade seis&quot;. Tartu m√∂liseb seekord Loop galerii ja DUUL 2010 n√§ituse teemadel. Indrek Grigor - Laura Kuusk. Maarin M√ºrk - Andres Kurg, Margus Tamm. Saate autor Maarin M√ºrk. Toimetaja Annika Kuuda.
Tuntud arhitektuuriajaloolasel Mart Kalmul on kindel seisukoht, et inimestel peab olema v√µimalik t√∂√∂tada piirkonnas, kus ta elab; osta s√º√ºa ja panna lapsed lasteaeda v√µi saata kooli samas rajoonis, kus asub nende kodu. Ta on linna getostumise vastu 
Seekordses Kunstiministeeriumis vestleb Indrek Grigor rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; Tiiu Talvistuga Pallase fenomenist. Lisaks r√§√§gib Raivo Kelomees Fideosupermarketist ja Airi Triisberg kunstit√∂√∂tajate seminarist ning kaasaegse kunstiliidu t√∂√∂grupis tegemistest. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

2011. aasta esimene Kunstiministeerium. * Alo Paistik ja Jaanus Samma r√§√§givad oma videoprojektist &quot;Applied Art for a Gay Club&quot;. * Professor Krista Kodres r√§√§gib eesti kunstiajaloo uuest kirjutamisest. * Rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; lappab Indrek Grigor uut kunst.ee numbrit. Saate autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Kunstiministeeriumi k√ºlalised on seekord Moksi juhataja Evelyn M√º√ºrsepp ja kunstihoone uus kuraator Eero Kangur. Rubriigi &quot;Tartu m√∂liseb&quot; toimetab Indrek Grigor. Saate autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Kumus avatud Tallinna XV Graafikatriennaal oli kahtlemata Kultuuripealinna √ºks esinduslikumaid √ºritusi. Eksponeeritud oli 109 kunstniku t√∂√∂d 35 riigist. Triennaal kandis pretensioonikat pealkirja: Armastuse, mitte raha p√§rast. Ingliskeelne aforism &quot;for love not money&quot; v√§ljendab igasugust t√∂√∂d, mida ei kannusta rahaline eesm√§rk. Miks selline teemavalik? N√§itusel k√§isid autor-saatejuht Maria Arusoo, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, operaatorid Ivar Murel, Meelis Kadastik, Feliks Grossmann, helire≈æiss√∂√∂r Mati Jaska, toimetaja-produtsent √ïie Arusoo.



Ta on naine, kes armastab glamuuri. M√∂√∂blidisainerina inspireerib kunstnikku k√µige enam tool. S√µbrad-kolleegid peavad teda aga &quot;punase&quot; maaletoojaks Eestis. T√§helaeva k√ºlaliseks on sisekujundaja ja m√∂√∂blidisainer Maile Gr√ºnberg. Saatejuht Reet Linna, re≈æiss√∂√∂r Kalev Lepik.
R√§√§gime loomemajanduse arendamisest. K√ºlalised on Tartu loomemajanduskeskuse juhatuse liige Raul Ore≈°kin ja arendusjuht K√ºlli Hansen. Intervjueeris Liina Vainumetsa. * Eesti rahvalaul, Mari Kalkun/Artur Alliksaar - Loomine Mari Kalkun * Mari Kalkun/Mari Kalkun - Hommikuvalge Mari Kalkun * Mari Kalkun/Marie Heiberg - Kevadel metsas Mari Kalkun * Mari Kalkun/Tove Jansson - Koduvana p√ºhendus Mari Kalkun
Priit P√§rn on kunstnik, filosoof, animaator ja eksperimentaator, keda tuntakse √ºle maailma. Tema animafilmid on s√ºgavad ja iroonilised ning paljastavad inimhinge keerdk√§ike. Saatejuht Jelena Skulskaja uurib, kas kunsti on v√µimalik seletada v√µi kas √ºldse peabki seletama.
Delta k√ºlaliseks kunstnik Anna Hints (1982). Koost√∂√∂s kunstnik Maria R√µhuga (1988) avati 16. m√§rtsil Tallinna Linnagaleriis n√§itus pealkirjaga &quot;N√§lg&quot;, mis vaatleb erinevaid n√§lja-seisundeid: n√§lgimist vaimsetel p√µhjustel ja n√§lgimist materiaalsetel p√µhjustel. Kunstnikud Hints ja R√µhu r√§√§givad n√§itusel ajastust, kus k√µike on n√§iliselt liigagi palju. Buliimik raiskab toitu oksendades, heategevus kartuleid m√§dandades. Kultuurkapital toidab k√ºll loomemajandust (ehitamine, kirjastamine ja n√§itusetegevus), aga mitte loojat. Kultuur, ilu, armastus, headus, raha, toit - sageli j√µuavad need sinna, kus ollakse tarbimisest ja heast-paremast √ºlek√ºllastunud. *K√µiki kunstnikke, kes tunnevad, et riik ja √ºhiskond suhtuvad loovt√∂√∂tajatesse √ºksk√µikselt, kutsutakse osalema galerii ruumides l√§biviidavas aktsioonis &quot;Kerjav kunstnik&quot;.* Autor Elis Vesik.

Kunstiministeeriumis seekord k√ºlas John Grizinich Mooste Kunsti- ja Sotsiaalpraktikate Keskusest, John Fail Tallinnas ja Helsingis tegutsevast projektiruumist Ptarmigan ning Elijah V√§rtt√∂, kes veab eksperimentaalmuusika sarja Servataguse Muusika ja galeriid EAST. Olles elanud Eestis erineva pikkusega aja, on k√µigil kolmel k√ºlalisel erinevad kogemused siin projektiruumi/s√ºndmuste organiseerimisega. Vestluse teemadeks ongi omaalgatuslik kultuurielu Eestis (Tallinnas) ning selle korralduslikud ja sisulised v√§ljakutsed. Lisaks j√§tkab &quot;Tartu m√∂liseb&quot; oma lugemisaastat ning seekord lehitseb saatejuht Indrek Grigor maalikunstnik Peeter Krosmanni abil Eesti Kunstiajaloo 5. k√∂idet. Autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Tekstiilikunstnik Signe Kivi juhib juba mitu aastat Tallinna Kunstiakadeemiat. Teda armastatakse rektorina, sest ta suhtub ka juhtimisse loominguliselt. Oma tudengites n√§eb ta eelk√µige isikup√§ra, loojas isiksust. Vestluses saatejuht Jelena Skulskajaga r√µhutas Signe Kivi, et kunstikadeemias arvestatakse ennek√µike inimese andekust, mitte rahvust, keelt v√µi √ºhiskondlikku positsiooni. Toimetajad Piret J√ºrman ja Juku-Kalle Raid, re≈æiss√∂√∂r √úlle √ïun, kunstnik Ivi Piho, produtsent Ene-Maris Tali.

Kunstiministeeriumi stuudios on k√ºlas seekord Sally Stuudio juhataja Annely K√∂ster, kellega tuleb juttu kunstnikele ja kunsti√µpetajatele ning koolinoortele vanuses 14-19 suunatud mitmetasandilisest rahvusvahelisest kunstiharidusprojektist - Koolinoorte Kaasaegse Kunsti Triennaal Eksperimenta!. Teiseks vestluskaaslaseks on kunstnik Liina Siib, kes esindab Eestit sel aastal Veneetsia biennaalil oma projektiga &quot;Naine v√µtab v√§he ruumi&quot;. Rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; k√ºsitleb Indrek Grigor Tartu √úli√µpilasteatri lavastuse A. Vvedenski &quot;Ivanovite j√µulupuu&quot; kunstnikku Martinit. Saate autor on Maarin M√ºrk. Toimetaja Annika Kuuda.
Hooaja viimane saade. * √Ñsjaste kunstiakadeemia l√µpetajate n√§itusest &quot;Tase&quot; r√§√§givad EKA avalike suhete juht Solveig Jahnke, arhitektuuri tudeng Taavi L√µoke. * Tartu m√∂liseb. Skulptorid Jevgeni Zolotko ja Jass Kaselaan iseloomustavad teineteist. Autorid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.
Maikuine Kunstiministeerium on suuresti p√ºhendatud kunstikriitikale, mist√µttu laieneb Tartu m√∂liseb rubriik Maarin M√ºrgi ja Indrek Grigori vaheliseks vestluseks, kus arutletakse selle aasta jooksul nii Tallinnas kui Tartus j√§rjepidevalt toimunud avalike kunstikriitika lugemisgruppide √ºle. Otsitakse vastuseid k√ºsimustele: milline on selliste √ºsna eksperimentaalsete algatuste tulem, miks ja kuidas need tekkisid ning kuidas sellist kunstikriitika k√§sitlusi valgustavat formaati v√µiks edasi kasutada? Lisaks on ministeeriumis k√ºlas kuraatorid Airi Triisberg ja Rebeka P√µldsam, kes r√§√§givad seksuaalv√§hemuste problemaatikat k√§sitlevast rahvusvahelisest n√§itusest &quot;S√µnastamata lood&quot;. Tallinna Kunstihoones kuni 26. juunini avatud ulatuslikku n√§itusse on kaasatud k√ºmmekond kunstnikku nii Eestist kui v√§lismaalt, kes esitavad oma n√§gemuse seksuaalsetest identiteetidest. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Kultuuritolm 2011 festivali esineja Luulur. Jaan Malin aka Luulur on Tartu pooet, kirjanik ja kunstnik. Jaan Malin on √ºllitanud mitmeid luuulekogusid, avaldanud n√§idendeid, kureerinud ja osalenud mitmetel n√§itustel. Aastast 2001 on Luulur tegelenud ka h√§√§lutuse ehk k√µlaluulega. T√§nu omandatud virtuoossele tehnikale v√µitis ta poetry slam-i ehk luulepr√µmmu Viljandis ja Tallinnas aprillis-mais 2009. Oktoobris 2009 esindas Luulur meie konnatiiki Euroopa Poetry Slam-i P√§evadel Berliinis, kus saavutas 3. koha. Stuudios on Jaan Maalin (Luulur), k√ºsib Kaur Gar≈°nek.

Augustikuus on avatud Tallinna Keskraamatukogu fuajees n√§itus T√µnu Talve uuemast loomingust; juttu tuleb DVD-plaadist Fragile Live Kunstitunnid 2001-2010 ning kunsti√µpetajate maailmaorganisatsiooni InSEA kongressidest, mille liikmena on T√µnu Talve osalenud Fragile kunsti- ja muusikavideote ning ettekannetega juba 9-l j√§rjestikusel rahvusvahelisel kongressil. K√ºsitleb Pille Olde.
Saatejuht Maarin M√ºrk alustab Kunstiministeeriumi teise hooajaga Klassikaraadios. * Hooaja avasaade p√º√ºab kaardistada erinevaid endistes t√∂√∂stuspiirkondades ja -hoonetes asuvaid loomekeskusi. K√ºlas on Herkko Labi, kes r√§√§gib Telliskivi Loomelinnakust, selle idee tekkest ja eesm√§rgist ning loomemajandusest √ºldisemalt. * Teiseks Kunstiministeeriumi k√ºlaliseks on Jaanika Kuklase, kellega tuleb juttu Kultuuritehasest &quot;Polymer&quot; ja seal 28. augustini toimuvast Kultuuritehase festivalist 2011. Viimane leiab aset juba seitsmendat korda ning mille seekordseks teemaks on &quot;Utoopia&quot;. * Rubriigi &quot;Tartu m√∂liseb&quot; autor Indrek Grigor edastab muljeid suvel k√ºlastatud kultuuri√ºritustest - esimesena saab kuulaja osa Eesti Kunstiakadeemiale kuuluvas Tamse √µppebaasis sarja &quot;Doings or not&quot; raames toimunud praktikumist, millest r√§√§givad l√§hemalt korraldajad Laura Kuusk ja Laura Toots. Autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
23. septembril, avatakse Hobusepea galeriis Maido Jussi ja Kati Ilvese n√§itus &quot;Subjektiivne perspektiiv&quot;. Videot ja tekstimeediumi √ºhendava ning taaskasutusmeedial p√µhineva n√§ituse sisuliseks keskmeks on visuaalne v√§givald. Tandemit intervjueerib Kaur Gar≈°nek. Muusika: Brian Eno &amp; Daniel Lanois &quot;Sirens&quot;, Robert Fripp &quot;The Gates Of Paradise&quot;
Raoul Kurvitzat teatakse peamiselt maali- ja peformance-kunstnikuna, n√º√ºd aga on mitmek√ºlgne looja saanud valmis oma esimese sooloalbumi. T√§hendusliku pealkirjaga deb√º√ºtalbumit -Forbidden to Sing- esitletakse 30. septembril Kanuti Gildi SAALis. Kuulu j√§rgi viisipidamatut vokalisti k√ºsitleb Kaur Gar≈°nek.
Kunstiministeeriumis on seekord k√ºlas oktoobris toimuva kaamerakunsti festivali Tallinna Fotokuu peakorraldaja Marge Monko. Fotokuu programm koosneb n√§itustest ja s√ºndmustest, mille l√§biv teema on kaamerap√µhise kunsti v√µimalused, piirangud ja suhe ruumiga. Kunstiministeeriumi Tartu rubriigis kajastab Indrek Grigor noorte n√§itusprojekti &quot;Tartust √§ra&quot;, kus osalevad noored kunstnikud Anna Hints, Eva Labotkin, Marja-Liisa Plats ja Toomas Thetloff ning mis toimub kaasaegse kunsti festivali ART IST KUKU NU UT raames. Samuti kommenteerib viimase aja kultuuripoliitikat seoses muuseumitega Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Oktoobrikuine &quot;Kunstiministeerium&quot; tutvustab Kadrioru kunstimuuseumi rahvusvahelist suurprojekti &quot;Bosch &amp; Breugel. √úhe maali neli j√§lge&quot;, mis toob vaatajani neli erinevat variatsiooni √ºhe ainestiku teemadel ning esitab hulga p√µnevaid v√µimalusi vaatajal vana kunstiga l√§bi multimeedialahenduste kontakti saada. Stuudios on Kadi Polli. Lisaks uurib ministeerium Maria Hansarilt, kuidas edeneb Kultuurikatel. Millised on olnud vahepealsed arengud, mis toimub ja mis plaanid n√º√ºd edaspidiseks on. Indrek Grigor vestleb rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; Jaan Tootseniga Uue Maailma Seltsist ja selle dokumenteerimisest! Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Jelena Skulskaja vestleb Kumust ja seal toimuvast direktriss Anu Liivakuga. K√§ime Von Krahli teatris vaatamas hetkel √ºhe kuulsama Soome lavastaja Kristian Smedsi lavastust &quot;Karamazovid&quot;. Smedsi t√µlgendused klassikalisest kirjandusest on alati ootamatud ja isikup√§rased, nii ka seekord. Dostojevski k√µige keerulisemast teosest l√§htuvas lavastuses m√§ngivad Tartu √úlikooli Viljandi Kultuuriakadeemia noored n√§itlejad. Priit Kuusk tutvustab Boris Hrebtukovi, kes alustas trummim√§ngu 11-aastaselt, oli pikka aega 
Novembrikuine &quot;Kunstiministeerium&quot; tegeleb seekord kahe festivaliga - Anders H√§rm r√§√§gib iga kahe aasta tagant toimuvast rahvusvahelisest kaasaegse performansi- ja teatrifestivalist NU performance, mis sel aastal j√§ttis selja taha teatri ja asus vallutama argielu lavasid ja kutsus kokku teoseid, mis keerlevad k√ºlalislahkuse kui m√µiste ja praktika √ºmber. Paula Toomel k√µneleb aga 17. novembril alanud kunstifestivalist Neu/Now, mis toob Eesti publikuni seitsmeteistk√ºmne riigi noorte kunstnike visuaalse kunsti, disaini-, filmi-, teatri-, tantsu-, muusika- ja helikunstiprojektid. Indrek Grigor ja &quot;Tartu m√∂liseb&quot; seekord O√ú Visible Solutioni kallal. Autor Maarin M√ºrk.
2011. aasta viimases Kunstiministeeriumis arutletakse teemal Kultuuripealinn Tallinn 2011. Tehakse kokkuv√µtteid, p√º√ºtakse leida vastuseid k√ºsimustele, kas ja kuidas see aasta meid m√µjutas? Mis saab edasi? Stuudios on k√ºlas Kultuuripealinn Tallinn 2011 interdistsiplinaarsete projektide koordinaator Laur Kaunissaare ja Evelyn Sepp, kelle vastutusalas on Katla ehitus- ja arendustegevuse juhtimine ning sihtasutuse √ºmberkujundamise tegevusstrateegia koostamine perioodiks p√§rast kultuuripealinna aasta l√µppu. Rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; teeb Indrek Grigor strukturalistliku anal√º√ºsi Mare Tralla isikun√§itusest &quot;Hull armastus&quot;, mis oli avatud 18. detsembrini Tartu Kunstimaja suures saalis. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Mitusada inimest on alla kirjutanud kultuuriministeeriumile, Tallinna kultuuriv√§√§rtuste ametile ja kunstihoone n√µukogule saadetud avalikule p√∂√∂rdumisele, milles avaldatakse muret palgaliste kuraatorikohtade koondamise √ºle Tallinna Kunstihoonest. Alates m√∂√∂dunud aasta 1. detsembrist on Kunstihoone uus juhataja Karin Hallas-Murula, kes lubab hakata kunstihoonet juhtima teistsuguse struktuuriga. K√µrvuti j√§√§vad vabakutseliste kuraatorite n√§itused kunstnike endi taotletud n√§itustega. Teisest kvartalist v√µtab Murula kunstihoonesse t√∂√∂le programmikoordinaatori, esimesel v√µimalusel ka kunstipedagoogi. Ambitsioonikaid p√ºsikuraatoreid, kes soovivad kunstihoone programmi oma k√§e j√§rgi kujundada, edaspidi Vabaduse v√§ljakul ei ole. Kuulame Karin Hallas-Murula intervjuud, mida ta andis Vikerraadiole. Kuraatorite arvamust esindab Delta saates Maarin M√ºrk. Autor Nele-Eva Steinfeld.
* 26. jaanuari Kunstiministeerium keskendub Tartu identiteedile ja otsib vestlusringis k√ºsimust vastusele kas Tartut saab k√§sitleda kui s√ºmboli &quot;turuv√§√§rtust&quot;. Teema √ºle arutlevad Maarin M√ºrk, Indrek Grigor ja Berk Vaher. * Rubriik &quot;Tartu m√∂liseb&quot; k√§sitleb III Tartu Rahvusvahelist Graafikafestivali &quot;Kunstiakadeemiatelikvideerimine&quot;, mis avati 21. jaanuaril. Indrek Grigor k√ºsitleb graafikafestivali √ºht organisaatorit Al Paldrokit. Autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
* Gregor Taul on palunud Kunstiministeeriumi eetrisse Liisa Kaljula, kelle juhtimisel on alanud k√§esoleva aasta s√ºgisel ennek√µike meie kunstikriitika, aga ka kunstiv√§lja tootlikust t√µstva kolmanda Artishoki biennaali ettevalmistused. * Triin Tulgiste tegeleb intervjuu vormis eneseanal√º√ºsiga k√ºsitledes Anna-Stina Treumundi naise rolli ja naiseks olemise s√µlmk√ºsimuste j√§rele, varjates seda k√µike osavasti Lady festi taha. * Tartu m√∂liseb rubriigis p√º√ºab Indrek Grigor esitada arhitektuuri ajaloolasele ja konkreetsel juhul ka t√µlkijale Ingrid Ruudile kriitilisi k√ºsimusi √§sja eestindatud Kenneth Framptoni Moodsa Arhitektuuri kriitilise ajaloo kohta. Saate autor on Indrek Grigor, kaasautorid Triin Tulgiste ja Gregor Taul. Toimetaja Annika Kuuda.
Intervjuus saatejuht Jelena Skulskajale r√§√§gib Karin Hallas-Murula t√∂√∂st Kunstihoones, prioriteetidest ja eesm√§rgist muuta kunstihoone kohaks, kus k√§ib kunsti nautimas palju inimesi. Rubriigis 
Kunstiministeerium arutleb seekord kunsti rahastamise teemadel, mille √ºks n√µrk koht Eestis on suutmatus probleemi kirjeldada. Pidevalt otsitakse paralleele s√µsarv√§ljadega, ennek√µike teatri ja muusika n√§ol. Ent kas see paralleel ikkagi p√§deb? V√µib-olla peaks kunstnikku v√µrdlema hoopis teadlasega? Vastuseid otsivad Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere, teadlane Mart Loog ja saatejuht Indrek Grigor. Aasta alguses avati Tallinnas ingliskeelsete raamatutega kaubitsev raamatupood Slothrops, n√º√ºd on kolmest t√ºtarlapsest Helena Leif, Liina Luhats ja Heleri Luuga koosnev initsiatiivgrupp otsustanud lisada poodi Ise Seisva Riiuli ehk S(H)ELF-i, mis hakkab sisaldama isekirjastatud v√§ljaandeid. Konkreetse riiuli idee ja isekirjastamise olukorra j√§rele √ºldisemalt p√§rib asjaosalistelt Gregor Taul. Saate autor on Indrek Grigor.
* Kunstiministeeriumil on seekord k√ºlas s√µsar ehk Kultuuriministeerium, keda esindab kunstin√µunik Maria-Kristiina Soomre. Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere ja Indrek Grigor uurivad temalt Eesti kultuuripoliitika arhiveeritud, kehtivate ja tulevaste alusdokumentide funktsiooni, sisu ja rolli kohta poliitika kujundamisel. * Triin Tulgiste palus stuudiosse Tartu Loomemajanduskeskusest v√§ljakasvanud kunstilaenutuse Kaleidoskoop vedaja Liina Rausi, et r√§√§kida temaga kunstist, turust ja loomemajandusest. * Gregor Taul anal√º√ºsib Indrek Sirkli kureeritud n√§itust &quot;Sisu ja Vorm I. Kaasaegne Eesti graafiline disain 2001-2011&quot;, mis on avatud Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. Saate autor on Indrek Grigor, toimetaja Annika Kuuda.
Ilmus noorte arhitektide kogumik, milles tuuakse v√§lja oma visioonid Tallinna l√§hialade arengust. 26. aprillil esitlesid Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala magistrandid oma n√§gemusi Talllinna l√§hiasulate arengust. Noorarhitektide v√§rske kogumik &quot;Tallinnast v√§lja! N√§gemus Tallinna l√§hialade arengust 2030+&quot; sisaldab 10 magistrandi visiooni Tallinna l√§hialade elukeskkonnast ja kvaliteedist. Vaatluse all on Keila, Saku, Lagedi, Tabasalu, Harku, H√º√ºru ja Vatsla. R√§√§givad √ºks t√∂√∂ juhendajatest Indrek R√ºnkla ja magistrant Karin Leht. Saatejuht Markus J√§rvi.

Esmasp√§eval anti √ºle t√§navused Kristjan Raua preemiad. Klassikaraadio stuudios on k√ºlas √ºks preemia p√§lvinutest Ivar Sakk, keda hinnati raamatu &quot;AA-ZZ. T√ºpograafia √ºlevaatlik ajalugu&quot; koostamise ja kujundamise eest. Saatejuht Markus J√§rvi.
Noore Skulptori preemia 2012 p√§lvis Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni- ja skulptuuriosakonna √ºli√µpilane Hanna Piksarv. Noore Skulptori Preemia on Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni- ja skulptuuriosakonna poolt t√§navu esmakordselt v√§lja antav kunstiauhind, mille eesm√§rgiks on esile t√µsta ja tunnustada √ºli√µpilaste osakonnasisest erialast tegevust. Autor Johanna M√§ngel.
Kunstiministeeriumi hooajale panevad punkti Indrek Grigor ja Gregor Taul. Hooaja viimases Kunstimisnisteeriumis tutvustab ja lahkab Gregor Taul Eesti Kunstiakadeemia magistrit√∂√∂de p√µhin√§itust ja sellega kaasnevat Eesti Kunstiakadeemia igakevadist l√µput√∂√∂de festivali TASE 12, mis lisaks l√µput√∂√∂den√§itusele pakub k√ºlastamiseks teisi v√§ljapanekuid, l√µpetajate isikun√§itusi, tudengite omaalgatuslikke kunstiprojekte, avalikke loenguid ja loomulikult ERKI moeshow'd. √úhtlasi teeb Gregor Taul juttu Aliina Astrova algatatud &quot;Ateljeede visiitide&quot; sarjast, millega seoses k√ºlastavad viis kriitikut, kuraatorit ja kunstiteadlast j√§rgneva aasta jooksul k√ºmne kunstniku ateljeesid, et j√§lgida kunstnikuelu, mis leiab aset n√§ituste vahepeal. Indrek Grigor l√§ks p√§rast m√µnigast pausi vahelduseks taas mikrofoniga stuudiost v√§lja, et vestelda kunstnik Tanel Randeriga tema hiljuti Y-galeriis l√µppenud n√§itusel &quot;Decolonize this&quot;. Saate autor on Indrek Grigor.
Kunstnik August K√ºnnapu avas Draakoni galeriis isikn√§ituse &quot;P√ºhad hetked lihtsa inimese elus&quot;. Ta on l√µpetanud 2002. aastal Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri erialal. Olles alustanud briti m√µjutustega pop-naivistlike maalide loomist juba esimeste √µpinguaastate ajal, on K√ºnnapu t√§naseks esinenud k√ºmnetel rahvusvahelistel ja kohalikel n√§itustel. K√ºnnapu on kultuuriajakirja Epifanio peatoimetaja ja v√§ljaandja, tema maaliloomingut on tunnustatud 2007. aastal Konrad M√§e nimelise preemiaga. K√ºnnapu maalidel kujutatud inimesed j√§tavad mulje, nagu poseeriksid nad juhuslikule pildistajale, katkestades vaid hetkeks k√§siloleva tegevuse, et hiljem h√§irimatult j√§tkata. Kunstniku s√µnul k√§sitleb ka uus n√§itus erinevaid argihetki. K√ºsib Kristiina Kiis.
13. juulil avatakse Hiiumaal, Paluk√ºla kirikus Siim-Tanel Annuse n√§itus &quot;Tornid taevasse&quot;, kus on eksponeeritud kunstniku suureformaadilised rekonstruktsioonid nooruses loodud ideaalmaailmadest - tornid vaimsest kasvamisest ja p√ºrgimustest. Avamisel esinevad ka Erkki-Sven ja Lauri-Dag T√º√ºr. Samal saab Saaremaal, Kuressaare Kultuurikeskuse saalis n√§ha Siim-Tanel Annuse r√§ndn√§itust &quot;Raha ja Poeesia&quot;. L√§hemalt r√§√§gib Siim-Tanel Annus Annika Kuudale.
Eesti ekspositsioon Veneetsia XIII arhitektuuribiennaalil t√µstatab k√ºsimuse &quot;kui pikk on √ºhe maja elu?&quot;. Vastust otsitakse Tallinna Linnahalli n√§itel - v√§√§rikas modernismip√§rand Tallinna tuiksoonel, mis vaid m√µnik√ºmmend aastat tagasi oli tunnustatud ja vajalik ehitis, kuid on t√§naseks suletud. Linnahalliga toimuv on k√µnekas ka laiemas kontekstis - sarnane tendents on m√§rgatav k√µikjal maailmas, kus kasutuseta seisab arvukalt arhitektuuriteoseid, mil vanust alla 50 aasta. Veneetsia arhitektuuribiennaal on avatud 29. augustist 25. novembrini 2012, kolme kuu jooksul k√ºlastab seda √ºle 100 000 arhitektuurihuvilise k√µikjalt maailmast. Ekspositsiooni tutvustavad T√º√ºne-Kristin Vaikla ja Urmo Vaikla. Autor Nele-Eva Steinfeld.
K√ºlalised - noored kunstnikud Liisa-Helena Lumberg, Aksel Haagensen, Linda Vainom√§e ja kuraator Eliisa √úlevain. 20. augustil avatakse Tallinna Joonistustriennaali raames Vabaduse v√§ljaku tunneli Eksperimentaalgaleriis noorten√§itus &quot;Piirituse maitse&quot;, mis uurib loomevabadust. Eksponeeritakse kolme noore kunstniku t√∂id, mis on valminud kuraatori loodud projekti k√§igus. Kunstnikud lahendasid ebamugavates tingimustes keerulisi kontseptuaalseid √ºlesandeid, millest s√ºndisid 9 t√∂√∂d. N√§ituse pealkiri on mitmem√µtteline s√µnam√§ng, m√§rkimaks √ºhelt poolt piirideta olekut ja teisalt piiritust kui v√§ga puhast ainet - et√º√ºlalkoholi. Vabaduses ja puhtuses aga on loomingu potentsiaal. Saatejuht Elis Vesik.
30. augustil avab Ulvi Haagensen Hop galeriis oma n√§ituse &quot;Iga p√§ev / Everyday&quot;. Ulvi Haagensen on s√ºndinud Sydneys, Austraalias, kuid praegusel eluhetkel elab ja t√∂√∂tab Tallinnas. Lisaks aktiivsele loomingulisele tegevusele on ta tegutsenud juba mitmed aastad Eesti Kunstiakadeemias √µppej√µuna. Haagensen seisab oma loomingus √ºhe jalaga joonistamise ning teisega illusiooni ja skulptuuri piirimail. Oma huvi igap√§evase ja koduse elu n√ºansside vastu realiseerib ta l√§bi 2D ja 3D muutumiste ja m√§ngu. Klassikaraadios tutvustab oma v√§ljapanekut kunstnik Ulvi Haagensen. Saatejuht Markus J√§rvi.
Sissejuhatus - Maarin M√ºrk. Kunstiministeeriumi kolmanda hooaja esimese saate v√µtab enda kanda Indrek Grigor. Kuulete &quot;Tartu m√∂liseb&quot; kolumni kommentaari T√µnis Vindi n√§itusega &quot;T√µnis Vint ja tema esteetiline universum&quot; kaasnenud samanimelisest mahukast ja kunstilooliselt olulisest albumist ning ka n√§itusest enesest. Autor Indrek Grigor, toimetaja Annika Kuuda.
6. septembril avab graafik Mare Vint oma juubelin√§ituse &quot;Mineviku linnad&quot; Vabaduse galeriis. Mare Vint kuulub kunstnikep√µlvkonda, kes muutis enam kui neljak√ºmne aasta eest v√§ga oluliselt eesti kunstis k√§ibivaid esteetilisi kriteeriume. Tema looming on lahutamatu 1970. aastail eesti kultuurielu vallanud noorte intellektuaalide uutest v√§√§rtushinnangutest. P√§rast √µpinguid Kunstiinstituudis on tema graafilise loomingu stiil j√§√§nud suurel m√§√§ral muutumatuks, √ºhendades endas elitaarseima kunstnikumaine ja samas ka v√§ga laialdase publiku armastuse. Enam kui neljak√ºmne aasta jooksul on Mare Vint j√§√§dvustanud oma teostel inimkonnale sajandeid p√º√ºdmatuks j√§√§nud unelma. Tema graafilistel lehtedel ning unikaalsetel l√µuendile teostatud pliiatsijoonistustel kangastub maailm, kus inimtegevuse loodu ja loodud maailm eksisteerivad koos ideaalses harmoonias. Klassikaraadio stuudios on Mare Vint. Saatejuht Diana Dreving.
Alates 5. septembrist saab Plate tornis k√ºlastada kunstnik ja arhitekt Leonhard Lapini n√§itust &quot;Leonhard Lapini arhitektuursed joonistused&quot;. Tema teekond arhitektina on olnud veidi varjatum kui tema ettev√µtmised kujutavas v√µi tegevuskunstis. Palju uuritud, r√§√§gitud ja eksponeeritud Lapini kohta - kes on viimased 40 aastat olnud Eesti kunsti- ja arhitektuurimaastikul kui institutsioon iseeneses - pole seda ehk siiski √µige √∂elda. Lapini kui ehituskunstniku elulugu algas 1971. aastal Kunstiinstituudi arhitektuuri eriala l√µpetamisega, sellest alates on ta aktiivselt projekteerinud ja viimasel kahel k√ºmnendil √µpetanud tulevasi arhitekte. Leonhard Lapiniga k√µneleb Diana Dreving.
Fenomenaalse loomej√µu ja t√∂√∂tahtega kunstnik Evi Tihemets, mullune Rahvusraamatukogu Wiiralti preemia laureaat, t√§histas 21. augustil oma 80. s√ºnnip√§eva. Selle puhul avati Rahvusraamatukogu pean√§itusesaalis ja fuajees kunstniku n√§itus &quot;Graafika, mu arm II&quot;. Evi Tihemetsa k√ºsitleb Kristiina Kiis.
Maalikunstnik Vano Allsalu r√§√§gib oma loominguprotsessist. 11. septembril avatakse kaks tema isikn√§itust - Haus galeriis &quot;Igati&quot; ning Draakon galeriis &quot;Unepaanika&quot;. Kunstniku ateljees k√§is Karin Kopra.
Kunstiministeerium v√µtab vaatluse alla postkolonialismi teooria rakenduslikud v√µimalused Eesti kultuuriv√§ljal, keskendudes enesekolonisatsiooni k√ºsimusele. Saate avab Indrek Grigori olukorda kaardistav kolumn, millele j√§rgneb vestlusring, kus saate k√ºlalistena osalevad kunstiteadlane Liisa Kaljula ja emeriitprofessor Jaak Kangilaski ning saatejuhid Triin Tulgiste ja Indrek Grigor. Toimetaja Annika Kuuda.
15. septembrini on Mart Sanderi galeriis avatud n√§itus &quot;Tundmatu V√µerahansu. 110 aastat meistri s√ºnnist&quot;. Kunstnik Johannes V√µerahansu teosed on p√§rit kunstniku abikaasa Erna Saar-V√µerahansu kogust. Saates kuuleme intervjuusid Erna Saar-V√µerahansu ja Mart Sanderiga. K√ºsitleb Kersti Inno. Muusika: * Eduard Oja - Vaikivad meeleolud Erna Saar - klaver



KUMUs avati n√§itus &quot;Mood ja k√ºlm s√µda&quot;, mis uurib moodi ja sellega seotud n√§htusi 1950.-1970. aastate Eestis, v√µimaldades k√∂itvat sissevaadet N√µukogude Eesti naise eluolusse ning dialoogi L√§√§ne moega. N√§itust tutvustab kuraator Eha Komissarov. K√ºsib Kristiina Kiis. Muusika: Dick Manning, Al Hoffman/Heldur Karmo - Sulle laulan Kalju Terasmaa, Eri Klas, Tiit Varts, Vello Marken, Eesti Raadio estraadiorkester

T√§na avatakse Hop galeriis Villu Plinki n√§itus UMBLUU, kus seekord on v√§lja pandud objektid alapealkirjaga &quot;V√§ga vaikselt&quot;. Teoste valmimisaastaks on 2012. Kunstnik ise √ºtleb, et oma viimase aja t√∂√∂d on ta koondanud √ºhisnimetaja UMBLUU alla: &quot;Eks nad natukene segased lood ka ole. P√§ris lugudeks ei saa neid k√µiki ka nimetada, osad kipuvad lause fragmentideks j√§√§ma. Antud n√§itusel esitlen √ºhte sellist, V√ÑGA VAIKSELT.&quot; Oma v√§ljapanekut k√§is Klassikaraadios tutvustamas Villu Plink. Saatejuht Markus J√§rvi.

Kunstiministeeriumis on k√ºlas Kultuurikatla projektijuht Herkko Labi. Tagasivaade 27. - 30. septembril toimunud s√ºndmusele ja eksperimendile - Vaba Linn, mis koosnes neljast praktilisest, vabavaralisele m√µtlemisele ja linnaruumi √ºhendamisele p√ºhenduvast t√∂√∂toast. Keskenduti avatud tehnoloogia, avatud disaini, avatud hariduse ja avatud teadmiste valdkonnale. Saatejuht on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Saate fookuses on kunstihariduse problemaatika, t√§psemalt kaasaegse kunsti √µpe. Ajal, mil suur osa kaasaegsest kunstist on h√ºljanud traditsioonilised v√§ljendusvahendid ja teemad, on muutumas senine kunsti√µpetus - endise lineaarse kunstiajaloo asemel l√§htutakse seostavast √µppest ja loovuse arendamisest, mis on aga endaga toonud kaasa hulga k√ºsimusi. Mis seisus kunstiharidus hetkel on ja kuhu v√µiks v√µi peaks see liikuma, selle √ºle arutlevad Kunstiministeeriumis saatek√ºlalised Heie Treier Tallinna √úlikoolist ja Reeli K√µiv Tartu Kunstimuuseumi hariduskeskusest. Vestlusringi juhatab Triin Tulgiste. Toimetaja Annika Kuuda.
Oktoobri algul j√µudis l√µpuni Tartu Kunstimaja p√∂√∂ningul pool aastat v√§ldanud Jevgeni Zolotko kuueosaline teos &quot;Asjad&quot;. Indrek Grigor heidab retrospektiivse pilgu k√µigile kuuele peat√ºkile ning √ºritab semiootiku vaatepunktist m√µtestada asjade ja inimeste kommunikatsiooni. Toimetaja Annika Kuuda.

31. oktoobril avatakse Tallinna Linnagaleriis kunstnik Jaan Elkeni n√§itus &quot;Kirjutatud on&quot;. Elkeni maalin√§ituse l√§htekohaks on k√µigile tuntud lugu, milles on √ºhendatud isiklik trag√∂√∂dia ja globaalne vaatem√§ng. Uue ja Vana Testamendi omavahel seotud narratiividest on kujunenud keerukas palimpsest, mis on v√§ljunud traditsioonilistest v√§ljendusvormidest ja ootusp√§rastest paikadest ning leidnud koha postmodernse kultuuri superstaaride repertuaaris - olgu selleks siis prantsuse kunstniku Orlani looming, Webberi rockooper &quot;Jesus Christ Superstar&quot; v√µi Madonna popkontsert. N√§itust tutvustab Klassikaraadio otsestuudios Jaan Elken. Saatejuht Markus J√§rvi.
Kunstiministeeriumi kolumnist Indrek Grigor teeb seekord juttu Jass Kaselaane teosest &quot;Aed&quot;, mida huvilistel on v√µimalik Tartu Kunstimaja Monumentaalgaleriis k√ºlastada 18. novembrini. Et kummastavas n√§itusesaalis √ºksi liig hirmus ei oleks, on saatesse palutud ka Kaselaane hea kolleeg Eike Eplik, kelle n√§itus &quot;T√ºdruk kes k√µike armastas&quot;, oli kaasaegse kunsti festivali ART IST KUKU NU UT raames Y-galeriis avatud 28. oktoobrini. Kaht skulptorit ei seo mitte ainult √ºhine taust, vaid ka nende t√∂√∂de sarnane, rohkemal v√µi v√§hemal m√§√§ral muinasjutuline ja √µ√µvastav teemadering ning teoste formaalne lahendus jutustuse n√§ol. Eike Eplikuga vestleb Indrek Grigor. Toimetaja Annika Kuuda.

9. novembril avatakse Eesti Arhitektuurimuuseumis, Ahtri 2 rehemaja taastamise ning ajaloolisest hoonet√º√ºbist inspireeritud n√º√ºdisaegse eramuarhitektuuri n√§itus &quot;Moodne rehemaja. Arhailise ruumi uuestis√ºnd&quot;. Eesti Vaba√µhumuuseumi korraldatud n√§itus on valminud koost√∂√∂s Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Arhitektuurimuuseumiga ning t√µstatab olulise k√ºsimuse ‚Äì kuidas muutunud kombed ja tavad, elustandardid ja -stiilid kohandada rehemaja kui sajanditevanuse hoonet√º√ºbiga? Kas madalate ja suitsuste lagedega, v√§ikeste akende ja maadligi hoidvate ustega elamus on kohta 21. sajandi inimesel? N√§itust tutvustavad kuraator Karen Jagodin ja Eesti Vaba√µhumuuseumi arhitektuuriosakonna juhataja Elo Lutsepp. Saatejuht Markus J√§rvi.
8. novembrist - 16. detsembrini on Tallinna Kunstihoones avatud Jaak Soansi n√§itus &quot;Varjud&quot;. Jaak Soans on avardanud eesti skulptuuri temaatikat ja kommunikatiivsust, tuues oma teostesse eksistentsiaalseid arutlusi inimese ja humanitaire v√µimalustest tehniseeruvas ja v√µ√µranduvas maailmas. Teda v√µib vaadelda eesti skulptuuri suure intellektuaali ja √µpetajana, keda on j√§rginud nii tema √µpilased kui kolleegid. Oma n√§itusest k√µneleb kunstnik Jaak Soans. K√ºsib Johanna M√§ngel.
Kaasaegse kunsti kriitika. Kuna viimase aja meedias on erakordse sagedusega ilmunud arvamusi selle kohta, kuidas kaasaegset kunsti m√µista ja mida selle k√µigega peale hakata, otsustas Kunstiministeerium kutsuda kokku erakorralise n√µupidamise, et kaardistada asjade seisu. Ilmunud arvamusartiklite p√µhjal anal√º√ºsivad kaasaegse kunsti kriitikat ja √ºldist olukorda vestlusringis.
N√§itust iseloomustab Mari Roosvalt j√§rgnevalt: &quot;Viimastel aastatel on olnud fraasid, s√ºnon√º√ºmid, visioonid, t√§hised; nende m√§rks√µnade abil moodustuvad t√§htsad kogumikud, mis on p√§rit mitmetelt reisidelt paljudest maadest. Olen pildistanud ja maalinud, m√§llu talletanud sajanditevanuste losside hurma ja kulda. Kuid see n√§itus saab olema vahetult l√§hedane, tuues esile mulle armsaks saanud korjeid maalisemas laadis&quot;. Alates 1992. aastast on Mari Roosvalt olnud tegev erinevatel ametikohtadel Tallinna Eesti Kunstiakadeemias. N√§itusetegevuses aktiivselt alates 1970. aastast osalevat Mari Roosvalti on tunnustatud mitmete mainekate auhindadega, sealhulgas 2006. aastal Konrad M√§e nimelise maalikunsti preemiaga. Mari Roosvalt on Eesti Akvarellistide √ºhenduse liige ja Eesti Maalikunstnike Liidu esinaine. Mari Roosvalti k√ºsitleb Maris Pajuste.
Saates tuleb juttu Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusest, mille eesm√§rgiks on 20 tegevusaasta jooksul olnud Eesti kunstielu integreerimine l√§√§ne kaasaegse kunsti v√µrgustikesse ja Eesti kaasaegse kunsti arhiivide loomine. Keskuse s√§ravamad aastad olid 1990. aastate l√µpus ja 2000. aastate algul, mil korraldati tihedalt konverentse ja anti v√§lja tr√ºkiseid. Milline on keskuse praegune seis, prioriteedid ja milles seisneb selle panus Eesti kunsti tutvustamisel, sellest r√§√§givad keskuse t√∂√∂tajad Maria Arusoo ja Rebeka P√µldsam. Saatejuht on Triin Tulgiste. Toimetaja Annika Kuuda.
Adamson-Ericu muuseumis on avatud n√§itus &quot;Mare Vint. Joonistused l√§bi viie aastak√ºmne&quot;. N√§ituse valik keskendub Mare Vindi joonistustele, √ºle poolte t√∂√∂dest on Eesti Kunstimuuseumi kogudesse kuuluvad varasemad teosed. Esitletud on ka viimaste aastate t√∂√∂d, milles Mare Vindi loomingusse ilmuvad v√§rvipliiatsijoonistus ja tu≈°≈° l√µuendil. V√§ljapanek toob eredalt esile Mare Vindi tundliku v√§rvimeele k√ºpsemise ning vaimse ja hingelise tasakaalu otsingud. N√§itusega kaasnevad haridus- ja publikuprogrammid. N√§itust tutvustab kunstnik Mare Vint. K√ºsib EMTA praktikant Signe Toomla.
Rauno Thomas Mossi n√§itus &quot;Eesti ballaadid&quot; Tallinna Linnagaleriis. See on kunstniku isiklik ja vaba teemaarendus Veljo Tormise samanimelise originaalteose ainetel. 27. juulil 1980. aastal Tallinnas esietendunud teos on siiski vaid kaudseks sissejuhatuseks n√§itusel esitletavatele maalidele ja et√º√ºdidele. Rauno Thomas Moss on √µppinud Tartu √úlikoolis maalikunsti ja semiootikat, t√§iendanud ennast Taani R√∏nshovedi Rahva√ºlikoolis kunstide alal, √µpib praegu semiootika doktorantuuris ning t√∂√∂tab √µppej√µuna Tartu √úlikoolis. Tema esimene isikn√§itus toimus 1997. aastal. Ta on esinenud oma t√∂√∂dega Soomes, Saksamaal ja Ungaris. Moss on avaldanud kunstikriitikat ja semiootilisi uurimusi. Saatejuht Markus J√§rvi. Intervjuu eel ja j√§rel k√µlavad Veljo Tormise &quot;Epigraaf IV&quot; ja &quot;Kuldnaine&quot; teosest &quot;Eesti ballaadid&quot; (RAT Estonia orkester ja oratooriumikoor T√µnu Kaljuste juhatusel).
Kunstiministeeriumi √ºmarlaua taha on seekord koondunud 21. novembril Tartu Kunstimajas avatud n√§ituse &quot;Jaunums! V√§rske L√§ti maal&quot; kuraator Peeter Talvistu, maalikunstnik Peeter Krosmann ja saatejuht Indrek Grigor. Peeter Talvistu tutvustab p√µgusalt n√§itust ja p√µhjendab kuratoorseid valikuid. Peeter Krosmann tutvustab omalt poolt L√§ti kunstiakadeemia traditsioone, heidab kriitilise pilgu n√§itusele ja seab kahtluse alla Eesti kunstiv√§ljal domineerivad v√§√§rtushinnangud. Toimetaja Annika Kuuda.
03.12.2012 avas Andres Tali Draakoni galeriis isikun√§ituse &quot;Mu s√ºda p√µleb igavesti! (visandeid St. Rita teemal)&quot;. Andres Tali on l√µpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi (praegune Eesti Kunstiakadeemia) 1980. aastal graafika erialal. Tali on olnud aastaid vabakutseline kunstnik ja raamatukujundaja ning on t√∂√∂tanud kirjastuse Eesti Raamat kunstilise toimetajana, reklaamib√ºroos Karlson &amp; Ko, samuti Eesti Kunstiakadeemias √µppej√µuna, meedia teaduskonna dekaanina ja akadeemilise prorektorina. Hetkel t√∂√∂tab ta Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna dekaanina. Tali on aastate jooksul p√§lvinud mitmeid preemiaid Tallinna Graafikatriennaalil, Eesti Kultuurkapitalilt ja aastal 2006. auhinnati teda Balti Assamblee kunstipreemiaga. Tali osaleb n√§itustegevuses alates 1980. aastate algusest ja on Eesti Vabagraafikute √úhenduse, Eesti Kujundusgraafikute Liidu ja Eesti Kunstnike Liidu liige. N√§itusest r√§√§gib kunstnik Andres Tali Markus J√§rvile.
30. novembril avasid Krista M√∂lder ja Neeme K√ºlm Kunstihoone galeriis n√§ituse KOHALOLU. Paus, varjud ruumis, kusagilt immitseb valgust, aimatav heli, koridor, √µhk seisab fotodel, peegeldades √ºht tuba teises, siinsamas, nii nagu kuskil mujal. Peaaegu mitte midagi. See on nii pagana lihtne, et kaotab t√§hendust. Voolamine √ºhest ruumist teise. T√§helepanu on suunatud millelegi, mida p√§riselt ei n√§e. √ïhk. √ïhk annab oleku. Sisenedes valel hetkel, kui tagauksest, on ruum kui tagurpidi t√µmmatud kott, kus koha t√§hendus ja asja olemus pole selged. Vajadus kogeda, tunnetuslik vaakum. Ruum kahe ruumi vahel, mis polegi ruum. Valgustundlikkus, mina olemasolu. See on see. Nauding ja igatsus tema j√§rele. Nauding, mis paneb puudust tundma. Midagi on puudu ja see puudumine p√º√ºab iseennast √§ra kaotada. Kui keskenduda lambile ja mitte suletud ustele, siis ehk oled kohal. V√§ljapanekut tutvustavad Klassikaraadiole kunstnikud Krista M√∂lder ja Neeme K√ºlm. Saatejuht Markus J√§rvi.
Kunstiministeerium teeb kokkuv√µtteid 2012 kunstiaastast - mis toimus, miks toimus, kus toimus, kes toimus ja mida sellest k√µigest arvata ning uude aastasse kaasa v√µtta. Ministeeriumis on k√ºlas Kadri Karro (Eesti Ekspressi kunstitoimetaja) ja Andreas Trossek (ajakirja kunst.ee peatoimetaja), lisaks saatejuhid Indrek Grigor ja Maarin M√ºrk. Toimetaja Annika Kuuda.
13. detsembril avatakse Tallinna vanalinnas asuvas projektiruumis Katarsis Project Space (M√º√ºrivahe 30) Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna II kursuse tudengite n√§itus &quot;Kunst v√µi elu&quot;. N√§ituse teemavalik tuleneb noorte kunstnike ees seisvatest eksistentsiaalsetest k√ºsimustest. Osalevad kunstnikud: Keiu Maasik, Hanna Parman, Liina P√§√§suke, Roman-Sten T√µnissoo, Ingel Vaikla, Sohvi Viik. Klassikaraadio stuudios r√§√§givad uuest n√§itusest kunstnikud Hanna Parman ja Ingel Vaikla ning juhendaja Marge Monko. Saatejuht Johanna M√§ngel.
Novembrikuus m√∂√∂dus kaksk√ºmmend aastat Vello Soa surmast. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum esitleb sel puhul J√ºri Kermiku ruumi-installatsiooni 'P√ºhendus S√µbrale-. Vello Soa oli eesti klaasikunstnik, kes √µppis Tartu Kunstikoolis (1970-74), Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis (1977-79). 1979. a √µppis Praha K√µrgemas Tarbekunstikoolis Stanislav Libensky juures monumentaalklaasi. 1980. aastatel oli Vello Soa eesti klaasikunstis uue suuna rajajaks, asudes looma arhitektoonilisi klaasobjekte. Ta t√∂√∂tas peamiselt k√ºlmt√∂√∂tlustehnikas ja materjalina kasutas tahvelklaasi, millest l√µikamise, liimise, lihvimise ja poleerimise teel kujundas p√µnevaid t√∂id, mida iseloomustas v√§liselt minimalistlik vorm (&quot;Kolmnurkne&quot;, 1986; &quot;Kuusepuu&quot;, 1987), kuid mille sisemine ruumik√§sitlus pakkus ka huvitavaid esteetilisi elamusi (&quot;Elu t ornis&quot;, 1989). Vello Soa on loonud koost√∂√∂s klaasikunstnike Eve Koha ja Ivo Lillega monumentaalseid klaasobjekte, mis olid esitatud avangardsel eesti k
Eesti moekunsti hetkeseisust kunstnik Marit Ilison. Kunstiministeeriumis on seekord k√ºlas moekunstnik Marit Ilison, keda on nimetatud kontseptuaalse moe eestk√µnelejaks Eestis. Juttu tuleb nii tema hiljutistest n√§itustest Hop galeriis ning Tarbekunsti- ja Disanimuuseumis kui ka eesti moekunsti hetkeseisust. Saate autor Triin Tulgiste, toimetaja Annika Kuuda..
27. detsembril avatakse teatris NO99 T√µnis Saadoja laemaal, mida kunstnik maalis ligi aasta. Moodsate linnaplaanide maalijana tuntud Saadoja alustas t√∂√∂d m√∂√∂dunud aasta 30. detsembril. Kuna ruumi ja inimese ning ruumi ja aja suhted teda huvitavad, siis m√§√§ras koht paljuski t√∂√∂ iseloomu. Laemaaliga koos esitletakse avamis√ºritusel ka Indrek Sirkeli kunstiraamatut, mis kajastab nii Saadoja loomeprotsessi kui pikemat Eesti monumentaalmaali ajalugu. Klassikaraadio otsestuudiosse saabuvad raamatu autor Indrek Sirkel ja maalikunstnik T√µnis Saadoja. Saatejuht Markus J√§rvi.
Kuidas kanda punast? Kas see k√ºsimus k√§ib riiete v√µi meelelaadi kohta? Mis on naiste ja t√∂√∂ suhetes muutunud viimase 100 aasta jooksul? Kui pikk on t√∂√∂p√§ev, kas 8, 10 v√µi 12 tundi? Vastustele aitab l√§hemale j√µuda Marge Monko, keda MAK j√§lgis Tartu Kunstimuuseumis n√§itust ette valmistamas ja hiljem oma seitsme aasta teoseid kokku pakkimas, et s√µita eelolevaks aastaks Genti kunstnikuresidentuuri.

Stuudios on √§sja oma 65. s√ºnnip√§eva Eesti Arhitektuurimuuseumis n√§itusega &quot;Ainult arhitektoonid&quot; t√§histanud kunstnik ja arhitekt Leonhard Lapin, kelle kunsti- ja arhitektuurilooming, teoreetilised t√∂√∂d, pedagoogiline ning sotsiaalne tegevus on kujundanud Eesti kultuuriruumi juba enam kui neljak√ºmne aasta v√§ltel. Saatel√µigus k√µlavad katkendid H√§ndeli &quot;Veemuusika&quot; s√ºidist ja ooperist &quot;Tolomeo&quot;. Autor Annika Kuuda.
Aasta esimesteks Kunstiministeeriumi k√ºlalisteks on fotograaf Anu Vahtra ja graafiline disainer Indrek Sirkel, kes r√§√§givad omaalgatuslikust kirjastusest Lugemik. Saate autor on Maarin M√ºrk.
Kunstiministeerium keskendub omaalgatuslikele praktikatele, nende toimimisele ja tegevusformaadile Eesti kontekstis. Stuudios on Triinu Aron Okasroosikese lossist, Andra Aaloe projektiruumist Ptarmigan ja Nele Auna projektiruumist Katarsis. Saate autor on Maarin M√ºrk.

Eesti Kunstimuuseumi kogusse kuuluvad Raoul Kurvitza orgaanilistest materjalidest efemeersed t√∂√∂d tekitavad rea k√ºsimusi: kaua ja mil viisil saab muuseum selliseid teoseid s√§ilitada? Kas neil t√∂√∂del on materjali tasandil originaali v√§√§rtus, st kas peaks s√§ilitama Kurvitza algsed ohakad, takjad ja √µled? V√µi v√µiks neid asendada -- aga kes seda teeb ning kuidas? V√µib-olla peaks teosel vaikselt h√§√§buda laskma -- aga millal j√µuab k√§tte see piir, kus muuseum t√µstab pudenevad taimed pr√ºgikonteinerisse?
Raamatu &quot;Konspekteeritud ruum&quot; anal√º√ºs. Kui jaanuari esimeses Kunstiministeeriumis oli k√ºlas kirjastus Lugemik, siis teema j√§tkuks v√µttis Indrek Grigor kriitiliselt lugeda kirjastuse ja Teater NO99 √ºhist√∂√∂na valminud raamatu &quot;Konspekteeritud ruum&quot;. Viimane sisaldab eneses m√µnev√µrra iroonilist ambitsiooni olla Eesti monumentaalmaali ents√ºklopeedia. Reaalselt on tegemist Lugemikule omaselt fotokunstialbumi, aga ka subjektiivse ja v√µrdlemisi hinnangulise esseega avaliku ruumi ja kunsti poliitilistest suhetest Eestis. Saate autor on Indrek Grigor.
Marta Stratskase ja Margus Tamme √ºhisn√§itus &quot;Never odd or even&quot;. Intervjuu Margus Tammega 4. veebruarini on Tallinnas, Hobusepea galeriis avatud Marta Stratskase ja Margus Tamme √ºhisn√§itus &quot;Never odd or even&quot;. Indrek Grigor k√ºsitleb kunstnik Margus Tamme, kes avas m√µned n√§ituse sisuliste valikute taga seisvad metodoloogilised v√µtted ja oli valmis ka oma kunstniku positsiooni pikemalt kommenteerima. Saate autor on Indrek Grigor. Toimetaja Annika Kuuda.
Minimalismiesteetika ja kontseptualismi taastulek Kunstiministeeriumi teemaks on seekord &quot;minimalismiesteetika ja kontseptualismi taastulek&quot;. Sel puhul on saatesse palutud kunstnik ja kuraator Maria Arusoo ning kunstikriitik ja Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi juhatuse liige Anders H√§rm. Saate autor on Indrek Grigor.
Kunstiministeeriumis tuleb juttu Eesti Kunstiakadeemia galeriist ehk EKA G-st, mis avati m√∂√∂dunud aasta detsembris Kunstiakadeemia praeguses ajutises Estonia pst 7 asuvas hoones. Galerii olemuse, funktsioonide ja asukoha √ºle arutlevad saatejuht Maarin M√ºrk ja EKA G galerist ning kunstiteadlane Gregor Taul. Toimetaja Annika Kuuda.
Purvitis Prize - Kaisa Kahu ja Indrek Grigor L√§ti kunstimaailma √ºks olulisimaid ja prestii≈æemaid auhindu on Purvitis Prize, mida on √ºle aastase intervalliga v√§lja antud kolm korda - viimati 15. veebruaril 2013. Nominentide n√§itust on v√µimalik k√ºlastada L√§ti Kunstimuuseumis Arsenale kuni 14. aprillini. Kunstiministeerium k√§is n√§itust vaatamas ja tegi seej√§rel juttu Riias elava Eesti p√§ritolu kunstim√§ned≈æeri Kaisa Kahuga, et uurida auhinna tagamaade ja rolli √ºle L√§ti kunstiv√§ljal. Saatejuht on Indrek Grigor.

Kunstiministeerium j√§tkab Eesti kunstiv√§ljal levivate kontseptualismi ideede kaardistamist. 11. veebruari saates √ºtles Kuraator Anders H√§rm, et kontseptualismi aktualiseerumise p√µhjuseks on asjaolu, et on pealekasvanud p√µlvkond kunstnikke, kes on kontseptualismi kui meetodi enese jaoks l√§bim√µelnud ja m√µtestanud. Sellega seoses on seekordses saates intervjuud Laura Kuuse ja Margit S√§dega, kelle praktikas on kesksel kohal situatsionistlik ≈æest. Saatejuhti intrigeerivaks k√ºsimuseks on ready-made'i ja teiste kontseptuaalsete ≈æestide t√§henduslik moondumine, mis n√§ib s√ºndivat ennek√µike l√§bi esteetilise k√ºlje kasvu. Saadet juhib Indrek Grigor.
Arhitekt Siiri Vallner p√§lvis sel aastal esmakordselt toimunud rahvusvahelisel naisarhitektide v√µistlusel &quot;arcVision Prize - Women in Architecture&quot; k√µrge tunnustuse. Intervjuu Siiri Vallneriga tegi Annika Kuuda.
Veneetsia kunstibiennaali Eesti paviljonist - Maria Arusoo Kunstiministeeriumi fookuses on maailma vanim ja suurim rahvusvaheline kunstifoorum - Veneetsia kunstibiennaal. Saate k√ºlaliseks on Veneetsia Biennaali Eesti paviljoni komissaar Maria Arusoo, kes tutvustab 30. mail Palazzo Malipieros avatavat 55. rahvusvahelise Veneetsia kunstibiennaali Eesti paviljoni n√§ituseprojekti, &quot;Evident in Advance&quot;, mis tegeleb keele tabamatuse, t√µlkimise ja t√µlgendamise eri aspektidega. Projektis osalevad kunstnik D√©nes Farkas, rahvusvaheline arhitektide ja teoreetikute meeskond ning kuraator Adam Budak. Saatejuht on Maarin M√ºrk.



&quot;N√µukogude lillelapsed: 70ndate ps√ºhhedeelne underground&quot; 15. m√§rtsil avati Eesti Rahva Muuseumis Tartus erakordselt rahvarohke pidulikkusega Terje Toomistu ja Kiwa kureeritud N√µukogude Eesti hipiliikumise ilmingutele keskendunud n√§itus &quot;N√µukogude lillelapsed: 70ndate ps√ºhhedeelne underground&quot;, mis dokumenteerib ja anal√º√ºsib mitteametlikku noortekultuuri ning esitleb alternatiivset Eesti m√µttelugu. Millised materjalid olid n√§ituse aluseks? Kuidas subkultuuride uurimine teoreetiliselt v√§lja n√§eb ning milliseid probleeme kaasa toob? Mis oli n√µukogude ajal ametlik ja mitteametlik kunst Eesti kontekstis ja milline oli toonane kontrakultuuri liikumine? K√ºsimustele otsib vastuseid saatejuht Indrek Grigor koos antropoloogi ja subkultuuride uurija Aimar Ventseli, 70.-ndate p√µlvkonna esindaja, luuletaja Hannes Varblase ja ERM-i giid-muuseumipedagoogi Kaspar Jassaga.

2.-13. maini on Tallinnas Hobusepea galeriis avatud Katrin Sarapuu isikn√§itus &quot;O&quot;. Katrin Sarapuu on √µppinud Tartu √úlikoolis filosoofiat ja l√µpetanud Tartu K√µrgemas Kunstikoolis fotograafia eriala. Hetkel √µpib ta Eesti Kunstiakadeemia fotograafia magistri√µppes, avatav n√§itus on osa kunstniku magistrit√∂√∂st. Intervjuu Katrin Sarapuuga teeb Johanna M√§ngel.
Kunstiministeeriumis on seekord k√ºlas O√ú Valge Kuup koosseisus Jaana J√ºris ja Neeme K√ºlm, kes on loonud esimese sellelaadse tugistruktuuri Eesti kunstiv√§ljal, mis soovib m√µelda kunstnikuga kaasa idee algusest peale kuni n√§ituse teostumiseni v√§lja. Saate autor on Maarin M√ºrk.
Kunstiministeeriumi teemaks on seekord Eesti Kunstnike Liit, mille suurkogu toimub just esmasp√§eval, 13. mail. Sellega seoses uuribki Kunstiministeerium, et kellele ja milleks meil √ºldse EKLi vaja on t√§nap√§eval. K√ºlalisteks on palutud kunstnikud Tiina K√§sel, Sandra J√µgeva, Merike Estna ja Markus Toompere. Saate autor on Maarin M√ºrk.
Kunstiministeeriumis loeb saatejuht Indrek Grigor Kiwa v√§rsket kataloogi -enter the untitled- ning veel m√µningaid nii teiste kui enese kirjutatud tekste, p√º√ºdes Kiwa retseptsiooni ise√§rasusi anal√º√ºsides vastata k√ºsimusele, miks k√µnealune kataloog ei vasta lugeja ootuste horisondile.

Kuna on normaalne, et igas ministeeriumis varem v√µi hiljem lahvatab korruptsiooniskandaal, siis v√µib ka Kunstiministeeriumi hooaja viimast saadet nimetada tinglikult &quot;KAPO √ºlekuulamiseks&quot;, mille k√§igus annavad oma tegevusest aru Kunstiministeeriumi tavap√§rased saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor. Ranget k√ºsitlust viivad l√§bi Markus Toompere ja komissar Peeter Krosmann.
Kumu kunstimuuseumi hoovis avati eile Ekke V√§striku heliinstallatsioon -Tuulekandled-. -Idee oli luua akustilised pillid, mis oleksid tundlikud aias toimuvatele muutustele. Otsustasin kasutada vaid √ºhte loodusj√µudu - tuult,- √ºtles muusik Ekke V√§strik. -Nii peaksidki tuulekandled olema koosk√µlas v√§liskeskkonnas toimuvaga, suurema tuule puhul on kontsert valjem ja intensiivsem, vaiksema tuule puhul tagasihoidlikum ja tuulevaikuses sootuks vaikne-. Ekke V√§strikuga vestleb Markus J√§rvi.
T√§na √µhtul toimub Kumus n√§itusel &quot;K√µndides m√∂√∂da salateid&quot; kohtumine kunstnik Paul Ellimaniga. Elliman esitleb oma uut helit√∂√∂d &quot;Laula r√§√§kides, √ºmise r√§nnates&quot;, kuhu on kaasatud trammijuhtide h√§√§led ning torupilli- ja trummim√§ngijad. R√§√§gib Paul Elliman, n√§itust tutvustab kuraator Margit S√§de Lehni. Saatejuht Kaisa J√µhvik.
Tallinnas Hobusepea galeriis avati Holger Looduse isikn√§itus -Dolly-. Kunstnik jagas n√§ituse ava√µhtult kommentaare. -See on n√§itus tardumusest, sageli esinevast kummalisest vaimsest seisundist. Minu huvi teema vastu tekkis avastusest, et hetki - mil olen end justkui unustanud, v√µi sooritan m√µnd rutiinset tegevust, samal ajal eikusagil olles - on elus hirmu√§ratavalt palju,- √ºtleb Holger Loodus. K√ºsib Johanna M√§ngel.
Kunstiministeeriumi hooaja esimeses saates on stuudio t√§is Manfred MIMi. -Kas on v√µimalik konstrueerida ideaalse ringi ja kondensaatori h√§√§le l√µikumispunkti, mida hoiab tasakaalus √ºksik piksel?- k√ºsis Manfred MIM √ºkskord iseendalt. Keegi lihtsalt pidi sellele vastama. Kunstiministeeriumis avavad Manfred MIMi kollektiivset persooni Taavet Jansen, Hendrik Kaljuj√§rv, Raul Keller ja Henri H√ºtt, urgitseja rollis Maarin M√ºrk.
Kunstiministeerium v√µtab tutvustada omaalgatuslikku kultuurimeediat - Keiti Kljavin U-st, Karin Bachmann √ïUest, Margus Kiis M√º√ºrilehest, Ester Faiman rada7-st ja Liisa Kaljula Artishokist vahetavad m√µtteid teemal, milline on nende v√§ljaannete tegutsemisloogika, kuidas nad kultuurikajastuse maastikul positioneeruvad ning millised on tegutsemisel suurimad v√§ljakutsed. Saate autor on Maarin M√ºrk.
Kunstiministeerium teeb vahekokkuv√µtte saatejuht Indrek Grigori poolt m√∂√∂dunud suvel l√§bi viidud eksperimendist populaarkriitika vallas. V√µrreldes autori poolt teadlikult populaarkriitilises vormis kirjutatud artikleid erialaste tekstidega, v√µetakse luubi alla k√ºsimus: kas populaarkriitikast on v√µimalik r√§√§kida ja kui, siis mis seda iseloomustab.
Kunstiministeeriumis on seekord k√ºlas kontseptuaalse moekunstiga tegelev Marit Ilison, kes avas hiljuti n√§ituse galeriis HOP, esitles Disaini√∂√∂ raames uut kantavat naister√µivaste kollektsiooni, √µpetab Eesti Kunstiakadeemias ning kellel on peas pidevalt peas tuhat ideed korraga, mida k√µike v√µiks veel teha! Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Hiiumaal avati maalikunstnik Olev Subbi (07.03.1930-19.08.2013) m√§lestusele p√ºhendatud Enn Kunila kollektsiooni n√§itus -√úhe keti neli l√ºli 2. Roode, Subbi, P√µldroos, P√§√§suke-. Hiiumaa Muuseumi Pikas Majas eksponeeritakse 18 Olev Subbi maali. -M√§lestusn√§itus on p√ºhendatud mu heale s√µbrale ja silmapaistvale maalikunstnikule Olev Subbile, kellel oli erakordne roll minu teejuhina kunstimaailma, nagu ka minu kunstikogu kujunemisel,- √ºtles kunstikollektsion√§√§r Enn Kunila. Stuudios on kunstikollektsion√§√§r Enn Kunila, k√ºsitleb Markus J√§rvi.
27. septembrist-27. oktoobrini toimub Eesti Fotokunstnike √úhenduse Foku eesvedamisel Tallinna Fotokuu. Kunstiministeeriumis on k√ºlas kunstnikud Tanel Rander ja Eve Kiiler, kes r√§√§givad Fotokuu programmi √ºhest kesksest s√ºndmusest - Anneli Porri kureeritud n√§itusest -Kus l√µped sina, algan mina&quot;. Saate l√µpetab Fotokuu 2013 kunstiline juht Kristel Raesaar, kes tutvustab p√µgusalt nii Fotokunstnike √ºhenduse tegevust kui fotokuu sisuliste valikute tausta. Saatejuht on Indrek Grigor.

&quot;Galerii&quot; on saade, mis korra kuus teeb p√µgusa √ºlevaate Eesti n√§itusesaalides, kujutavas kunstis ning sellele l√§hedastes alades toimuvast. K√§imas on Tallinna Fotokuu. &quot;Galerii&quot; v√µtab vaatluse alla Tiina Abeli kureeritud n√§ituse Kumus &quot;Pildiplahvatus: Kunst ja fotograafia Eesti 19. sajandi visuaalkultuuris&quot;; Fotokuust k√µneleb festivali kunstiline juht Kristel Raesaar. Samal ajal on Tartus l√µppemas kaasaegse kunsti festival ART IST KUKU NU UT, millest r√§√§gib √ºks korraldajaid Rael Artel. L√ºhida ettevalmistuse Prantsuse kultuuris√ºgiseks annab Prantsuse Instituudi kultuuri- ja audiovisuaalvaldkonna juht K√§tlin Kattai. Lisaks k√§ib &quot;Galerii&quot; kiirkorras l√§bi pisteliselt m√µned n√§itused √ºle Eesti, mida l√§hiajal veel vaadata saaks ja v√µiks, enne, kui need maha l√§hevad ning uuteks galeriideks valmistuvad. Saatejuht, autor ja toimetaja Maria Lee Liivak. Helioperaator Vivika Ludvig. Muusikaliselt kujundatud.

Kunstiministeeriumis on seekord k√ºlas Tanel Rander, kelle osalusel etendus √§sja Von Krahlis lavastus -Oh my God!-. Lisaks sellele koost√∂√∂le tuleb ministeeriumis juttu veel Randeri enda uurimisteemadest nagu dekolonisatsioon, piirideta Euroopa, endine Ida ja endine L√§√§s, ps√ºhhogeograafia ja Tartu. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Tartu Kunstimuuseumis avati August K√ºnnapu isikun√§itus &quot;Eluj√µgi&quot;. N√§ha saab kunstniku viimase aasta uudisloomingut. Eluj√µgi on August K√ºnnapu s√µnul see, kui lased oma elul lihtsalt voolata, proovides elada hetkes. Intervjuu n√§ituse kuraator Mare Joonsalu ja kunstnikuga tegi Hedvig L√§tt.
Tartu Kunstimuuseumi n√§ituse &quot;Metsa ja mere vahel. Eesti loodusmaal&quot; hairdusprogrammi raames 31.10.2013 toimunud loodusfotograaf Urmas Tartese loeng. Juhatas √ºks n√§ituse kuraatoreid Reeli K√µiv.
Tartu Kunstimuuseumi n√§ituse &quot;Metsa ja mere vahel. Eesti loodusmaal&quot; raames 07.11.2013 toimunud John Grzinichi ja Evelyn M√º√ºrsepp-Grzinichi heli- ja joonistusperformance.
Kunstiministeerium v√µtab vaatluse alla Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt koostatud -Eesti Loomemajanduse olukorra uuringu ja kaardistuse-, mis toodi avalikkuse ette k√§eoleva aasta suvel. Uuringut kommenteerivad Marje Josing ja Triin Vahi Konjunktuuriinstituudist ning ettev√µtja Riivo Anton, kes on l√§hemalt uurinud Eesti kunstiinvesteeringu v√§√§rtust. K√ºsimusi esitavad Markus Toompere ja Indrek Grigor.
Kumu Kunstimuuseumis on eksponeeritud fotograaf Paul Kuimeti seeria -Konspekteeritud ruum-, mis koosneb teater No99 initsiatiivil 2012. aastal v√§ljaantud raamatu -Konspekteeritud ruum. Eesti monumentaalmaal 1879-2012- tarbeks tehtud fotodest. Kunstiministeerium toob teieni vestluse fotograaf Paul Kuimetiga, mis √ºritab Kumus eksponeeritud sarja m√µtestada ennek√µike l√§bi paralleelide autori varasemate t√∂√∂dega. Saatejuht on Indrek Grigor.
KUMUS on avatud n√§itus -P√ºhalik kaasaeg. Nikolai Korma≈°ovi 1960. aastate maalid&quot;, isa loomingust r√§√§givad kunstniku pojad Andrei ja Orest Korma≈°ov. K√ºsib Markus J√§rvi.
23.11.2013 toimub Tallinna Kunstihoones n√§itusel -ANK '64. Pool sajandit kunstis- ringk√§ik kunstnik J√ºri Arrakuga. Kunstniku loometee algas just sealt. J√ºri Arrak vestleb stuudios Markus J√§rvi.
Seekordses &quot;Galeriis&quot; r√§√§gime kunsti ja heli kokkupuutealadest, t√§psemalt helikunstist. KUMUs on septembri l√µpust saadik kuni jaanuari keskpaigani avatud helikunstin√§itus &quot;S√ºnkroonist v√§ljas&quot;. N√§itusest ja helikunstist √ºldisemalt k√µnelevad n√§ituse kuraatorid Kati Ilves ja Ragne Nukk ning kunstnik Andres L√µo. Hiljuti oli Vaal galeriis Peeter Lauritsa n√§itus &quot;Logos ja Mythos&quot;, mille heli kujundasid Anne T√ºrnpu ja Lauri Kaldoja. N√§itusest ja sellele helikujunduse tegemisest r√§√§gibki Lauri Kaldoja. Saate teine pool kuulub Andri Ksenofontovile, kes viib kuulaja p√µgusale ringk√§igule valitud n√§itustel Tallinnas. Saate autor, toimetaja ja k√ºsitleja on Maria Lee Liivak. Helioperaator Vivika Ludvig. Saade on muusikaliselt kujundatud.
26. novembril esietendub Kanuti Gildi SAALis noore tantsija ja koreograafi Rene K√∂steri tantsulavastus &quot;Tzion&quot;. Rene K√∂ster r√§√§gib Tzioni temaatikast ja kaasaegsest tantsust. Saatejuht Karin Kopra.
SIRP omaalgatusliku kultuurimeedia vaatenurgast Kunstiministeerium k√§sitleb ajalehe Sirbi skandaali omaalgatusliku kultuurimeedia vaatenurgast - kultuurikriitika maastiku mitmekesisus, erinevad kanalid, erinevad √ºlesanded. Teemat lahkavad Helen Tammem√§e, Keiti Kljavin, Liisa Kaljula, saatejuht Maarin M√ºrk ning oma kommentaari lisab ka &quot;Tartu m√∂liseb&quot; Indrek Grigor
Kas maalikunsti on v√µimalik m√µista ka kuidagi teisiti, kui seinal rippuvat raamitud l√µuendit? Mis juhtub, kui maal ribadeks l√µigata v√µi hoopis raamatuks k√∂ita? V√µi kuidas n√§eb v√§lja kaasaegne kunst kaasaegses koolikeskkonnas? Milliseid k√ºsimusi esitab endale ja oma t√∂√∂le kaasaegne maalikunstnik? MAK k√§is k√ºlas Merike Estnal, kes avas meile oma ateljee uksed ja l√µikas eest Viljandi g√ºmnaasiumi aknad, et oma kunst koolimajja sisse t√µsta.
Tartus on paralleelselt avatud kaks skulptuuritudengite t√∂id koondavat n√§itust - -√ñ√∂ ja P√§ev- Nooruse galeriis ja -V√§ljap√§√§sumaastik- Kunstimajas. Saatejuht Indrek Grigor kaardistab probleeme, millega kunstikriitik √ºli√µpilast√∂√∂de n√§itust kajastades kokku puutub ning annab p√µgusa √ºlevaate korduvatest v√µtetest, mida kriitikud sealjuures tavaliselt rakendavad. Skulptori ja pedagoogina tegev Jevgeni Zolotko kutsub oma, nii kriitikute kui √ºli√µpilaste suunas muigavas kommentaaris k√µiki osapooli √ºles suuremale empaatiale nii teineteise kui publiku suunas. Ning Tartu K√µrgema Kunstikooli galerii Noorus galerist ja k√µnealustest √ºli√µpilasn√§itustest Sirpi artikli kirjutanud Triin Tulgiste jagab oma v√§rskeid kogemusi.
Kas me m√§rkame, mis toimub meie √ºmber linnas? Kes istuvad pargipinkidel ja √§√§rekividel? Mark Raidpere m√§rkab ja suudab eriti v√µluvalt portreteerida keskkondi ning inimesi enda √ºmber. MAKil oli v√µimalus olla koos Margiga Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis tema isikn√§ituse installeerimise ja selle piduliku avamise juures. Saates kuuleme kunstniku, kuraatorite ja Margi l√§hedaste t√§helepanekuid kunstist ning elust.
Saatejuht Indrek Grigor otsib ja leiab meelevaldseid paralleele karmi stiili suurmeistri Nikolai Korma≈°ovi ja Eesti √ºheks andekamaks, aga ka naiivsemaks maalikunstnikuks nimetatud August K√ºnnapu loomingu ja retseptsiooni vahel.
Kui teile tagastatakse maja Pelgulinnas, siis mida te sellega peale hakkaksite? Koliks ise k√µige p√§ikselisemasse tuppa ja rendiks √ºlej√§√§nud korterid v√§lja? M√º√ºksite krundi maha? V√µi avaksite hoopis majamuuseumi? Just seda viimast tegi noor kunstnik Flo Kasearu. MAK k√§is Flol k√ºlas ajal, mil ta valmistas ette oma esimest lavadeb√º√ºti Kanuti Gildi Saalis. R√§√§kisime sellest, miks ja kuidas tekkis Flo Kasearu Majamuuseum ning hirmudest, mis saadavad kinnisvaraomanikke.
Galerii 3. saade. Maike Land r√§√§gib n√§itusest &quot;Ennastt√§is&quot; Draakoni galeriis. Mari M√§gi r√§√§gib Lab√ºrintteatri√ºhenduse G9 n√§itusest &quot;Tumeaines&quot; Kullo galeriis. Peeter Laurits r√§√§gib Laurentsiuse n√§itusest &quot;Kaks Ledat ja...&quot; Kunstihoones. K√ºsib saate autor ja toimetaja Maria Lee Liivak. Helioperaator Evelin Voodla. Muusikaliselt kujundatud.
Dokumentaalfilm j√§lgib nelja Eesti fotograafi, kes k√µik otsivad oma pilti. Loodusfotograaf Remo Savisaar, arhitektuuri j√§√§dvustav Arne Maasik, portreede otsija Birgit P√ºve ja pressifotograaf Erik Prozes pildistavad hilissuvises Eestis. Nad on k√µik justkui √ºhtemoodi fotograafid, aga l√§henevad oma objektile v√§ga erineval viisil. Me n√§eme, kuidas tekib foto, mis j√§√§b kaadrisse ja mis kaadri taha, meil on s√µna otseses m√µttes v√µimalus minna pildi sisse ning piiluda fotograafi hinge. Produtsent Kaileen M√§gi, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel.
Saatejuht Indrek Grigor heitis l√§hema pilgu helikunsti retseptsioonile ja valis v√§lja kolm korduma kippuvat teemat: heli kui immateriaalne n√§htus vs fonograaf, helikunst kui keskksond vs k√µrvaklapid ehk helikunsti installeerimine ja kolmandaks helikunsti retseptsioon - kuidas ja miks helikunstist kirjutatakse. Neid kolme teemat on saatek√ºlalisena palutud kommenteerima helikunstik John Grzinich.
MAK j√§rgnes D√©nesile tema Tallinnas Ars-i majas asuvast stuudiost Rahvusvahelisele Veneetsia Kunstibiennaalile. Jalutati hiliss√ºgisestes parkides ja k√ºlastati ka rahvuspaviljone ajaloolistes palazzodes, teemaks ikka kaasaegne kunst. Farkase n√§ituselt Eesti paviljonis sai kokku pakitud kuue tonni jagu eksponaate, mis saadeti Eesti poole teele, et seda Kumus kodupublikule n√§idata. Seniks aga ekraanidel D√©nes Farkas oma paberist volditud maailmaga.
Kas skulptuur peaks olema alati savist, pronksist v√µi m√µnest muust j√§√§vast materjalist? Mis juhtub kui teha √ºleelusuurused skulptuurid paberist ja j√§tta need √µue? V√µi - mis juhtub kui teha need betoonist ja nii palju, et ei teagi, kuhu nad panna peale n√§ituse l√µppu? Mida m√µtleb √ºks kaasaegne skulptor, kui teeb oma ateljees puulehtedest l√ºhtreid v√µi lammutab galeriis p√µrandat, kus on eksponeeritud portselanist pardid? MAK proovis sellele j√§lile saada k√§ies k√ºlas Edith Karlsonil.
Maria-Kristiina Soomre, Marika Agu, Andreas Trossek, Indrek Grigor ja Maarin M√ºrk k√§ivad l√§bi kogu kunstielu - m√µjuvamad n√§itused, kunstnikupositsioonid, tekstid, s√ºndmused, muutused, kaotused ja v√µidud.
OP! on l√§binud v√§rskenduskuuri ja jagunenud kolmeks teemasaateks - OP! kunst, OP! film ja OP! teater. Esimeses OP! kunstis uurime, kuidas kunst loob teadmisi. Kunstnik Kaido Ole juhtimisel k√§ime n√§itustel, tutvustame kunstnikke ning lahkame p√§evakajalisi kunsti ja elu k√ºsimusi.
Kumus avati n√§itus &quot;D√©nes Farkas. Ilmne paratamatus&quot;, mis loodi 2013. aasta 55. Veneetsia biennaali Eesti paviljoni jaoks. R√§√§givad kunstnik D√©nes Farkas ja Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse direktor Maria Arusoo. K√ºsib Kaisa J√µhvik.



Kunstnik Kadi Estland alustas aadressil Kopli 83 Nancy Nakamura Ideederiiulit. Kunstiministeerium uurib, millega tegu, miks just Koplis ja mis ideed riiulis veel ootel on. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Vaatame fotorealismi viljeleva maalikunstniku T√µnis Saadoja ateljeesse. Kuidas valib kunstnik fotod? Miks maalida fotot? Milliseid lugusid jutustab kaasaegne maalikunst ja mis meetoditega see valmib? Sellest ja paljust muust r√§√§kis meile kunstnik T√µnis Saadoja, kes lasi MAKil j√§lgida, kuidas valmib √ºks maal - k√µige esimestest pliiatsijoonistustest kuni viimase pintslit√µmbeni.
Maalikunstnik Epp-Maria Kokam√§gi 55. s√ºnnip√§eva puhul on Ammende Villas avatud autorin√§itus &quot;Retrospektiiv-, kuhu kunstnik on kokku pannud valiku oma parimatest t√∂√∂dest. N√§ituse peamisteks m√§rks√µnadeks on naiselikkus ja ingellikkus. -Viiek√ºmne viie aastaga poleks justkui midagi muutunud ? ikka armastan inimest ja looma ning tunnen suurt respekti looduse ees,- r√§√§gib Epp Maria oma inspiratsioonidest aastate v√§ltel, -K√ºll aga k√µik selle n√§ituse maalid on valminud P√§rnumaal, inspireeritud siinsest valgusest ja aastaaegade vaheldumisest.- P√§rnu stuudios on Epp-Maria Kokam√§gi. Saatel√µigus k√µlab Anne Maasiku &quot;R√§ndaja √µhtulaul&quot;. Saatejuht Markus J√§rvi.
Miks k√§sitletakse kunstitegemist v√§ljapool majanduss√ºsteemi? Kas √ºks kunstniker√ºhmitus saab edukalt eksisteerida firmana? Milline n√§eb v√§lja teos, mis koosneb vaid iseenda v√§√§rtusest? Mida √ºldse oodatakse praeguses √ºhiskonnas √ºhelt kaasaegselt kunstnikult? MAK j√§lgis, kuidas kolmest andekast kunstnikust koosnev Visible Solutions O√ú tegi supermarketis oma 
Kumu kunstimuuseumi kirjastustegevus on v√µrdlemisi aktiivne. √úheks kindlaks, kui mitte ainsaks, k√µiki Kumu v√§ljaandeid √ºhendavaks jooneks on muuseumi direktori Anu Liivaku eess√µna. Saatejuht Indrek Grigor √ºritab Liivaku eess√µnu iseloomustades esitada √ºlevaate eess√µna kui v√µrdlemisi normeeritud ≈æanri ise√§rasustest ja √ºlesannetest.
Kunstiministeeriumi k√ºlalisteks on Viljandi G√ºmnaasiumi kunsti√µpetaja Monika M√§ndmaa, Viljandi Kunstikooli direktor Kristjan M√§ndmaa ja Agur Kruusing Haapsalu Linnagaleriist. Saate autor Maarin M√ºrk.

Kunstiministeeriumi laual on v√§rske elustiilide uurimuse kogumik -Subkultuurid-. Mida selle lakoonilise, ent ambitsioonika pealkirjaga raamatu kaante vahelt leida v√µib, tutvustavad artikli kogumiku koostaja ja toimetaja sotsioloogia professor Airi-Alina Allaste ning kultuuriteadlane Berk Vaher. K√ºsimusi esitab saatejuht Indrek Grigor.
Pargid, basseinid, kuulipildujad ja l√ºhtrid: millist s√µnumit need kannavad Jaanus Samma pingestatud galeriikeskkonnas? Kes varem on kudunud t√§navakritseldusi kampsunimustritesse? Milliseid k√ºsimusi ja ettepanekuid esitab Jaanus Samma kunstilooming ning missuguseid v√§ljendusvahendeid ta selleks kasutab? MAK jalutas Jaanus Sammaga tema loomingus k√§sitletavail Tallinna t√§navail ja k√§is Tartu Kunstimuuseumis vaatamas √ºhe teose installeerimisprotsessi. Saates tuleb jutuks kunstniku doktorit√∂√∂ uurimus ja v√§√§rtused, mida Samma peab oluliseks elus ning kunstis.
Oma mitmek√ºlgsusega on Maile Gr√ºnberg vaieldamatult eesti sisearhitektuuri ja m√∂√∂blidisaini √ºks t√§htsamaid tegijaid. Gr√ºnberg on Eestis kodustanud palju uudisv√µtteid. 1970. aastatel tutvustas ta laiadele hulkadele popdisaini, n√§idates, et t√µsise, m√µneti moralistliku ja ainult √ºht t√µde kuulutava modernismi k√µrval v√µib teha ka midagi m√§ngulist, loovat ning elamuslikku. 1980. aastatel liikus alati avangardne looja sujuvalt edasi postmodernismi ja kavandas t√§iesti uudseid m√µnusaid kohvikuid, viidates √ºhelt poolt n√§iteks art d√©co'likule luksuslikule atmosf√§√§rile ning tuues teisalt ruumikujundusse t√§iesti uued terminid nagu camp ja kit≈°. Lisaks on disainer kavandanud n√§gusaid m√∂√∂blit√ºkke, mille seas on eriti t√§nuv√§√§rne Lutheri vabriku vaimus vineeri taiplik ja efektne kasutamine. Ometi ei kipu Gr√ºnberg klassikule kohaselt tagasi vaatama, vaid otsib aina uusi maailmu. Filmis avab v√ºrtsikas autor ise oma tegemiste tagamaid. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat.

Kuidas salvestada m√∂√∂duvat aega meie √ºmber - aastaid, kuid, n√§dalaid ja isegi p√§evi? Erki Kasemets on viimased 25 aastat iga p√§ev √µmmelnud √ºhe n√∂√∂bi oma √ºlikonna h√µlmadele, v√§rvinud √ºhe piimapaki ja k√µige selle k√µrvalt teinud veel Pol√ºgon teatrit ning mitmeid teisi kunstiprojekte. MAK k√§is vaatamas, kuidas Erki 25 aasta looming oli √ºleval Kunstihoone valgetes saalides ja aasta hiljem k√ºlastasime teda Kloogal, kus ta j√§rjepidevalt oma maailmu loob.
Saatets√ºkkel kirikuarhitektuurist ja -ruumist. Esimeses saates r√§√§givad kunstiajaloolased Kersti Markus, Anneli Randla ja Anu M√§nd ning Roomakatoliku Kiriku piiskop Philippe Jourdan meie kirikuarhitektuuri murdepunktidest ja keskaegse kiriku ehitusest, sisustusest ning funktsioonist. Saatejuhid Linda Lainvoo ja Meelis Holsting, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Katrin Seppel.
Reformatsioon ei too esialgu kaasa uute kirikuhoonete ehitust, k√ºll aga kujundab √ºmber kirikuruumi: alles j√§√§b ainult √ºks altar, lisanduvad pingid ja ajapikku v√§√§rid. Oluliseks saavad kantsel ja valgustus - et usku m√µista, tuleb jutlust kuulata, lauluraamatust laulda ja emakeelset Piiblit lugeda.
Kunstiministeerium tegi v√§ljas√µidu Viljandisse, Kondase Keskusesse, mille juhtimise on ajutiselt √ºle v√µtnud Gregor Taul. Tauliga muuseumi n√§ituseprogrammist r√§√§kides ilmnes, et kuigi perifeeria on justkui tsentrumi v√§ike mudel, on kultuuriasutuse potentsiaalne √ºhiskondlik m√µju √§√§remaal m√§rksa suurem kui keskuses. Saatejuht on Indrek Grigor.
Tekstiilikunstnik Anu Raud vallutas Saaremaa. Tema vaibad ja kavandid on n√§itustel Kuressaare Raegaleriis, Kultuurikeskuses ja Anne Erakunstikooli galeriis. Viimatinimetatud paigas andis Anu Raud eelmisel n√§dalal√µpul meistriklassi. Anu Raua ateljees k√§is √§sjavalminud vaipa imetlemas Piret-P√§iv Rist.
Uurime koos kunstnik Kaido Olega, mida t√§hendab kirjaoskus v√µi kirjaoskamatus kunstis. Kust saab meie kunstikirjaoskus alguse? Kas kriitiku √ºlesanne on teha arusaamatu arusaadavaks?
14. m√§rtsil m√∂√∂dub kunstnik Karl Burman noorema s√ºnnist 100 aastat. Tunnustatud akvarellisti ja arhitekti meenutavad kunstiteadlane Mai Levin ja kunstniku t√ºtar Kirke Saarma. Saatejuht Markus J√§rvi.
Kuidas muutub me √ºmber √ºhiskond ja linnamaastik ning mida kunstnik selles n√§eb? Mis vaade avaneb linnal√§hedastel p√µldudel v√µi suurte ristmike √ºmbruses? Kuidas eksponeerida visuaalse √ºlek√ºllastuse ajastul fotot? Kunstnik Paul Kuimet m√µtleb nii nendele kui ka paljudele muudele k√ºsimustele nii oma fotoinstallatsioonides kui ka raamatuformaadis. MAK k√§is vaatamas, kuidas laboris monumentaalmaali kujutised fotopaberile ilmuvad. Hiljem n√§gime Paul Kuimetit neid samu pilte Kumu graafikakabineti seintele installeerimas ja ajasime juttu Lugemiku raamatupoes Pauli ning ta kolleegidega.
19. sajand oli rahvastiku kiire kasvu, linnastumise ja rahvuste s√ºnni aeg. Eestlased, kes ei mahtunud enam v√§ikestesse keskaegsetesse kirikutesse √§ra, kogusid annetusi oma koguduse kiriku ehituseks, kirikute rajamisest sai rahvusliku liikumise osa. P√§rast Tartu √úlikooli kiriku valmimist 1860. aastal kerkisid Tartusse, Tallinna, Viljandisse ja mujale suured eriilmelised kirikud, millest m√µnigi j√§i kohe p√§rast valmimist kitsaks. Saates kunstiajaloolane Tiina-Mall Kreem, Tartu √úlikooli-Jaani koguduse √µpetaja Urmas Petti ja Tartu Peetri koguduse √µpetaja Ants Tooming. Saatejuhid Linda Lainvoo ja Meelis Holsting. Re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Katrin Seppel.
Saate esimeses osas tuleb juttu kaasaegsest kunstimuuseumist noorte kuraatorite pilgu l√§bi - mis teeb t√§nap√§eval muuseumist muuseumi, milline peaks olema selle programm ja kuidas erineb sealne n√§itustetegemine galeriides v√µi projektiruumides toimuvast? Saate teises pooles k√ºsime, mis alustelt l√§htub -muuseumit m√§ngiva- Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi programm ning kuidas ja kas eristutakse galeriidest ja teistest kunstimuuseumidest. Saates on k√ºlas Marika Agu Tartu Kunstimuuseumist, Kati Ilves Eesti Kunstimuuseumist ja Anders H√§rm Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumist. Saatejuht on Triin Tulgiste.
Glasuuritud pinnad ja loomanahad, betooni t√§isvalatud lastevann ning kaks kotti mulda galeriip√µrandal. Need on m√§rks√µnad, mis juhatavad meid Berliinis ja Viinis resideeruva eesti kunstniku Kris Lemsalu j√§lgedele. MAK k√§is Lemsalu stuudios vaatamas, kuidas valmisid keraamilised vormid raadiost ja mudelraudteest, kuidas ta 600-kraadises ahjus kampsunist tekstiili v√§lja p√µletas ning mismoodi k√§is ettevalmistus n√§ituseks.
Tallinna Sulevim√§el oli √µigeusu kirik kindlasti juba 14. sajandil, aga valdav osa sibulkupliga maakivist kirikuid ilmus meie sakraalmaastikule 19. sajandi teisel poolel. S√ºmboolselt jaguneb √µigeusu kiriku ruum taevaseks altariruumiks ja maiseks kogudusesaaliks, nende piiril asub √ºhtaegu √ºhendav ning eraldav ikonostaas, mis √ºlesehituselt j√§rgib jumalikku hierarhiat. K√µrge kupli all seisja kogeb oma f√º√ºsise ja meeltega taevase ning maise √ºhinemishetke. Saates EA√ïK metropoliit Stefanus, kunstiteadlane Mari-Liis Paaver ja TL√ú √µppej√µud Orest Korma≈°ov.
Kunstiministeerium vestleb seekord Tanel Saare ja Martin R√ºnkiga kultuuritehasest Polymer, mis jaanuaris sulges oma uksed peale 12 tegutsemisaastat. Hiljuti esitleti ka Polymeri kataloogi ning saates kuuleb nii tagasivaated mitmek√ºlgsele tegevusele kui ka p√µgusalt arutelu alternatiivkultuurist Tallinnas laiemalt. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Eestlase arhet√º√ºpne p√ºhakoda on torni ja k√µrgete akendega kivikirik, aga p√ºhakoda on ka rehielamu t√º√ºpi vennastekoguduse hoone k√ºlaservas ning vabakoguduse tornita maja linnapildis. Saates kunstiajaloolane Anneli Randla, vennastekoguduse vend Tanel Ots, kirikuloolane Riho Saard ja arhitektuuriajaloolane Oliver Orro. Saatejuhid Linda Lainvoo ja Meelis Holsting. Re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Katrin Seppel.
Kui palju on meil t√§nap√§evast sakraalarhitektuuri? Ja kas poleks Euroopa demograafiliste protsesside ning ilmalikustumistendentsi taustal m√µistlik m√µelda meie eri aegadel ehitatud p√ºhakodade tulevikust? Saates arhitektuuriajaloolane Egle Tamm, kunstiajaloolane Kaire Tooming, kiriku√µpetaja Mare Palgi ja arhitektuuriteadlane Mait V√§ljas.
Kunstiministeerium j√§tkab t√µmbekeskusest v√§ljapoole j√§√§va kunstielu kaardistamist. Seekord s√µitis saatejuht Indrek Grigor Ministeeriumi l√§hetusel k√ºlla V√µru linna, et k√ºsitleda Vana-V√µromaa Kultuurikoja v√§rsket galeristi Jana Huult.

Kunstiministeeriumi stuudios on seekord Kumu Kunstimuuseumi kuraator Eha Komissarov, kes selgitab, miks v√§√§rib t√§helepanu Kumus eksponeeritud L√§ti kunstniku Visvaldis Ziedi≈Ü≈°-i n√§itus -√úmberjutustused L√§ti kunstiajaloos-. Saate teises pooles toome teieni salvestuse legendaarse kunstiajaloolase Armin Tuulse Eesti M√µtteloo sarjas ilmunud kogumiku -Linnad ja lossid- esitluselt. K√µnelevad raamatu koostaja Kadri Asmer, kunstiajaloolane Kaur Alttoa ja M√µtteloo sarja peatoimetaja Hando Runnel. Saatejuht on Indrek Grigor.
Graafiline disainer ja kirjanik Margus Tamm avas eelmisel neljap√§eval Kunstihoone galeriis isikn√§ituse &quot;Esimesed kolm minutit&quot;. Oma n√§itusest, kokkupuutest teksti ning kirjandusega ja muudest tegemistest r√§√§gib kunstnik ise. Saatejuht T√µnn Adermann.
√Ñsja kuulutati v√§lja Tallinna Arhitektuuribiennaali 2015 kuraatorikonkursi v√µitjad Ingrid Ruudi, Madle Lippus ja Karli Luik teemaga -Lokaalsused-. Kunstiministeeriumis on lisaks Madle Lippusele k√ºlas eelmise biennaali kuraatoritiimist Aet Ader ja Kadri Klementi ning arutatakse selle √ºle, kellele on TAB suunatud ning mida 2015. aasta s√ºgisel Tallinnas oodata on. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Vestlusring Tartu Kunstimuuseumi n√§ituste &quot;Valge maika&quot; (Flo Kasearu) ja &quot;Loodusmaagia: m√ºstilised hetked Eesti kunstis&quot; (Rauno Thomas Moss) kuraatoritega 25.04.2014. N√§itused valmisid programmi &quot;Kunstnikud kogudes&quot; raames, mille k√§igus valiti kahte n√§itust kureerima kaks kunstniku ning muuseumi kogude kuraator Tiiu Talvistu aitas oma teadmiste pagasi abil nende ideed ellu viia. Vestlusringis osaleb ka muuseumi hairduskeskuse juhataja Reeli K√µiv ning vaherepliikidega v√ºrtsitab juttu Krista Piirim√§e.
Kunstiministeerium tutvub v√§rske Kultuuriklubiga Kelm ja uurib t√§psemalt, mida kujutab endast sealne kunstiprogramm, mille eestvedajaks on Siim Ghert Preiman. Saatejuht on Maarin M√ºrk.

Eelmise n√§dala l√µpus avati KUMU suures saalis Eesti avangardkunsti suurkuju, rahvusvaheliselt tunnustatud kunstniku Raul Meele √ºlevaaten√§itus. Kommenteerivad kuraator Eha Komissarov ja kunstnik ise. Saatejuht Kaisa J√µhvik.

K√ºlas on Solveig Jahnke, kes on aastaid tegutsenud kunstiv√§ljal erinevates institutsioonides avalike suhete juhina. Uurime tema n√∂ k√µrvaltvaataja pilguga, kuidas kunstiga tegelevad asutused erinevad muus valdkonnas tegelevatest, milline kunst talle oluline on ja miks ta j√§tkuvalt just siin tahab tegutseda. Saatejuht on Maarin M√ºrk.

Sel n√§dalal avatakse Vene Teatris interaktiivne heliatraktsioon &quot;Cyclotron&quot;, milles publik on samal ajal nii autor, esitaja kui ka kuulaja. Stuudios on kunstnik Evi P√§rn ja helilooja Aleksandr ≈Ωedeljov. Saatejuht Kaisa J√µhvik.
Nii nagu eelmise hooaja l√µpus, nii on ka sel hooajal Kunstiministeeriumi viimane saade p√ºhendatud enesekriitikale. Saadet juhivad sel puhul -audiitorid- Markus Toompere ja Peeter Krosmann, kes k√ºsivad, miks kunstiministeeriumi -ametnikel- on nii v√§he s√µpru, miks kunstiministeerium ei tegele kunstiga ning miks saade nii igav on? K√ºsimustele vastab Kunstiministeeriumi kantsler Indrek Grigor.
Reedel avatakse Peipsiveerel, Varnja k√ºla kalurimaja paadikuuris suvegalerii Voronja. Esimene n√§itus &quot;Ajutine valitsus. Nelikend aastat punki&quot; on avatud suve l√µpuni. Stuudios on k√ºlas galerii asutaja Raul Ore≈°kin ja n√§ituse kuraator Kiwa. Saatejuht Liina Vainumetsa. Muusika: Silver Sepp - Revolutsioon
Kumu kaasaegse kunsti galeriis avati n√§itus &quot;Merike Estna ja mina kui maal&quot;, mis koosneb kahest tihedalt p√µimunud n√§itusest - Merike Estna isikun√§itusest &quot;Sinine laguun&quot; ja grupin√§itusest &quot;Mina kui maal&quot;. N√§itust tutvustab kunstnik Merike Estna. Saatejuht Kaisa J√µhvik.

V√§liseestlane Alur Reinans r√§√§gib oma eluteest. Eestlaste p√µgenemine l√§√§nde 1943. aastast. Eestlased Rootsis erinevatel t√∂√∂del. Eestlaste organisatsioonide tekkimine. Kunstnik Karin Luts. Toimetaja Martin Viirand.
Kunstnik Rainer Kaasik-Aaslav r√§√§gib Tallinnas Hop galeriis avatavast isikun√§itusest &quot;Jeruusalemma s√ºndroom ehk teekond sinna, ei tea kuhu, toomaks seda, ei tea mida&quot;. Saatejuht on Kristiina Kiis.



Juunis, kui Kunstiministeerium oli juba suve- puhkusel, ilmus oma v√§liselt vormilt teadusajakirja meenutav tekstide kogumik &quot;S√µbralik Semiootika. Semiosalongi tekste aastast 2011-2014&quot;. Kunstiministeeriumisse on palutud kogumiku koostajad Piret Karro ja Kristin Orav, kes tutvus- tavad seminaride sarja Semiosalong ning avavad nii seminari kui kogumiku taga seisvaid motiive. K√ºsib ja kommenteerib saatejuht Indrek Grigor.
OP! alustab hooaega osalus-selfie'de ja laetud p√ºstoliga. Tartu kunst on Tallinnas, Raul Meel, Merike Estna ja mina kui maal Kumus ning Kristina Normani j√µulukuusk on ehitud. Saatejuht Kaido Ole, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli.
Eesti Kaasegse Kunsti Muuseum algatas r√§ndn√§ituse projekti &quot;Kohatu&quot;, mille raames kavatsetakse korraldada kolm n√§itust v√§ljaspool kunstikeskuseid. -Kui rahvas ei tule kunsti juurde, siis kunst l√§heb rahva juurde.- Kunstiministeeriumi stuudiosse on projekti kommenteerima palutud EKKMi juhatuse liige Anders H√§rm. Otsides kommenteerivaid paralleele, p√∂√∂rab Kunstiministeerium saate teises pooles oma pilgu aga minevikku. ENSV-s ringlenud r√§ndn√§ituseid kommenteerivad Tartu Kunstnike Liidu n√§ituste osakonnas t√∂√∂tanud Enn Tegova ja Tartu Kunstimuuseumi r√§ndn√§ituste osakonna viimane juhataja Priidu Beier. Saatejuht on Indrek Grigor.
Sel n√§dalal avas Vogue Talent ja Kristjan Raua preemia laureaat disainer Marit Ilison Draakoni galeriis isikn√§ituse &quot;Longing For Sleep&quot;. See on mitmek√ºlgset rahvusvahelist t√§helepanu ja tunnustust p√§lvinud kontseptuaalne moekollektsioon, mis on inspireeritud talvisest pimedast ajast ning autori igikestvast soovist sel ajal kauem ja rohkem magada. Kunstnikuga vestleb Nele-Eva Steinfeld.
Heliloojal ja muusikul Taavi Tulevil ilmus hiljuti loodushelide album Kuku!. Silmapaistev plaadikujundus on loodud koos kunstnik Okeikoga. Loodusest, seal kostuvatest helidest ning v√§rvidest muusikas k√µnelevad Taavi Tulev ja Okeiko. Saatejuht Johanna M√§ngel.
Kunstiministeeriumis on koha sisse v√µtnud uue Eesti Kunstiakadeemia maja projekti v√µitnud meeskond - Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Joel Kopli ja Eik Hermann. Lisaks konkursi v√µidut√∂√∂ avamisele tuleb juttu ka sellest, millised t√§nap√§eval kunstikoolid √ºldse olla v√µiksid. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis (EKKM) avati eile Raul Kelleri personaaln√§itus &quot;What You Hear Is What You Get (Mostly)&quot;, mis keskendub helile kui f√º√ºsilisele n√§htusele kohaspetsiifilises st. ruumilises v√µtmes. Toimetaja Johanna M√§ngel k√§is n√§itusel helisid p√º√ºdmas ja tegi juttu kunstnik Raul Kelleriga.
Juttu tuleb kehalisuse motiivist ja queer teoreetilisest fenomenoloogiast n√§ituse &quot;K√µhe tunne?!&quot; kontekstis. Mis suhe on kultuuril keha ja tabudega? Mis tunne on olla oma kehas? Saatek√ºlalised on filmire≈æiss√∂√∂r Marko Raat, kes m√µned aastad tagasi kureeris n√§ituse &quot;Kehaline karistus&quot; ning vabakutseline teoreetik Airi Triisberg, kes r√§√§gib saates kehast queer-feministliku teooria perspektiivist. K√ºlalistega vestleb Rebeka P√µldsam.
L√§henevate Disainiauhindade jagamise puhul r√§√§givad Kunstiministeeriumis heast disainist, headest tellijatest ja disaini v√§√§rtustamisest Maris Takk Disainikeskusest ja AKU disaner Uku-Kristjan K√ºttis. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
OP! kunst on disainilainel. Kaido Ole n√§pib t√∂√∂stustekstiile ja katsetab oma nahal head disaini. Uurime Veneetsia arhitektuuribiennaalil, kuidas meie digitaalsed j√§ljed kajastuvad avalikus ruumis.
Saatek√ºlalisteks on helilooja M√§rt-Matis Lill ja fotokunstnik Kristina √ïllek. Arutletakse vormi rolli √ºle nende loomingus ja kaasaegses kultuuris laiemalt. Kust l√§heb formalismi ja formaalse kunsti piir t√§na? Kes annab vormile sisu? Vestlusringi juhib Rebeka P√µldsam. Taustalugemiseks: Bracha L. Ettinger &quot;Weaving a Woman Artist&quot;'
Tartu Kunstimajas avati eelmisel n√§dalal kolm n√§itust: Laura P√µllu &quot;Varemed&quot;, r√ºhman√§itus &quot;Duul&quot; ja Kaie Luige &quot;Utoopia&quot;. N√§itusi tutvustavad kunstnik Laura P√µld, kuraator Peeter Talvistu ja kunstnik Kaie Luik. Saatejuht T√µnn Adermann.

Arutelu keskmes on sotsiaalmeedias tegutsev feministlik foorum -Virginia Woolf sind ei karda!- ning selle √ºhiskondlik t√§hendus. Kuidas on -Virginia Woolf sind ei karda!- ajas arenenud, kasvades v√§ikesest queer-feministlikust lugemisr√ºhmast mitme tuhande liikmega platvormiks? Mis selles foorumis toimub ja kas neid tegevusi saaks k√§sitleda sotsiaalse liikumisena? Mida v√µib selles foorumis toimuvate debattide p√µhjal j√§reldada feministliku liikumise kohta Eestis siin ja praegu? Saatek√ºlalised on Brigitta Davidjants ja Kristina Papsejeva. K√ºlalistega vestleb Airi Triisberg.
Narvas Kreenholmi kompleksi kuuluv nn Carri villa on erandkorras publikule avatud! Kunstiministeeriumis r√§√§givad seal aset leidvast T√µnis Saadoja n√§itusest &quot;Arhitektuurifoto v√§ikese poisiga - √µlimaalid l√µuendil&quot; kunstnik ise ja n√§ituse koordinaator Sten Ojavee Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusest. Saatejuht on Maarin M√ºrk.

Oktoobrikuu pikk Kunstiministeerium vaatleb Manifestat - kuu l√µpuni Peterburgis aset leidvat Euroopa kaasaegse kunsti biennaali. Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse direktor Maria Arusoo r√§√§gib biennaali-muljeid ja koost√∂√∂kogemusi. Saate teises pooles tutvustatakse artist-run-space-i Rundum, kes osales k√µigi oma muude tegemiste k√µrvalt samuti Manifestal. Saatejuht on Maarin M√ºrk
Seekord r√§√§gitakse Kunstiministeeriumis uuest vene kultuurist Eestis. K√ºlas on Sandra Kosorotova ja Gustav Kalm MT√úst Uus Vene Kultuur Eestis (UVKE). Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Mille poolest erinevad -kodanikupalk- ja tingimusteta p√µhisissetulek? Miks peaksid kultuurit√∂√∂tajad toetama tingimusteta sissetuleku ideed? Kuidas muudaks tingimusteta sissetulek √ºhiskondlikke v√µimusuhteid ja kapitalismi toimimisloogikat? Arutelus osalevad kultuuri- ja √ºhiskonnateoreetik Tarmo J√ºristo ja kirjanik Maarja Kangro. Vestlust juhib Airi Triisberg.
Tallinna Kunstihoones on novembri l√µpuni v√µimalik n√§ha kuue noore maalikunstniku √ºhisn√§itust -V√µimatu minna, kindlasti minna-. N√§itusest, oma loomingust, kunstist ning maalikunstist k√µnelevad saates n√§itusel osalevad Anna ≈†kodenko, Mart Vainre ja Mihkel Ilus. Viimane on ka √ºks n√§ituse kuraatoritest. Saatejuht on Indrek Grigor.
Eesti Kunstiakadeemia saab sada aastat vanaks. Kas p√µhjust on juubeldamiseks v√µi seisab kunstihariduse pikk traditsioon katkestuse l√§vel? Stuudios on EKA vilistlane ja professor, ehtekunstnik Tanel Veenre. Saatejuht Joonas Hellerma.

&quot;OP! kunst&quot; ei j√§ta k√ºlmaks. Vaatame linnakunsti Lasnam√§el ja Helsingis, maalikunsti Narvas ning Tallinnas ja grafitit soojadel kampsunitel. Saatejuht Kaido Ole, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli.
Eesti Kunstiakadeemia 100 s√ºnnip√§eva pidustuse raames avati ka EKA uus galeriipind. Kunstiministeerium teeb juttu v√§rske galeristi Merilin Talumaaga ning k√ºsib galeriile pinna v√µimaldanud Eesti Kunstnike Liidu asepresidendilt Elin Kardilt, millised olid Liidu motiivid. Teisalt, kuiv√µrd √ºks olulisemaid probleeme, millest seoses EKA hoone lammutamisega r√§√§gitud on, on kooli killustumine eraldiseisvateks osakondadeks, siis k√ºsime k√§esoleva aasta kevadel √ºli√µpilastele adresseeritud ISFAG nimelise galerii asutanud EKA skulptuuri- ja installatsiooniosakonna juhataja Kirke Kangro ning fotoosakonna juhataja Marco Laimre k√§est, mis tingis nende initsiatiivi? Kas vajadus galerii j√§rele tuleneb √ºli√µpilastest v√µi on galerii meede √ºli√µpilaste aktiveerimiseks? Saatejuht on Indrek Grigor.
Kunstiministeerium r√§√§gib ajakirja Kunst.ee v√§rske erinumbri valguses noorte skulptorite p√µlvkonnast kui kunstiloolisest n√§htusest. Kuidas, kes ja miks teeb kunstiajaloos √ºldistusi? Et aktuaalsele olukorrale ajaloolist paralleeli pakkuda, on saates intervjuu kunstiteadlase Reet Margiga, keda v√µib nimetada Tartu s√µpruskonnana tuntud autoriteringi kunstiteaduslikuks ristiemaks. Saatejuht on Indrek Grigor.
Seekord on Kunstiministeeriumis k√ºlas kunstnik Jaanus Samma, kellega tuleb juttu nii tema √§sja KU galeriis avatud olnud kampsunipoest &quot;Hair sucks&quot; kui ka kevadel Veneetsia biennaalil Eesti paviljonis esitletavast projekt-uurimusest n√µukogude perioodi geikultuurist. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
&quot;OP!&quot; haarab sajandit. Art d√©co teeb k√µik ilusaks, maalikunstnik Kristi Kongi teeb k√µik v√§rviliseks ja koolinoored lahendavad √ºhiskonna valupunkte Eksperimental. Saatejuht Kaido Ole, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli.
&quot;OP!&quot; haarab sajandit. Art d√©co teeb k√µik ilusaks, maalikunstnik Kristi Kongi teeb k√µik v√§rviliseks ja koolinoored lahendavad √ºhiskonna valupunkte Eksperimental. Saatejuht Kaido Ole, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli.

Vaadates l√§hiaja n√§itusepilti, v√µib v√§ita, et maalikunstnikud on hetkel erakordselt aktiivsed. Kuid samas hakkab n√§ituseid endid ja nende retseptsiooni vaadates silma kaks asjaolu. Esiteks, n√§itused esindavad k√ºll tugevaid, ent killustunud autoripositsioone ning teiseks, kunstnikud on ise v√µrdlemisi agressiivselt asunud oma positsioone s√µnastama, samas kui kriitika vaatab justkui pealt. Olukorda on stuudiosse palutud kommenteerima kunstikriitik Andri Ksenofontov. Saatejuht on Indrek Grigor.
Keskseks teemaks on aastat l√§binud n√§itused nii kodus kui l√§hiv√§lismaal. P√µgusalt r√§√§gitakse ka institutsioonides toimunust ja lehitsetakse t√§navu ilmunud raamatuid. Stuudios on Tiiu Talvistu Tartu Kunstimuuseumist, Piret Karro M√º√ºrilehest ja Andreas Trossek Kunst.ee-st. Saatejuht on Indrek Grigor.
OP! kunst jutustab lugusid t√§navakunstist Tartus, ≈†veitsi ja Baltimaade kunstnikest Kumus ning Peeter Alliku tomatitest Tallinnas. Saatejuht Marko M√§etamm, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, konsultant Anneli Porri, toimetaja ja produtsent Mariina M√§lk.

Algas konkurss ArtProofi Noore Fotokunstniku Stipendiumile. Stuudios on fotokunstnik Krista M√∂lder, kunstikriitik Anneli Porri ja firma ArtProof esindaja Taavi Rekkaro. Saadet juhib Indrek Grigor.
Homme on Kunsti s√ºnnip√§ev! Klassikaraadio ja Artishok t√§histavad t√§na √µhtul Eesti Raadio I stuudios Kunsti 1 000 052. s√ºnnip√§eva. Raul Keller loob stuudios live-ruumiinstallatsiooni, mille otse√ºlekannet saab j√§lgida Klassikaraadio ja kultuur.err.ee portaali kaudu, √ºlekanne toimub ka EBU liikmesmaadesse. L√§hemalt r√§√§gib helikunstnik Raul Keller. K√ºsib Kaisa J√µhvik.
Eesti Kunstiakadeemia kirjastas hiljuti Josef Albersi krestomaatilise v√§rviteoreetilise uurimuse -V√§rvide vastastikm√µju-. Kunstiministeeriumis on r√§√§gitud √ºsna palju raamatutest, aga suurema t√§helepanuta on seni j√§√§nud kirjastused. Stuudiosse on palutud EKA kirjastaja Neeme Lopp, kes tutvustab p√µgusalt kirjastuse tegevust ning konkreetse raamatu t√µlkimise taga seisnud motiive. Albersi ja kunsti vastastikm√µjudest r√§√§gib v√§rviteooria √µppej√µud ja maalikunstnik Kristi Kongi, kelle loomingus on silmapaistev roll just v√§rviteoorial. Saatejuht on Indrek Grigor.

Saate keskmes on s√ºgisel v√§lja antud kunstiprojekt &quot;Uus Materjal&quot;. Eksperimentaalne ajakiri ilmus betoonist karbis ning sisaldas endas lisaks tekstivihikutele ka m√§lupulka kogumikalbumiga n√§ituste helikujundustest ning videoteoseid, fotosid, 3D-prinditud kruvi ja Merike Estna marmoleum-maali. Stuudios on k√ºlas Marten Esko ja Evelyn Raudsepp. Saatejuht on Triin Tulgiste.

Kumu Kunstimuuseumis avati 2014. aasta detsembrikuus n√§itus &quot;Tartu S√µpruskond ja √úlo Sooster&quot;. Kunstiministeerium k√ºsitles sel puhul n√§ituse kuraatorit, noorema p√µlvkonna kunstiteadlast Liisa Kaljulat ning S√µpruskonna ehk 1960. aasta r√ºhmituse ristiisa ning √ºht parimat j√§relpallasliku p√§randi tundjat Enn Lillemetsa. M√µlema ette seadsime keskseks k√ºsimuseks kunstnike loomingu ajaloolise j√§rjepidevuse. K√ºlaliste vastused ei √ºllata oma iseloomult - Kaljula keskendub taasaktualiseerimisele ja uust√µlgenduse v√µimalikkusele, Lillemets aga j√§rjepidevusele. T√µde, nagu sellistel puhkudel ikka, on usutavasti m√µlema l√§henemise s√ºmbioosis. Saatejuht on Indrek Grigor.
Kunstiminiseeriumis on k√ºlas hiljuti t√∂√∂d alustanud Tallinna Kunstihoone juht Taaniel Raudsepp. Juttu tuleb KU k√§ek√§igust, seni tehtud ja plaanitavatest muudatustest, kunstnike t√∂√∂tasudest ning uue juhi visioonist. Saatejuht on Maarin M√ºrk.

20. veebruaril kuulutati v√§lja L√§ti kunstimaastiku prestii≈æseima, ent samas ka ainsa kunstipreemia Purvitis Prize'i v√µitja. Piduliku gala ja suurejoonelise nominentide n√§ituse k√µrval toimus ka rida preemiat kritiseerivaid s√ºndmusi. Neist enim t√§helepanu p√§lvis ametliku galaga samal √µhtul toimunud Teine Purvitis. Kunstiministeeriumi saatejuht Indrek Grigor tutvustab p√µgusalt Purvitis Prize-i ning palus Teise Purvitise √ºhel korraldajal, kunstikriitikul Lƒ´ga Lindenbaumal kommenteerida viimati nimetatud auhinda, seda ajendanud asjaolusid ja s√ºndmuse taktikat.
Tartu Kunstimuuseumi holokaustiteemalise kunstin√§itusega kerkis taas p√§evakorrale k√ºsimus kunsti piiridest. Miks ei m√µista publik kaasaegse kunsti keelt? Kaasaegset kunsti √µpetab vaatama aprillist Tallinna Kunstihoone kuraatorina t√∂√∂d alustav kunstiteadlane Anneli Porri. Esmasp√§eval kell 21:35 ETV2-s.



&quot;OP! kunst&quot; vaatleb s√µpruskondi. Marko M√§etamm uurib feministlikku kunsti, √úlo Soosteri m√µttekaaslasi ja Lugemiku kunstikirjastust. Re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, konsultant Anneli Porri, toimetaja Mariina M√§lk.
&quot;Ma kasutan oma piltidel ideaalmaailma t√ºkke. Neid kokku pannes v√µiks saada v√§ga ilusa maailma, kus me aga kahjuks keegi ei saa elada...&quot;, on √∂elnud Olev Subbi. 7. m√§rtsil oleks ta saanud 85-aastaseks. Olev Subbi oli √ºks k√µige olulisemaid kunstnikke 1970-1980ndatel, mil teda nimetati n√§itusesaalide kuningaks. Dokumentaalfilm uurib Subbi maalikunsti l√§tteid ja m√µjutusallikaid l√§bi tema l√§himate s√µprade meenutuste.
Kunstiministeeriumis r√§√§gitakse seekord surmast, ilust, haigustest, autoritest, moest ja gootipunkist. Stuudios on k√ºlas Kumu Kunstimuuseumi n√§ituse &quot;Surm ja Ilu&quot; kuraator Eha Komissarov. Saatejuht on Indrek Grigor.
Seekord on Kunstiministeeriumil k√ºlas Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse projektijuht Kadri Laas, et tutvustada l√§hemalt hiljuti vastu v√µetud dokumenti &quot;Hea Tava juhend galeriidele&quot; ‚Äì milles seisneb hea tava, mis peaks korrastama siinset galeriimaastikku ning tegema kunstniku ning n√§itusepindade vahelised suhted l√§bipaistvamaks? Hea tava dokumendiga saab tutvuda siin: www.ecadc.ee/activities/hea-tava-juhend. Saatejuht on Maarin M√ºrk.

Seekord on Kunstiminiseeriumis k√ºlas v√§rskelt ametisse asunud Eesti Kunstiakadeemia rektor, arhitektuuriajaloolane Mart Kalm, kellega tuleb juttu, millise EKA ta Signe Kivilt &quot;p√§rib&quot;, milline on kunstiakadeemia roll √ºhiskonnas ning mida tuleks muuta ja arendada. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
&quot;OP! kunst&quot; naudib ilu ja ehedust. Marko M√§etamm nuusutab Laurentsiuse l√µhnatuid lilli, vaatab surma ja ilu Kumus ning p√º√ºab Kadrioru kunstimuuseumis vahet teha ehtsal kunstil ja petukaubal.
Kunstiministeeriumis on seekord vaatluse all kunsti vahendamine tele-ja raadioeetri kaudu: stuudios on OP! Kunsti kaadritagune m√§√§rav j√µud Anneli Porri ning Generaadio saatesarjast Kunstipoolik on k√ºlas Ruuda Liisa Malin ja Liisa-Helena Lumberg. Saatejuht on Maarin M√ºrk.

Kunstiministeerium teeb p√µgusalt juttu hiljuti m√∂√∂da Eesti v√§ikelinnu tiirutamise l√µpetanud EKKMi r√§ndn√§itusest &quot;Kohatu&quot;. Kuraator Taavi Suisalu r√§√§gib aga m√∂√∂dunud aasta suvel toimunud &quot;Olematute k√ºlade projektist&quot;. Saatejuht on Indrek Grigor.

K√§esoleva aasta m√§rtsis ilmus Olev Subbi 85. s√ºnniaastap√§evaks Eero Epneri koostatud Subbi elulooraamat. Klassikaliseid elulooraamatuid ilmub eesti kunsti-ilmas v√§he, kuid Epneri koostatud raamat on lisaks vormi erakordsusele t√§helepanuv√§√§rne ka oma kimbatust tekitavas poeetikas, mille eri kihte aitab Kunstiministeeriumis lahti arutada kultuurikriitik Aare Pilv. Saatejuht on Indrek Grigor.
Kunstiministeerium v√µtab seekord vaatluse alla kaks suvist s√ºndmust. Maarin M√ºrk vestleb Siim Ghert Preimaniga V√µrus aset leidvast &quot;Kilomeeter skulptuuri&quot; projektist ning Indrek Grigor prognoosib eelmise aasta √µunte pealt, et 2015. aasta suve menukaim etendus tuleb lavale taas Peipsi veerel, Voronja galeriis. Suven√§ituse kuraator Mari Kartau selgitab, millised on plaanid, probleemid ja hoiakud nii n√§ituse kui galerii suhtes. Varnjas, sibulatee √§√§res voblam√º√ºjate ja turimsitalude vahel galerii pidamise motiividest r√§√§gib aga filantroop ja v√§ikeettev√µtja Raul Ore≈°kin.
24. aprillil avati Tallinnas, Eesti Kaasaegses Kunstimuuseumis kunstiaasta suurim hobukaarikute v√µiduajamine ehk K√∂ler Prize nominentide n√§itus. Kunstiministeerium kohtus n√§itusel kunstikriitik Hanno Soansiga, kes aitas preemia √ºle m√µtteid vahetada ning loomulikult allus provokatsioonile ennustada t√§navuse preemia v√µitja. Saatejuht on Indrek Grigor.

*Juuni alguse Kunstiministeeriumis on k√ºlas kuraator ja kunstiteadlane Rebeka P√µldsam Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusest. Juttu tuleb komandeeringutest Veneetsia Biennaalile ning New Yorgi kunstimessile Frieze. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
‚ÄûOP! kunst‚Äú t√§histab Eesti k√ºmnendat osalemist Veneetsia kaasaegse kunsti biennaalil. Vaatame tagasi k√ºmnele n√§itusele ja j√§lgime kunstnik Jaanus Samma teekonda Veneetsiasse.
Kunstiministeeriumi neljanda hooaja viimases saates annab minister ametlikult teada oma erruminekust. Sellel pidulik-kurval puhul vaatavad saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor tagasi eelmistele hooaegadele, selgitavad miks, mida, kuidas ja kellega koos tehtud on ning aplodeerivad k√µigile, kes saadet teha on aidanud.

2015. aastal on Setomaa soome-ugri kultuuripealinn, keskseks kohaks k√µigile 25 miljonile soome-ugrile maailmas. Sel puhul heidame pilgu setode toimetamistesse ja traditsioonidesse.
Jaak Kilmi uus film &quot;Moest v√§ljas&quot; Kinodes linastuv uus film &quot;Moest v√§ljas&quot; portreteerib moedisainer Reet Ausi ja tema ambitsioonikat plaani muuta maailma. Laiemalt k√§sitleb film ka r√µivat√∂√∂stuse keskkonna- ja inimvaenulikku olemust ning seda, kuidas k√µnealune teema puudutab absoluutselt iga√ºhte meist. Filmist r√§√§gib re≈æiss√∂√∂r Jaak Kilmi. Saatejuht Johanna M√§ngel.
25. septembril avati Tartu Kunstimajas n√§itus &quot;Leegi Vari&quot;. Tallinna Fotokuu raames avatud n√§itusel esinevad oma loominguga kunstnikud Kirke Kangro ja Tarvo Hanno Varres. N√§itusel eksponeeritud teostest r√§√§givad kunstnikud ja galerist Indrek Grigor. K√ºsib Liina Vainumetsa.
K√§imasoleval Tallinna Fotokuul astub nii kunstniku kui kuraatorina √ºles Tanja Muravskaja. Fotost, uusrahvuslusest ja isiklikest lugudest suure poliitika taustal vestleme fotokunstnik Tanja Muravskajaga juba sel esmasp√§eval kell 21.35 ETV2-s.

Kas mood on kunst? L√§heme k√ºlla moekunstnikele, kes aitavad sellele k√ºsimusele vastuseid leida. Kaasame ka kunstiteadlase ning m√µtiskleme, kas ja miks peaks moodi muuseumis n√§itama. Teeme juttu moe k√µige levinuma esitlemisvormi - moeshow - korraldamise teemal. Saate stiilseima mehe tiitel kuulub r√§ppar Tommy Cashile. Saatejuht Anne Vetik.

EKA muinsuskaitse ja konserveerimise doktorant Andres Toode: &quot;Minevikus√ºndmuste t√µlgendamine p√µhineb ajast ja arust manipulatsioonil. Eesti ajaloos on √ºheks selliseks s√ºndmuseks m√§rtsipommitamisena tuntud n√µukogude lennuv√§e r√ºnnakud 1944. aastal. T√§nagi k√§ibeloleva t√µlgenduse peamised postulaadid s√µnastati kohe p√§rast r√ºnnakuid kohalikes ajalehtedes, mille sisu oli okupatsiooniv√µimu kontrolli all.&quot;



Tartu √úlikool ja Eesti Rahva Muuseum andsid Eesti Teadusfondi kaasabil v√§lja raamatu, mis tutvustab √ºht omaaegset v√§√§rtuslikumat kunstikogu Eestis ning kajastab selle saatust. Raadi m√µisnike Liphartide kunstikogu, mis viidi Raadilt √§ra juba ligemale 100 aastat tagasi, on ikka ja j√§lle olnud legendide allikaks. Stuudios on k√ºlas raamatu &quot;Unistuste Raadi. Liphartide kunstikogu Eestis&quot; vastutav toimetaja Inge Kukk. Saatejuht Liina Vainumetsa.

T√µnis Saadoja avab t√§na Hobusepea galeriis isikn√§ituse -Et√º√ºdid klaverile ja l√µuendile-. Saadoja on vabakutseline kunstnik, kes on l√µpetanud Eesti Kunstiakadeemia maali eriala ning omandanud magistrikraadi vabades kunstides Ida-Londoni √ºlikoolis Inglismaal. Alates 2001. aastast on tal olnud kaheksa isikn√§itust ning ta on osalenud paarik√ºmnel kodu- ja v√§lismaisel grupin√§itusel. Kunstnik on stuudios. Saatejuht Markus J√§rvi.

Igal √µhtul m√§ngivad Teater NO99 n√§itlejad justkui oma viimast etendust. Miks on vaja murda inimese piire? &quot;Plekktrummil&quot; on k√ºlas Teater NO99 kunstnik ja lavastaja Ene-Liis Semper. Saatejuht Joonas Hellerma.
Eesti Kultuurkapital annab √ºle oma aastapreemiad 2015. aasta silmapaistvate saavutuste eest. Auhinnagala toimub Paide kultuurikeskuses. K√µrge tunnustuse osaliseks saavad Eesti kultuuri tipptegijad kirjanduse, helikunsti, kujutava kunsti, n√§itekunsti, audiovisuaalse kunsti, arhitektuuri, rahvakultuuri ja kehakultuuri vallas. Re≈æiss√∂√∂r M√§rten Vaher, juhtoperaator Meelis Kadastik, toimetaja Ruth Alak√ºla.

Jaanuari l√µpus Tallinna Kunstihoones avatud n√§itusel uurivad kunstnikud, mis on saanud romantilisest kirest ihade kiire rahuldamise ajastul. Mis on t√µeline armastus ja kellele kuulub √µigus selle √ºle otsustada? &quot;Plekktrummil&quot; on k√ºlas n√§ituse kuraator, fotokunstnik Marge Monko.

Tartu on eriline linn, mille t√§navaseinad, elektrikapid ja sillaalused on kaetud erksav√§rviliste joonistuste ning s√µnumitega. Linn, kus ametlik linnav√µim tolereerib t√§navakunsti. Linn, kus korraldatakse t√§navakunstiekskursioone ja toimub Eesti ainuke t√§navakunstifestival. Ent kes on need salap√§rased √∂√∂ varjus spreipurkidega liikuvad kunstnikud ja miks nad seda teevad? &quot;L√µuendilinn&quot; on pilguheit Tartu t√§navakunstile l√§bi MinaJaLydia ja Edward von L√µnguse. Re≈æiss√∂√∂r-operaator Aleksandr Heifets, montaa≈æire≈æiss√∂√∂r Helis Hirve, helire≈æiss√∂√∂r Sven Sosnitski, produtsent Helen Vinogradov. Tootjad Taiga Film ja Vincent Films.
Alates 21. veebruarist on Eesti Rahva Muuseumi n√§itusemajas v√µimalik tutvuda K√§rt Summataveti n√§itusega &quot;Traditsioon? Inspiratsioon! Inspiratsiooniallikad ja m√§lumaastikud&quot;, mis on p√ºhendatud meie arhailise kultuuri mentaalsetele s√ºvakihtidele ja hingelistele v√§√§rtustele. Intervjuu kujundaja Mae Kivilo ja kunstnikuga (Liina Vainumetsa).
Ministeerium kohtub ministeeriumiga - k√ºlas on Kultuuriministeeriumi kunstin√µunik Maria-Kristiina Soomre ning k√µne alla tulevad nii EV 100 t√§histamiseks valmistumine kui ka kunstiv√§lja √ºldine diagnostika EV 97 ajal. Saatejuht on Maarin M√ºrk.

Kunstnik ja muusik Andes L√µo esitles eile √µhtul Tartus uut raamatut -Fantoomplatvorm-, kuhu autor on koondanud 15. aasta loomingulise tegevuse keskendudes peamiselt visuaalkunsti praktikale. Kommenteerivad Andres L√µo ja Kiwa. K√ºsib Hedvig L√§tt.
Londonis asunud Balti B√∂rsihoone oli kuni 1992. aastani √ºks muljetavaldavamaid b√∂rsihooneid maailmas, kuni sai IRA pommir√ºnnakus kahjustada, v√µeti t√ºkkideks ja pakiti kokku. √úht neist t√ºkkidest n√§eb Eesti Arhitektuurimuuseumis, kus avatud n√§itusel m√µtiskletakse, mis saab arhitektuurist, mis kaotab oma asukoha. Balti B√∂rsihoone p√µnevat lugu tulevad stuudiosse harutama muuhulgas arhitektuurimuuseumi direktor Triin Ojari ja Ralf L√µoke. Saatejuht Mari Rebane.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu kunstnik Ago Teedemaga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu Enn Tegova ja Andres Keiliga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu kunstiajaloolase Enriko Talvistuga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu kunstiajaloolase ja endise Laste Kunstikooli galerii galeristi Holger Rajaveega. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu kunstnik Ilmar Kruusam√§ega. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu Tartu √úlikooli Raamatukogu n√§ituste organiseerija Ilona Smu≈°kinaga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu galeristide K√ºlli ja Toivo Hanseniga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu galerist Lembi Randmaga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu galerist Margus Kiisiga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu kunstikoguja Matti Miliusega. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu kunstnik Navitrollaga (Heiki Trolla). Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu kunstiteadlase ja galeristi Rael Arteliga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu galeristide Sirje Ginteri ja Ave Tamraga. Intervjueerib Triin Tulgiste
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud esimene intervjuu kunstiajaloolase Tiiu Talvistu ja kunstnik Ahti Seppetiga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud teine intervjuu kunstiajaloolase Tiiu Talvistu ja kunstnik Ahti Seppetiga. Intervjueerib Triin Tulgiste.
Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu fotograaf Toomas Kalvega. Intervjueerib Triin Tulgiste.

Tartu Kunstimajas avatakse uued n√§itused. N√§ha saab Nade≈æda T≈°ernobai ja Peeter Krosmanni √ºhisn√§itust &quot;Suhe&quot; ning monumentaalgaleriis Billeneeve isikn√§itust &quot;Sisemine olukord&quot;. R√§√§givad Peeter Krosmann ja Indrek Grigor Hedvig L√§ttile.
Ehtekunstnik Kadri M√§lgu viimaste aastate ehteloomingut saab n√§ha Tallinna Niguliste muuseumis ja tema joonistuste, ehete ning erakollektsiooni n√§itust Portreegaleriis alates homsest pea kuu aja jooksul Portreegaleriis. N√§ituste ning samal ajal ilmuva raamatu pealkirjaks on &quot;Kadri M√§lk. Testament.&quot; Klassikaraadio k√§is asja uurimas. Saatejuht Kadri Toomeste.
Uus Eesti Rahva Muuseum sisaldab endas ka kunstisaali, mille tegevust kureerib Kunstiteadlane Reet Mark. Saali avan√§itus &quot;Rahvusromantiline v√§gi ajaloo haardes&quot; k√µrvutab 20. sajandi algusk√ºmnendite siirast rahvusromantismi 80-ndatel kunstimaastiku √ºleujutanud Kalevipoegade tulvaga. Kui iseseisvumise eelne, m√ºtoloogiat √ºlistav rahvusromantism kuulub oma naiivse k√§ekirja t√µttu kunstiajalooliste kurioosumite rubriiki, siis taasiseseisvumisele eelnenud perioodi t√µlgendamine rahvusliku √§rkamisaja kunstina on kehtiva kunstikirjutise kaanoni seisukohalt vastuoluline. Kunstiministeerium palus ERM-i kunstisaali kuraator Reet Margi saatesse &quot;vastust andma&quot;. Saate l√µpetab n√§itusesoovitus, milleks seekord on Tallinnas teatri No99 kammersaalis kuni 15. oktoobrini v√§ltav kunstikriitikale p√ºhendatud n√§itus &quot;Artishoki Biennaal&quot;. Saatejuht on Indrek Grigor.

Tartu Kunstimuuseum andis hiljuti v√§lja raamatu √úlo Soosteri teaduslike illustratsioonidega. Kunstiministeeriumi eetris on k√ºlas enam kui 50 aastat tagasi valminud illustratsioonidel kujutatut t√§nap√§evase f√º√ºsika seisukohti kommenteerinud professor Jaak Kikas. Juttu tuleb f√º√ºsikutest ja l√º√ºrikutest, artoonikast ning f√º√ºsika illustreerimisest. Saatejuhi rollis Indrek Grigor.

Saate teemaks on animatsioon. Artemi Troitskil on k√ºlas legendaarne paar ‚Äì Priit ja Olga P√§rn. Juttu tuleb Eesti animatsiooni esteetikast ja traditsioonidest maailma animakultuuri kontekstis. Keskendutakse looja ja vaataja igavestele k√ºsimustele: kuidas me m√µistame ja kuidas peaksime m√µistma ning kuidas m√µistetakse meid?
Tartu Kunstimajas on avatud uued n√§itused. I korruse v√§ikeses saalis n√§eb Tartu kunstniku Lea Libliku isikn√§itust &quot;J√µelinlase rajad √ºle j√µe&quot;. L√§hemalt tutvustab kunstnik. K√ºsib Hedvig L√§tt.
Kumu Kunstimuuseumi viiendal korrusel avati septembris Krista M√∂ldri,Taavi Talve ja Neeme K√ºlma √ºhisn√§itus &quot;Arhiivi ja arhitektuuri vahel&quot;, mille kureeris Kati Ilves. N√§itus j√§√§b avatuks veebruarini, mis t√§hendab, et n√§itus v√§ltab rekordilised viis kuud. Taoline olukord mitte ainult ei v√µimalda, vaid suisa n√µuab, et kriitika vaataks n√§itusest r√§√§kides kaugemale tavap√§rasest uudisehorisondist. Kunstiministeerium otsustas arhitektuurile keskenduva n√§ituse arutamisega algust teha p√ºhendades oma eetri kunstiehitamisele ja -ehitajatele. Saates k√µlavad intervjuud Mihkel Ilusa, Marten Esko, Neeme K√ºlma ning Kati Ilvesega. Saatejuhi rollis on Indrek Grigor.



Surnud v√§liseesti fotograafid versus t√§ies elu- ja loomej√µus kodueesti fotograafid. Eesti kunstiv√§li ja konkreetsemalt Tallinna n√§itusepilt on fotopublikatsioonide ja -n√§itustega √ºleujutatud. Kunstiministeerium √ºritab neist enamv√§hem k√µigile natuke t√§helpanu p√∂√∂rata. Eetriaega enese√µigustusteks saavad sealjuures Vello Muika albumi &quot;Pilgup√º√ºdja&quot; koostaja Ellu Maar ning Juhan Kuusi n√§ituse ja raamatu &quot;Inimlikkuse m√µ√µt. 45 aastat dokumentaalfotograafiat L√µuna-Aafrikas&quot; kuraatorid Toomas J√§rvet ja Kristel Laur. Saatejuhi rollis Indrek Grigor
Selles ‚ÄûMuuseumi akadeemias‚Äú r√§√§gitakse linnaruumi uurimisest ja linnaruumi m√µjutamise ning kujundamise v√µimalustest ning seda peamiselt Annelinna n√§itel. Kavas on kaks pikemat ja √ºks l√ºhem ettekanne.
Oktoobri l√µpus avati Mikkeli muuseumis n√§itus &quot;V√§gi ja valu. Teosed Margus Punabi kogust&quot;. Milline koht on mehel Eesti kunstis ja kuidas m√µjutab kultuur Eesti mehe elu? &quot;Plekktrummil&quot; on k√ºlas meestearst ja kunstikoguja Margus Punab. Saatejuht Joonas Hellerma.

17. novembril avati Tartu Kunstimajas maalikunstnik Elmar Kitse 1966. aastal, samades ruumides toimunud, nii autori enese loomingu kui eesti kunstiajaloo jaoks m√§rgiliseks kujunenud n√§ituse rekonstruktsioon. &quot;Kunstiministeerium&quot; √ºritas heita valgust selle poolm√ºtoloogilise n√§ituse kaasaegsele-, ajaloolisele- ja kunstiteaduslikule olemusele, ent kukkus enesele p√ºstitatud √ºlesandes paraku l√§bi. Saates k√µlavad intervjuud kunstiajaloolase Mai Levini, kuraator Peeter Talvistu, ning kunstnik J√ºri Kasega. Saatejuhi rollis Indrek Grigor.

Eelmisel n√§dalal avas Kaido Ole Tallinna Kunstihoones isikn√§ituse, mida v√µib pidada tema meistrieksamiks kunstnikuna. Marie Pullerits vestles n√§ituse kuraatori Anneli Porriga ja kunstnik Kaido Olega. Taustal m√§ngib fl√∂√∂dil Tarmo Johannes.
Kaido Ole nimetab oma mastaapset n√§itust Tallinna Kunstihoones meistrieksamiks. Kuidas j√µuda selleni, mis on p√§riselt oma? &quot;Plekktrummil&quot; on k√ºlas kunstnik Kaido Ole.
Eelmise aasta l√µpul p√ºhendus ministeerium Elmar Kitse fenomenile, ent oli sunnitud t√µdema, et eesm√§rgis fenomenile teaduslik seletus leida kukkus saade paraku l√§bi. Kus viga n√§ed laita, seal tule ja aita, nii on &quot;Kunstiministeerium&quot; seekord k√ºlas kunstiajaloolasel Mare Ruusil, kes n√§itab k√§tte metodoloogilised t√∂√∂riistad Kitse fenomeni kirjeldamiseks, ning andis oma panuse aktuaalsesse kunstikriitilisse diskussiooni. Saatejuht Indrek Grigor.

Eesti Kultuurkapital annab √ºle oma aastapreemiad 2016. aasta silmapaistvate saavutuste eest. Auhinnagala toimub Kohtla-J√§rve kultuurikeskuses. K√µrge tunnustuse osaliseks saavad Eesti kultuuri tipptegijad kirjanduse, helikunsti, kujutava kunsti, n√§itekunsti, audiovisuaalse kunsti, arhitektuuri, rahvakultuuri ja kehakultuuri vallas. Re≈æiss√∂√∂r M√§rten Vaher, juhtoperaator Meelis Kadastik, toimetaja Ruth Alak√ºla.
&quot;Kunstiministeerium&quot; k√§is k√ºsitlemas kuraator Tamara Luuki, kes tutvustab n√§itust &quot;Laine parketil&quot;. Egiidi all - kes vana asja meelde tuletab sel silm peast v√§lja - loen ette m√µned katkendid Rudolf Parise ja Endel K√µksi m√µttevahetusest, kunstikriitika olukorra ja √ºlesande kohta. Ning, et mitte ainult minevikus surkida, t√µstatab ministeerium k√ºsimuse, miks Mihkel Ilus, selle asemel, et kirjutada artikkel vanameistri kiituseks, oli sunnitud kirjutama artikli enese √µiguseks. Saatejuht Indrek Grigor.
Eesti Kultuurkapital annab √ºle oma aastaauhinnad 2017. aasta silmapaistvate saavutuste eest ja t√§nab elut√∂√∂preemiatega Eesti kultuuri tipptegijaid kirjanduse, helikunsti, kujutava kunsti, n√§itekunsti, audiovisuaalse kunsti, arhitektuuri, rahvakultuuri ja kehakultuuri vallas. Auhinnagala toimub Kultuurikatlas, lavastaja on Veiko Tubin. Re≈æiss√∂√∂r M√§rten Vaher, toimetaja Ruth Alak√ºla.
Rahvusarhiivi uues hoones Noora esitleti hiljuti Kiwa ja Martin Kikase helikunstiteost &quot;Lugulaul&quot;. Ajaloorubriigis kirjeldab Ilmar Malin riiklike kunstitellimustega kaasnevaid probleeme 1960. aasta seisuga. Asjatundjate kinnitusel on Malini poolt esiletoodud probleemid endiselt aktuaalsed ka praegu. Metakreatiivi l√µigus anal√º√ºsime l√§hemalt soome kunstniku Kimmo Modigi temaatiliste n√§ituste vastast manifesti. Saatejut on Indrek Grigor.

Tartu Kunstimajas avati uued n√§itused. Monumentaalgaleriis n√§eb Angela Soopi n√§itust &quot;Diem perdidi&quot;, 2 korruse n√§itusesaalides Danel Kahari ja Grisli Soppe-Kahari n√§itust &quot;Mustad muumid ja planeet Maa. Lilled elavatele&quot;. I korruse v√§ikeses saalis avatud n√§itust &quot;Vol√º√ºm. Imaginaarne kontsert seitsmele aurikule&quot; tutvustab kunstnik Holger Loodus. K√ºsib Hedvig L√§tt.
Kuraator Julia Polujanenkova r√§√§gib Tartu Kunstimuuseumis avatud n√§itusest &quot;Ebamugavad k√ºsimused. Kaasaegne kunst Venemaalt&quot;. Ajaloo rubriigis k√µlab M√§rt Laarmani 1932. aastal kirjutatud artikkel &quot;Vana ja uue vahel&quot;. Laarmanist kui kriitikust ja esseistist r√§√§gib kunstiteadlane Tiiu Talvistu. Heliarhiivist: kunstiteadlane J√ºri Hain. Metakreatiivis on luubiall kunstikriitikute avalik-isiklik kirjavahetus. Saatejuhi rollis Indrek Grigor.
&quot;Kunstiministeeriumis&quot; on seekord intervjuu eesti koomiksi kirjastaja Andreas Trosseki ja -pedagoogika pioneeri Peeter Krosmanniga. Ministeeriumi ajaloo rubriik M√§lu loeb tutvustab 1986. aastal toimunud k√ºmnendat Eesti karikaturistide aastan√§itust &quot;Mis siin naerda on&quot; ja sellega paralleelselt √ºlesastunud &quot;Tallinnfilmi s√ºrreraliste&quot;. Metakreatiiv anal√º√ºsib soorolle ajakirja Kunst.ee v√§rskelt ilmunud numbris. Toimetaja Indrek Grigor.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; esimene osa. Galerist Indrek Grigor k√ºsitleb maalikunstnik Holger Loodust, kellel oli samal ajal v√§ikeses galeriis avatud isikun√§itus &quot;Vol√º√ºm. Imaginaarne kontsert seitsmele aurikule&quot;. √úlesv√µte toimus 24. m√§rtsil 2017. aastal.

Kunstiministeeriumi avab intervjuu KUMU n√§ituse &quot;S√ºmmeetrilised maailmad - peegeldatud s√ºmmeetriad&quot; ehk Juri Sobolev ja Tallinna poisid kuraator Eha Komissaroviga. M√§lu loeb rubriik on p√ºhendatud Eesti esimese kunstnikep√µlvkonna kaasaegsele kriitikule Alfred Vagale. Vagast r√§√§gib kunstiteadlane ja kriitik Harry Liivrand. Liivrannalt kuuldu taustaks k√µlab referaat 1924. aastal ajakirja Looming veergudel Alfred Vaga ja August Alle vahel toimunud m√µttevahetusest kujutavat kunsti ja selle kriitikat kummitavas diletantismi k√ºsimuses. Saatejuht on Indrek Grigor.
Kunstiministeeriumi avab kunstiteadlane Merilin Talumaa, kes koos Annika Tootsi ja fotograaf Kristina √ïllekiga andis hiljuti v√§lja stuudiovisiite koondava raamatu &quot;Kunstnike Ruumid&quot;. Ajaloorubriik on sellise avangu j√§rel ootusp√§raselt p√ºhendatud Martti Soosaarele, kes on Eesti Kunstiajaloo t√µen√§oliselt suurima staa≈æiga kunstnike intervjueerija. Heliarhiivist: Martti Soosaar k√ºsitleb Evald Okast (1980); David Vseviov (2016); Andres Ots. Metakreatiivis nahutavad kultuuriajakirjandust Anvar Samost ja Hannes Rumm. Saatejuht on Indrek Grigor.

Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; teine osa. Luuletaja Indrek Hirv vestleb maalikunstnik Heldur Viiresega, kellele oli p√ºhendatud samal ajal suures ja v√§ikeses saalis √ºleval olnud Konrad M√§gi ateljee n√§itus. Lisaks Viires enda kunstnikutee algusele r√§√§gitakse ka maalistuudio kujunemisest. √úlesv√µte toimus 26. aprillil 2017. aastal.
K√ºlas on mitmek√ºlgne kunstnik ja elektronmuusik Villem Jahu, kelle inspiratsiooniallikateks on musique concrete, noise, lo-fi esteetika ja vabaimprovisatsioon. Just viimasega tegeleb ta ka t√§na √µhtul Philly Joe¬¥s d≈æ√§ssiklubis toimuval ebatavalisel kontserdil. Saatejuht Ivo Heinloo. Muusika: * Villem Jahu, Siim Kuusem√§e - Live @ Supersonicum (Villem Jahu, Siim Kuusem√§e)
&quot;Kunstiministeeriumi&quot; avab intervjuu Jevgeni Zolotkoga, kes oli √§sja galeriis Noorus l√µppenud Transnistria kunstniku Juri Wedro retrospektiivi kuraatori Uwe Schloeni assistent. Ajaloorubriik sobrab natuke professor Peeter Linnapi p√§randis, ja taasesitab m√µned l√µigud Linnapi poolt 1997. aastal kokkupandud telesaatest &quot;Kunstiruum&quot;, mille Linnap toona kunstikriitikutele p√ºhendas. &quot;Metakreatiivis&quot; on vaatluse all m√µned mittemillegi √ºtlemise viisid. N√§idismaterjaliks on sealjuures Maarin M√ºrgi vastne artikkel &quot;(pealkirja pole)&quot; ja Ingrid Ruudi koostatud Denes Farkase n√§ituse &quot;How-to-calm-yourself-after-seeing-a-dead-body Techniques&quot; pressitekst. Heliarhiivist: √úlar Ploom, Kuku raadio saatest &quot;Keskp√§evatund&quot; Priit H√µbem√§gi ja Marek Strandberg. Saatejuht on Indrek Grigor.
Baltikumi suurim ning ainulaadne moe- ja disainitudengitele ning noortele disaineritele suunatud ERKI moeshow t√§histab 27. mail oma 30. s√ºnnip√§eva. Stuudios on ERKI Moeshow konkursi ≈æ√ºriiliige, EKA Disaini ja rakenduskunsti osakonna juhataja ning moedisaini √µppej√µud Piret Puppart. Saatejuht Marie Pullerits.
Saatek√ºlaline Karl Saks (s 1984) on tunnustatud vabakutseline koreograaf, tantsija ja muusik. Ta on l√µpetanud Tartu √úlikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti √µppe, tegeleb elektroonilise heliloomega artistinime all Cubus Luarvik ning lavastab aktiivselt nii Eestis kui v√§lismaal, osaledes erinevates koost√∂√∂projektides. Karli viimane lavastus &quot;Seisund ja disain&quot; sai viimaste eesti teatri aastaauhindade tantsulavastuse laureaadiks. R√§√§gime kuidas, miks ja milliseid seisundeid Karl keha ja heliga disainib. K√ºsib Marie Pullerits. Saates muusika.
Mehis Heinsaar on √ºks auhinnatumaid kaasaegseid eesti kirjanikke, kes viib lugejad maagilise kujundiilmaga s√ºrreaalsetesse maailmadesse. Juba oma esimese jutukoguga &quot;Vanameeste n√§ppaja&quot; p√§lvis ta 2001. aastal Betti Alveri deb√º√ºdiauhinna ning jutukoguga &quot;H√§rra Pauli kroonikad&quot; Eesti Kultuurkapitali proosaauhinna. Lisaks sellele on Mehis Heinsaar p√§lvinud kolmel korral Friedebert Tuglase novelliauhinna ning Juhan Liivi luuleauhinna. Millistest m√µttetihnikutest tema rikas kujundimaailm v√µrsub, r√§√§gib ta ise saates l√§hemalt. Saatejuht Marie Pullerits. Muusika: Yann Tierseni &quot;La valse d`Am√©lie&quot;, esitavad Yann Tiersen, Christian Quermalet ja Ensemble Orchestral Synaxis.
Saate avab intervjuu Maarin M√ºrgiga, kes on seekord Gilda Williamsi raamatu &quot;Kuidas kirjutada kaasaegsest kunstist&quot; eestikeelse t√µlke teadusliku toimetaja rollis. &quot;M√§lu loeb&quot; rubriik on p√ºhendatud Eesti kunstiajaloo ent ka kunstikriitika suurkujule Villem Raamile. Heliarhiivist: meenutab Kaur Alttoa, k√ºsib Margit Kilumets. &quot;Metakreatiiv&quot; r√µ√µmustab Hanno Soansi hiljuti Sirbis ilmunud teadusliku essee √ºle, ent k√ºsib siiski, miks see ilmus? Saatejuhi rollis Indrek Grigor.

T√§na esilinastub Terje Toomistu dokumentaalfilm &quot;N√µukogude hipid&quot;. Hipikultuuri tippaeg maailmas ja ka Eestis j√§√§b 50 aasta tagusesse aega ja samuti on m√§rgilise t√§htsusega hipiliikumise jaoks just t√§nane p√§ev, mil t√§histatakse lillerahva p√ºha. Filmi re≈æiss√∂√∂ri ja produtsendi Terje Toomistuga vestleb Ivo Heinloo.

Tartu √úlikooli maaliosakonna 2017. aasta magistrantuuri l√µpetaja Kaire Nurk r√§√§gib oma l√µput√∂√∂st &quot;PROTSESSIOON. P√ºhendus k√µigile, kelle paletid j√§id Toomele&quot;.

Tiiu Kirsipuu ja Mari-Liis Tammi r√§√§givad Tartu Kunstimaja suures saalis toimuvast Eesti Kujurites √úhenduse aastan√§itusest &quot;T√§na ma p√§√§stan nii palju k√§rbseid kui saan&quot; 29.06.‚Äì23.07.2017.



Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; kolmas osa. Galerist Indrek Grigor vestleb fotokunstnik Reimo V√µsa-Tangsooga, kellel toimus monumentaalgaleriis isikun√§itus &quot;Vahetu vaevatasu&quot;. √úlesv√µte toimus 28. mail 2017. aastal.

Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; neljas osa. Tekstiilikunstnik Eva Mustonen vestleb ehtekunstnik Anna-Maria Saar, kellel toimus v√§ikeses galeriis isikun√§itus &quot;Ehte- ja elulood&quot;. √úlesv√µte toimus 20. juulil 2017. aastal.

Viljandis v√§ltas 18. augustist - 17. septembrini kunstifestival QQ. Festivali j√§rgselt kommenteerivad Viljandi kultuuripoliitika strateegiaid festivali ellukutsunud, Viljandi loomemajanduskeskuse juhataja Villem Varik, helikunstigalerii Supersonicum kuraator Erik Alalooga ning Kondase keskuse juhataja Mari Vallikivi. Saatejuht Indrek Grigor.

Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; viies osa. K√ºlli Suitso v√§ikeses galeriis toimunud isikun√§itusest &quot;Helmet. Vol. 3&quot; vestlevad ning vanu aegu meenutavad kunstnik ise ja kunagine √µpingute kaaslane Albert Gulk. √úlesv√µte toimus 31. juulil 2017. aastal.
Tallinna Fotokuu raames saab Narvas vaadata Maria Kapajeva n√§itust &quot;Unistus on helge, veel ebaselge&quot;, mis uurib Kreenholmi tekstiilivabriku sotsiaalset p√§randit. Kuidas m√µjutavad ajaloonarratiivid inimsaatuseid ning millised on kunsti v√µimalused meid lahutavate vahemaade √ºletamiseks? Igap√§evaselt Londonis t√∂√∂tav kunstnik Maria Kapajeva on &quot;Plekktrummi&quot; stuudios esmasp√§eval kell 21.35 ETV2-s.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; kuues osa. Lilli-Kr√µ√µt Repnau kureeritud Eesti graafikute n√§ituse &quot;Teispool reaalsust&quot; raames toimunud kontsert-vestlus kuraatori ja 50. juubelit t√§histanud kunstnik Kalli Kalde vahel. √úlesv√µte toimus 15. septembril 2017. aastal.
Stuudios on maalikunstnik Kristi Kongi ja kirjanik Jan Kaus. Kristi Kongi n√§itus &quot;Aberratsioon. Harjutused valguse ja varjuga&quot; toob vaatajani mitte lihtsalt kaasaegse kunsti, vaid huvitavast ja sisukast ideest vormunud loomingu ning homme ilmuv kunstnikuraamat heidab pilgu n√§ituse telgitagustesse. Saatejuht K√§rt Kelder. Saates muusika.
Hiljuti l√µppes Tartu Kunstimuuseumis Peeter Alliku suurejooneline retrospektiiv, millega paralleelselt publitseeriti ka kataloog, mida &quot;Kunstiministeeriumis&quot; l√§hemalt loetakse. Raamatut kommenteerib Peeter Alliku n√§ituse kuraator ja kataloogi koostaja Joanna Hoffmann. Saatejuht Indrek Grigor.

Tartu Jaani kiriku terrakota-skulptuuridest r√§√§gib kunstiajaloolane Kaur Alttoa. Krutsifiks. V√µidukaar. Kooriruumi lagi. Toomkirik. 4 kloostrikirikut. Skulptuuride konserveerimisest r√§√§gib kunstiteadlane Eve Alttoa. Saate toimetaja Piret Kriivan.
Reigo Kuivj√µgi kirjeldab end kui radikaalne kunstihuviline, kellel on k√µrgendatud omandiinstinkt valitud kunstiteoste suhtes. Selle haiguse tagaj√§rjel on ta omandusse koondunud rohkem kunstiteoseid kui koduseintele mahub. Mis omakorda ajendas idee kogunenu p√µhjal n√§itus koostada. Kunstiministeerium toob kuulajani intervjuu oma kirest siiralt ja ausalt k√µneleva Kuivj√µega. Saate juhatab sisse esseistlik m√µttearendus pealkirjanduse teemal, mille ajendas kogu p√µhjal koosatud n√§ituse pealkiri &quot;Ma Ei Tea Mis&quot;. Saatejuht Indrek Grigor.
Eelmisel reedel v√µttis EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna professor Hilkka Hiiop vastu rahvusvaheliselt hinnatud k√µrge autasu, 2017. aasta Loova Euroopa ja Euroopa Nostrae muinsuskaitse auhinna teadusuuringute kategoorias, Herman Rode altari uurimis- ja konserveerimisprojekti juhtimise eest. Hilkka Hiiop r√§√§gib v√§ga p√µnevalt Kaarli kiriku altarimaali ja piiskopliku Toomkiriku altari praegu pooleli olevast restaureerimisest, oma √µpingutest ja t√∂√∂aastatest Roomas ning toonitab kaasaegse kunsti hoidmisest k√µneldes, et kunstip√§rand toetab ajaloolise m√§lu s√§ilimist. Saate autor on Kaja K√§rner. Helioperaator Anna-Maria Kurrel.
Eeloleval laup√§eval, 28. oktoobril, esietendub Kanuti Gildi SAALis noore koreograafi Maria Metsalu soololavastus &quot;Mademoiselle X&quot;. Kes on see k√µnealune m√ºstiline preili X ning milline maailm laval luuakse, k√µneleb koreograaf ise. Saatejuht Marie Pullerits. K√µlab katkend lavastusest.
Tallinnas on k√§imas koolinoorte kaasaegse kunsti triennaal Eksperimenta!, mille p√µhiteemaks sel aastal on &quot;Kunst ja majandus&quot;. Milline on kunsti ja majanduse suhe ning miks on loovus √ºhiskonnas vajalik? &quot;Plekktrummil&quot; on k√ºlas kunstipedagoog, Eksperimenta! peakorraldaja Annely K√∂ster. Saatejuht Joonas Hellerma.

Homme avatakse Hobusepea galeriis Johannes S√§re isikun√§itus, mis t√µukub argihetkedest, mis on inimese poolt tekitatud, kuid sealjuures kohe ka h√ºljatud. Uues videoinstallatsioonis on oluline roll Eesti Riiklikul S√ºmfooniaorkestril ning Richard Wagneri muusikal. Stuudios on kunstnik Johannes S√§re ning n√§ituse kuraator Siim Preiman. Saatejuht Miina P√§rn.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; seitsmes osa. Kirjanik Anti Saar vestleb maalikunstnik Sirja-Liisa Eelmaga, kellel toimus monumentaalgaleriis isikun√§itus &quot;Kerge eine igal ajal&quot;. √úlesv√µte toimus 10. novembril 2017. aastal.

Eesti kunstiv√§lja √ºks k√µige moekamaid s√µnu on hetkel professionaliseerumine. Professionaalsus, erinevalt veel m√µne aasta eest juhtival kohal olnud kaasaegsusest, ei ole mitte kunstiv√§lja l√µhestav, tagurlikuks ja progressiivseks jaotav, vaid hoopis p√µlvkondade √ºlene, k√µiki koondav eesm√§rk. Ent paratamatult on igasugune √ºhesuunaline liikumine √ºhesuunaline, ning k√µrvaln√§hud ja t√ºsistused m√∂√∂dap√§√§smatud. &quot;Kunstiministeerium&quot; keskendub seekord professionaliseerumise m√µjule kunsti rahastamisele. Saatejuht on Indrek Grigor.
Kunstiajaloolane Juhan Maiste on kirjutanud, et elame maailmas, kus iga√ºhel on lisaks kohustusele m√§letada ka √µigus omaenda m√§lule. Kuidas kujuneb p√§rand ja s√ºnnivad klassikud? Saatejuht Joonas Hellerma.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; kaheksas osa. Kunstiteadlane Indrek Grigor vestleb kunstnik Tanja Muravskajaga, kellel toimus suures saalis isikun√§itus &quot;Kangelane&quot;. √úlesv√µte toimus 11. novembril 2017. aastal.

Tartu Kunstimuuseumis on eksponeeritud esimene linnuke uuest n√§itustesarjast ‚ÄúNoor Tartu‚Äù, milleks on Sten Eltermaa n√§itus &quot;Br√ºsseli prel√º√ºd: Liminaalne tsoon&quot;. Juba m√µni aeg tagasi ilmus Tarvo Hanno Varresel raamat &quot;Memory-Sensitive&quot;, mis sisaldab muuhulgas sarja pealkirjaga &quot;K√§ttesaamatu m√§lestus (Br√ºsseli nurgad)&quot;. &quot;Kunstiministeerium&quot; tuvustab p√µgusalt nii Eltermaa kui Varrese vaadet Br√ºsselile, vaagib nende erinevusi ja sarnasusi ning vastab k√ºsimusele miks autoreid √ºldse k√µrvutama peaks. Saatejuht Indrek Grigor.
J√µululaup√§eval on saatek√ºlaline vaibakunstnik Anu Raud, kellega k√µneleme tema esivanemate talust Viljandimaal K√§√§rikul, Heimtali talumuuseumi r√µ√µmudest ning lugudest, mis on aastate jooksul vaipadesse kootud. K√ºsib Miina P√§rn. Muusika: * Argo Vals - VGC (Viljandi Guitar Trio, Karl Petti) * Maarja Nuut / rahvaluule - Veere, veere p√§evakene (Maarja Nuut) * Mart Saar / Folkloor - Miks sa nutad, tammekene? (Eesti Filharmoonia Kammerkoor, dirigent Mikk √úleoja)
Kunstiministeerium vaatab l√µppevale aastale - mida olulist j√§i maha kunstiv√§ljale, milliseid m√§rke ja suundi leiame kunstivaldkonnast, kuidas t√µlgendada kunsti? Stuudios on kunstieksperdid Maarin M√ºrk ja Andreas Trossek ja &quot;Kunstiministeeriumi&quot; juht Indrek Grigor.

Kanuti Gildi SAALis esietendus m√∂√∂dunud laup√§eval eesti koreograaf Ruslan Stepanovi esimene soololavastus &quot;–ù–µ–≤–µ—Å–æ–º–æ—Å—Ç—å&quot;, mis vaatleb igavuse t√§hendust inimliku n√§htusena. Stuudios k√µnelevad uuslavastusest koreograaf-lavastaja ise ning helikunstnik Artjom Astrov. Saatejuht Marie Pullerits. Saates muusika.

Kolmel p√§eval l√§inud aasta detsembris, j√µulude ja uue aasta vahel, korraldas kunstnik Madis Katz oma kodus ‚Ä¶ etendus-slaididuse? S√ºndmuse kutse oli k√ºll elektrooniline, ent k√§sitsi kirjutatud ja kuuldavasti ei olnud ma ainus, kel oli &quot;koodi&quot; lahtimurdmisega probleeme. Nagu tagant j√§rgi selgus oli tegemist etendusega slaidides. &quot;Intimissimusest&quot; k√µneleb stenarist ja lavastaja Madis Katz. Saatejuhi rollis on Indrek Grigor.

Lina Kalinauskaite ja Antanas Olbutas tutvustavad Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis toimuvat X Balti medalikunsti triennaali alapealkirjaga &quot;Balti √ºhtsus&quot; 18.01.‚Äì12.02.2018.
Eesti meediat l√§bis 2015.-2017. aastani vaidlus k√ºsimuses, kas kehtivat autori√µiguste seadust oleks vaja t√§iendada panoraami vabaduse v√µrra. Seaduseeeln√µu koostanud ja diskussiooni alalhoidmise eest seisnud MT√ú Vikimeedia Eesti on n√º√ºdseks otsustanud oma initsitiivist loobuda. &quot;Kunstiministeerium&quot; heidab p√µgusa pilgu kolme aasta jooksul meedias ilmunule, r√§√§gib protsessis Vikimeediat esindanud Eva Lepiku ja Raul Veedega ning teeb omapoolsed ettepanekud ummikseisu lahendamiseks. Saatejuht Indrek Grigor.



Tartu Kunstimajas avati uued n√§itused. V√§ikeses saalis n√§eb fotokunstnik Ruudu Rahumaru isikun√§itust &quot;Maa embus ja tule laul&quot;, monumentaal-galeriis aga maalijate Martin Urbi ja Liisi √ñrdi √ºhisn√§itus &quot;Fragment 5.10&quot;. Kunstnikud kommentaarivad Hedvig L√§ttile.
Stuudios on tekstiilikunstnik Ilme R√§tsep, kelle n√§itus &quot;Valikm√§lu&quot; on avatud T√ºri kultuurikeskuse kunstigaleriis. R√§√§gime siidimaalist ja maitsekast sisekujundusest. Saatejuht Ivo Heinloo.
Saates tuleb juttu Lawrence Lessigi raamatust &quot;Vaba kultuur&quot;, mille t√µlge hiljuti ilmus. Samuti on k√µne all v√§rskelt tr√ºkivalgust n√§inud Robert Shore raamat &quot;Beg, Steal and Borrow. Artists Against Originality&quot;. Kommenteerivad Lessigi raamatu t√µlk ja toimetaja Raul Veede ning Eva Lepik. Saatejuht Indrek Grigor.
Eesti noise-muusika √ºks keskseid kujusid Mihkel Kleis andis m√µni aeg tagasi v√§lja oma uue albumi &quot;Filtered relics&quot;. Aastaid tagasi loodud materjal on salvestatud kassetile. Vestleme muusikuga tema loomingust ning noise-muusikast. Saatejuht K√§rt Kelder.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; √ºheksas osa. Kunstiajaloolane Peeter Talvistu vestleb maalikunstnik Peeter Krosmanniga, kes kujundas 2017. aasta Tartu kunsti aastan√§ituse. √úlesv√µte toimus 12. jaanuaril 2018. aastal.

Peagi avatakse Pariisis mastaapne n√§itus s√ºmbolismist Baltimaade kunstis. Mis on saanud usust kunsti m√µjuj√µusse ja kuidas mitte kaotada oskust lugeda kunstiteost? &quot;Plekktrummil&quot; on k√ºlas kunstiteadlane Sirje Helme. Saatejuht Joonas Hellerma.

M√∂√∂dunud aasta silmapaistvaimate kunstis√ºndmuste hulka kuulusid Tallinna Fotokuu ja Eesti kunstnike osalemine New Yorgis Performa festivalil. Nende ettev√µtmiste taga seisid Karin Laansoo ja Kadri Laas Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusest. Eesti spordi k√µiki tahke tundva, p√ºhendunud ja p√µhjaliku spordijuhi Aavo Aunroosi eestvedamisel on Pirita Spordikeskusest kujunenud √ºks armastatumaid sporditegemise kohti Tallinnas. Teravmeelne ja vaimukas lavastaja Renate Keerd paistab silma j√µulise ja isikup√§rase f√º√ºsilis-visuaalse teatripildi loojana.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; k√ºmnes osa. Fotokunstnik Peeter Laurits vestleb noore kolleegi Ruudu Rahumaruga, kellel toimus v√§ikeses galeriis isikun√§itus &quot;Maa embus ja tule laul&quot;. √úlesv√µte toimus 28. veebruaril 2018. aastal.
Disaini- ja arhitektuurigaleriis on 28. m√§rtsini avatud arhitekt Vilen K√ºnnapu n√§itus &quot;Maagiline Tallinn&quot;. N√§itus on p√ºhendatud Tallinnale ja nagu kunstnik ise on √∂elnud, p√º√ºab ta oma Tallinna vaadetega anda edasi metaf√º√ºsilist j√µudu, mida ta linna meeldej√§√§vates s√µlmkohtades n√§eb. Eile √µhtul toimus galeriis artist talk, mida suunasid Raoul Kurvitz ja Enn Tegova. Intervjuu kunstnikuga tegi Kaisa J√µhvik.

Draakoni galeriis avatakse t√§na fotokunstnik Peeter Lauritsa isikun√§itus &quot;V√§ljas√µit&quot;. Oma julgelt uuendusliku m√µtlemisega ja esteetiliselt tundlikes teostes liigub Peeter Laurits nii √ºrglooduses kui inimese loodud reaalsuses, mikro- ja makromaailmaruumis. Kunstnik avab stuudios uue n√§ituse tagamaid. Saatejuht Marie Pullerits.

Anu Raua n√§itus &quot;Isamaastikud&quot; ERMis. Eesti Rahva Muuseumis avati Anu Raua √ºlevaaten√§itus &quot;Isamaastikud&quot;, kus on eksponeeritud tekstiilikunstniku vaibad alates tema 1968. aasta l√µput√∂√∂st kuni uhiuute taiesteni. Anu Raud viib raadiokuulajad m√µttelisele jalutusk√§igule ning r√§√§gib muuhulgas ka sellest, miks tuleb tal iga k√ºmne aasta tagant √úRO peaassamblees eesti rahvariide seelikuid vahetamas k√§ia. K√ºsib Miina P√§rn. Muusika: * Jaak Johanson - Pool√ºksk√µik (Jaak Johanson, Mart Johanson) * S√§nni Noormets - Toome helbed (S√§nni Noormets)

T√§na avatakse KUMUs n√§itus &quot;Kristi Kongi dialoogis Kasper Bosmansiga. Alkeemikud, kunstnikud, puhastajad ja teised&quot;. T√∂√∂tades kohaspetsiifiliselt on kunstnikud loonud kunstimuuseumi hoovi uued, tervikliku installatiivse keskkonna moodustavad teosed. R√§√§givad kunstnik Kristi Kongi ja kuraator Kati Ilves. Saatejuht Kaisa J√µhvik.

Eeloleval esmasp√§eval toimub teater NO99 blackboxis Eesti Kunstiakadeemia uusmeedia eriala tudengi Martin R√§sta magistrit√∂√∂ &quot;Vahevald&quot; esitlus. Tegemist on ruumilise heliinstallatsiooniga, mis ulatub √ºle kaduviku piiri andes edasi surmale j√§rgnevaid seisundeid ning kogemuslikke muutusi. Teos kuulub EKA l√µput√∂√∂de festivali TASE'18 kavasse. R√§√§gib Martin R√§sta. Saatejuht Erle Loonurm.

Saates arutavad kuraatorid Marika Agu ja Kati Saarits teemal koost√∂√∂ ja dialoogid kaasaegses kunstis; Raivo Kelomees r√§√§gib kunstiakadeemias toimunud rahvusvahelisest konverentsist &quot;Koost√∂√∂p√∂√∂re kunstis: uurimisprotsess kunstipraktikas&quot;. Indrek Grigor keskendub suve jooksul m√∂√∂da Balti maade pealinnu r√§nnanud &quot;Balti Triennaalile&quot;, otsides vastust kogu maailma kunstikriitikat k√∂itvale k√ºsimusele, kas biennaali mudel on l√µplikult tuksis. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

M√µned p√§evad tagasi l√µppe Austrias, Linzis festival Ars Electronica. Tulevikumuuseumiks kutsutud hoones sai n√§ha loomingut, mis sidus omavahel oleviku tulevikuga ning kunsti tehismaailmaga. Stuudios on kohapeal k√§inud etenduskunstnik Henri H√ºtt, kellega r√§√§gime nii Ars Electronicast kui ka kunsti rollist t√§nap√§eva tehnoloogiakeskses √ºhiskonnas. Saatejuht K√§rt Kelder. Muusika: Taavi Tulev &quot;Viimse p√§eva valss&quot;,

Sinised, rohelised, punased ja roosad k√µrvamarjad, mitte ainult eestlasi kaunistamas - see on meie tuntuima ehtekunstniku Tanel Veenre t√∂√∂. Saates teeb Tanel s√µnadega suure pildi oma elust, tegemistest ja m√µtetest. Toimetaja Katrin Viirpalu, re≈æiss√∂√∂r √úlle √ïun, produtsent Silja Kala.
KUMU kunstimuuseumis on avatud maalikunstnik Konrad M√§gi maastikuvaadete n√§itus, millega paralleelselt toimuvad alanud s√ºgis-talvel ka kuraatoriekskursioonid n√§ituse kuraator Eero Epneriga. Konrad M√§gi fenomenist r√§√§givad ja tema teoste v√§ljapanekut tutvustavad kuraator Eero Epner ning kunstiteadlane Eha Komissarov. Saatejuht Marie Pullerits.

Meelis Tammem√§gi ja Maarja Korstnik r√§√§givad Tartu Kunstimaja suures saalis toimunud Raivo Korstniku retrospektiivn√§itusest ‚ÄûTagasivaates: Tartu t√§navatel‚Äù 27.09.‚Äì21.10.2018.
Hooaja esimese saate teemaks on residentuurid. T√§nases saates vestleme Ann Mirjam Vaiklaga, kes juhib Narva Kunstiresidentuuri ja Kaja Kannuga, kes juhib residentuuri Pardim√§e Lokaal ja annab √ºlevaate, mis toimus Narvas residentuuride kokkusaamisel. Rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; r√§√§gib Tanel Rander oma projektist &quot;100 paplit&quot; Valgas. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.
Lola Liivati kunstnikutee ja abstraktse maalikunsti √ºle √ºldisemalt arutlevad kunstiteadlased T√µnis Tatar ja Hanna-Liis Kont. Tartu Kunstimuuseumis on kuni jaanuarini kahel korrusel avatud abstraktse maalikunsti elava legendi Lola Liivati loomingu √ºlevaaten√§itus. V√§ljapanek &quot;Vaimu vastupanu&quot; tutvustab lisaks Liivati pea 70-aastasele kunstnikukarj√§√§rile ka noorema p√µlvkonna maalikunstnike teoseid. Saatejuht Liina Vainumetsa.

Homme avatakse Kumu kunstimuuseumis n√§itus &quot;Vabad hinged. S√ºmbolism Baltimaade kunstis&quot;. V√§lja on pandud Eesti, L√§ti ja Leedu s√ºmbolistlik kunst alates 19. sajandi l√µpust kuni 1930. aastateni. N√§ituse detaile t√§psustab kuraator Liis P√§hlapuu. Saatejuht Marie Pullerits. Muusika: Viktor Kosenko &quot;Mazurka, Op.3, No.1&quot;, esitas Maria Dolnycky.



Eile avati Tallinnas kunstnikeruumis Kraam graafiku ja joonistuskunstniku Jar√µna Ilo isikun√§itus &quot;Roosa kapitalismi unelm&quot;, mis annab edasi kunstniku Ida-Ukraina konfliktipiirkonnas kogetud probleemistikku. Kunstnikuga vestleb Marie Pullerits. Muusika: * Viktor Kosenko - Mazurka Op. 3, No.1 (Maria Dolnycky)

Kunstnikud Peeter Laurits ja Andres L√µo on avanud Vaal galeriis h√ºbriidn√§ituse &quot;Coming soon - utoopiline eelm√§ng&quot;, kus autorid k√ºsivad l√§bi loomingu, kuidas loodusliku elukeskkonnaga paremini h√§√§lestuda. Kuidas, k√ºsib Andres L√µo k√§est Lisete Velt.

Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna juhataja, sisearhitekt Hannes Praks l√§heneb √µppekavale loominguliselt. Sel suvel √µpetas ta maailma tipp√ºlikoolide tudengeid Soomaal arhitektuuri suvekoolis. K√§isime vaatamas, milliseid tarkusi ta tudengitele jagab ja mismoodi maailma m√µtestab.
Mehis Heinsaarel ilmus √§sja luulekogu &quot;Pingev√§ljade aednik&quot;. Piilume tema s√ºrreaalsesse kujundiilma ja uue luulekogu tekstiaedadesse. Stuudios on Mehis Heinsaar. Saatejuht Marie Pullerits.
Maalikunstnik Kaido Ole valdab s√µna sama lummavalt ja puhtalt kui v√§rvi l√µuendil. Laseme tal seekordses saates r√§√§kida rohkem kui tavaliselt kustnikud seda teevad - arutleda kunstist, elust ja surmast. Saadame ka Rapla G√ºmnaasiumi poole teele tema hetkel viimase teose.
KUMUs esietendus f√º√ºsilise teatri lavastus &quot;SAUN&quot;. Etenduses p√º√ºtakse leida vastust k√ºsimusele, miks meeldib inimestele enda elu virtuaalmaailmas jagada ning mis toimub inimese ps√º√ºhikaga selles kontekstis. Publiku rollgi lavastuses on oluline, kuna kollektiivselt saab teha otsuseid ning m√µjutada etendajaid laval. Stuudios r√§√§givad lavastusest iduteatri Elektrooniline Jumal asutaja Sten √ïitspuu ja n√§itleja Johanna-Mai Riismaa. Saatejuht on Kadri Toomeste.

Eesti Elektroonilise Muusika Selts korraldab t√§na √µhtul j√§rjekordse loengu, kus sedakorda keskendutakse m√ºrale. Mis on m√ºra, miks teda on nii tohutult meie √ºmber, kuidas m√ºra meile m√µjub ja kas m√ºrast oleks v√µimalik hoiduda? Stuudios t√§psustab olukorda Raul Keller. Saatejuht Marge-Ly Rook√§√§r.

Novembrikuu &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on k√µigepealt saate esimeses pooles k√ºlas Maria Arusoo Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusest ja Kadri Laas Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusest ning jututeemaks on m√µlema keskuse tegevused impordi-ekspordi radadel. Saate teises pooles on mikrofoni eest vastamas aga √ºks &quot;Kunstiministeeriumi&quot; saatejuhtidest Indrek Grigor, kes tutvustab m√µnda aega tagasi Riia linna kolinuna, mis sealses kunstielus toimub v√µi ei toimu. K√ºsimusi k√ºsis Maarin M√ºrk.
Intervjuu maalikunstniku Lola Liivatiga, kes viljeleb abstraktset ekspressionismi. Video on tehtud Tartu Kunstimuuseumi n√§ituse &quot;Lola Liivat. Vaimu vastupanu&quot; raames kunstniku 90. s√ºnnip√§eva aastal.

KUMU kunstimuuseumis avati n√§itus &quot;Salatoimikud [√úheksak√ºmnendate kartoteek]&quot;, mis avab eesti 1990ndate kunsti s√ºvakihte ja heidab valgust varju j√§√§nud, unustatud ja kultuurim√§lus isegi kaduma l√§inud teostele. Stuudios on kuraatorid Eha Komissarov ja Anders H√§rm. Saatejuht Marie Pullerits.

Stuudios on maalikunstnik Laurentsius, kell uus isikun√§itus &quot;OOOO&quot; avati eelmisel n√§dalal Tallinnas Vaal Galeriis. Uue n√§ituse mastaapsetes t√∂√∂des on segunenud akadeemilise maali traditsioon ja popkunst, tugev reaalsustunnetus ning elav kujutlusv√µime. R√§√§gime kunstnikuga tema k√§ekirjast ja uuemast loomingust. Saatejuht Marie Pullerits. Muusika: * Thomas Newman - Any Other Name - American Beauty (Original Motion Picture Score) (Thomas Newman)
Tallinna Kunstihoones avati Marko M√§etamme n√§itus &quot;√úks kuu Kanadas&quot;, mis jutustab paljudele eestlastele tuttava loo. Miks perekondlikud mustrid p√µlvest p√µlve korduvad? Kunstnik Marko M√§etamm on &quot;Plekktrummil&quot; k√ºlas esmasp√§eval kell 21.30 ETV2-s. Saatejuht Joonas Hellerma.
Kunstnike Liit taasavas ARSi maja Tallinnas P√§rnu maanteel. Uurime legendaarse kunstikombinaadi ARS ajaloo ja ka kunstnike kohta, kes ARSi majas t√§na tegutsevad. Stuudios on ARS Kunstilinnaku tarbekunsti suuna kuraator Maria Valdma ja ARS Kunstilinnaku juht Indrek K√∂ster. Saatejuht Kaisa J√µhvik.

Professor Voldemar Vaga on eesti kunstiteaduse ja kunstiajaloo tundmise s√ºnon√º√ºm. Ta √µpetas v√§rvide ja vormide maailma nii Tartu √ºlikoolis kui ka Pallases ning on paljude raamatute autor. Tema eluaastad olid 1899 -1999. Ta tegi kaasa ja elas l√§bi Eesti ajaloo j√§rsud muutused. Tema √µpilased ja √µpilaste √µpilased on eamik eesti kunstiteadlasi ning kunstnikke.
Eesti Vabariigi 100. aastap√§ev andis suurep√§rase v√µimaluse meie kultuuri ja andekaid kultuuritegelasi tutvustada ka v√§lismaal. Reisime kaasa meie muusikute, kirjanike, kunstnike ja filmitegijatega ning teeme √ºlevaate juubeliaasta s√§ravamatest hetkedest. Saatejuht-toimetaja Ave H√§kli, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, produtsent Birgit Rae.

T√§na √µhtul avatakse Tartu Kunstimuuseumis duon√§itus, mille autoriteks on Maria-Netti N√ºganen ja Kadi Estland. Mitmek√ºlgse taustaga kunstnike v√§ljapanek kannab intrigeerivat pealkirja &quot;oksendan ja karjun oksendan ja karjun sina minu √µde sina minu √µde&quot; ning arutleb muuhulgas enesetsensuuri √ºle kunstielus ja √ºhiskonnas. Selgitusi jagavad m√µlemad n√§ituse autorid. Saatejuht Miina P√§rn.

Eesti Kunstimuuseumi 100. juubeliaasta √ºks eesm√§rke on tuua vaatajate fookusesse naiskunstnikud. Naiskunstnikud on omaette teemaks t√µusnud alates 20. sajandi teisest poolest, kui teadlikult hakati tutvustama naiste elu- ja loomelugusid ning kirjeldama naisloojate tegevust √ºhiskonna kontekstis. Samal ajal v√µib v√§ita, et kodumaised naiskunstnikud on Eestis j√§tkuvalt v√§hetuntud. Stuudios laiendab teemat Kumu kunstimuuseumi juht Kadi Polli. Saatejuht Erle Loonurm.
R√§√§gime kultuurist, kuid mitte ainult. Kultuuritegijad avavad oma loomingu tagamaid ja r√§√§givad, mida arvavad elust siin ning praegu. Kriitikud ja eksperdid soovitavad, kuhu tasub minna ja mida vaadata. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Mariina M√§lk, Anne Prommik ja Tiina Kruus.
1. Kai Lobjakas tutvustab Francisco Mart√≠nezi kureeritud n√§itusest &quot;Laetud objektid&quot; 2. Mihkel T√º√ºr ja Eik Hermann r√§√§givad Disaini- ja Arhitektuurigaleriis avatud Eesti Arhitektide Liidu kuraatorn√§ituse &quot;Liginull&quot; tagamaadest 3. Indrek Grigor &quot;Liivimaa m√∂liseb&quot;, r√§√§gib Kaarel Kurismaa KUMU n√§itusest &quot;Kollase valguse orekester&quot; Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Tartu Linnamuuseumis avati n√§itus &quot;R√µ√µm purustab mure&quot;, mis tutvustab kunsti√ºhing Pallas kunstnike loomingut. N√§itusele on v√§lja pandud 88 teost 31 kunstnikult, mis h√µlmab √ºhingu kogust kolmandiku. L√§hemalt r√§√§gib n√§ituse koostaja Enn Lillemets. Saatejuht Hedvig L√§tt.
Reedel avati Eesti Arhitektuurimuuseumis n√§itus &quot;Oma tuba. Feministi k√ºsimused arhitektuurile&quot;. Esimest korda v√µeti Eesti ruumikultuur vaatluse alla feministlikust perspektiivist. N√§itus annab statistilise √ºlevaate Eesti naisarhitektide osakaalust, esindatusest ja tunnustatusest l√§bi aegade, samuti uurib seda, millised stereot√º√ºbid seostuvad naisarhitektide loominguga ning kas neil on mingitki alust. Stuudios on n√§ituse kuraator Ingrid Ruudi. Saatejuht Lisete Velt.
Erisaade Kultuurkapitali aastapreemia laureaatidest, kes p√§lvisid tunnustuse 2018. aasta saavutuste eest. &quot;OP+&quot; toob kultuuri- ja spordi√§ssad kaamera ette nii 1. veebruaril toimunud auhinnagaalal kui ka loomingulises keskkonnas ning koduski. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus ja Mariina M√§lk.

Veebruarikuises &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on teemadeks v√§ljakutsed tavaarusaamale arhitektuurist ja avalikust ruumist kui millestki kindlast, ratsionaalsest ning p√ºsivast. Laura Linsi ja Roland Reemaa r√§√§givad Veneetsia Arhitektuuribiennaalilt Tallinnasse EKA galeriisse j√µudnud n√§ituse p√µhjal, mida v√µiks endast kujutada oks√º√ºmoron &quot;n√µrk monument&quot;. Kumu kuraator Anu Allas ja kunstnik Anu Vahtra tutvustavad √§sjaavatud n√§itust Kumu kunstimuuseumis &quot;Gordon Matta-Clark: anarhitekt / Anu Vahtra: eemaldamise teel tervikuni&quot;, kus Matta-Clarki p√§randi ning Vahtra sekkumiste kaudu k√§sitletakse ruumi loomist kollektiivse, allumatu ja sekkuva praktikana. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.



Maalija Piret Rohusaar tutvustab oma n√§itust kannudest ja maalidest. Tampere majas Tartus on avatud Piret Rohusaare maalide ja keraamika n√§itus &quot;Naine ja tema kann&quot;. Intervjuus r√§√§gib maalikunstnik oma t√∂√∂protsessist ja kunstnikuks olemisest. Saatejuht Liina Vainumetsa.
KUMU kunstimuuseumi n√§itus &quot;Sots art ja mood&quot; toob uudsel moel kokku n√µukogude ajast inspireerunud 1970.‚Äì1980. aastate sots art kunstivoolu ning 2010. aastate postsovetliku esteetika moekunstis. N√µukogude visuaalkultuurist ainest ammutavate voolude kujunemisloost √ºhisosadest ja avaldumisest t√§nases √ºhiskonnas r√§√§givad n√§ituse kuraator Liisa Kaljula ning kunstnik Marit Ilison. Saatejuht Marie Pullerits.

Eeloleval neljap√§eval on harukordne v√µimalus tutvuda Niguliste muuseumi kahe k√µige tuntuma kunstiteose ‚Äì Bernt Notke &quot;Surmatantsu&quot; ja Hermen Rode t√∂√∂kojas valminud Niguliste peaaltari retaablitiga. Vaid kahel kevad√µhtul toimuvad ekskursioonid, kus r√§√§gitakse - mis peitub nende meistriteoste taga. Stuudios kommenteerib Niguliste muuseumi kuraator-programmijuht Merike Kurisoo. Saatejuht Marge-Ly Rook√§√§r.

1. Vestlesime Liina Siibi n√§itusest &quot;Paradiisi poliitika&quot; Tallinna Kunstihoones. N√§itusel on t√§helepanu all kaasaegsete naiste v√µimalused t√∂√∂turul ning p√§rimustest ja rahvajuttudest v√§lja nopitud, √ºmberp√∂√∂ratud lood mitte vastavad naised. 2. Tartu Kunstimajas on avatud maalikunstnik Mihkel Ilusa n√§itus &quot;L√§bir√§√§kimised / Fasaadit√∂√∂d&quot;. Ilus on kogunud tuntust mitte ainult oma t√∂√∂dega, vaid ka programmiliste s√µnav√µttudega, mis on kriitikute poolt t√§nuga k√µnepunktideks v√µetud. Saates kommenteerib oma t√∂id ja praktikat kunstnik Mihkel Ilus ise, samuti abstraktset maali viljelev Kristi Kongi ning kuraator Siim Preiman. (Indrek Grigor) Toimetab Maarin M√ºrk.

Maailm elab s√ºdamest kaasa Pariisis n√§dala alguses p√µlema lahvatanud Jumalaema kiriku saatusele. Notre-Dame de Paris on keskaja suurimatest p√ºhakodadest, gooti ehitusstiili silmapaistvaim n√§ide. Prantsusmaa k√µige hinnatumat vaatamisv√§√§rsust k√ºlastas keskmiselt 30 000 inimest p√§evas. P√µleng Pariisis on ≈°okeerinud ja kurvastanud tervet inimkonda. Stuudios on Eesti Kunstiakadeemia dotsent, vanemteadur, muinsuskaitse ja konserveerimisosakonna juhataja Anneli Randla, kellega avame Notre-Dame'i olulisust ajaloos ja t√§nasel p√§eval. Saatejuht Erle Loonurm.
Maailm elab s√ºdamest kaasa Pariisis n√§dala alguses p√µlema lahvatanud Jumalaema kiriku saatusele. Notre-Dame de Paris on keskaja suurimatest p√ºhakodadest, gooti ehitusstiili silmapaistvaim n√§ide. Prantsusmaa k√µige hinnatumat vaatamisv√§√§rsust k√ºlastas keskmiselt 30 000 inimest p√§evas. P√µleng Pariisis on ≈°okeerinud ja kurvastanud tervet inimkonda. Stuudios on Eesti Kunstiakadeemia dotsent, vanemteadur, muinsuskaitse ja konserveerimisosakonna juhataja Anneli Randla, kellega avame Notre-Dame'i olulisust ajaloos ja t√§nasel p√§eval. Saatejuht Erle Loonurm.

Eesti Kunstnike Liidu aastan√§itus ootab kaema, v√§ljapanek on erakordselt mahukas sisaldades 117 autori loomingut. Stuudios t√§psustavad detaile liidu asepresident Elin Kard ja √ºks n√§itusele valitud kunstnikke Mihkel Ilus. Saatejuht Kadri P√µlendik.

Student-run projektiruumist Vent Space r√§√§givad Katrin Enni, Aksel Haagensen, Kaisa Maasik ja Kati Ots. N√§tusest &quot;Siberi lapsep√µlv&quot; r√§√§givad Marika Alver ja Ave Taavet. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

* 20. septembril avab endises allveelaevatehase kompleksis uksed rahvusvaheline Kai kunstikeskus. Kai kunstikeskuse t√∂√∂d hakkab korraldama Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK). Senistest tegemistest ja uutest sihtidest r√§√§gib projektijuhi Kadri Laas. * N√§itus &quot;V√§ljaandja Lugemik. Tr√ºkised aastatest 2010‚Äì2019&quot; on kirjastuse Lugemik n√§itus, rahvusvaheline s√ºmpoosion ja raamatumess Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. Kirjastuse t√∂√∂st r√§√§givad Anu Vahtra, Ott Kagovere ja Indrek Sirkel. K√ºlalistega vestleb toimetaja Maarin M√ºrk.
Portreeintervjuude sarja pilootsaade kingib nii tegijaile kui ka vaatajaile v√µimaluse √µnnitleda Eesti √ºht parimat mineviku m√µtestajat David Vseviovi tema 70. s√ºnnip√§eval. Saate autor Margit Kilumets, toimetaja Tiina Kruus, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, produtsent Mariina M√§lk.



Maarin M√ºrk vestleb kaasaegse kunsti biennaali Tallinna Fotokuu kunstilise juhi Laura Tootsi ja fotokunstimessi Foto Tallinn √ºhe eestvedaja Helen Meleskiga. M√µlemad s√ºndmused toimuvad just n√º√ºd ‚Äì Fotokuu kuni 3. novembrini ning fotokunstimess just n√§dalavahetusel Kai kunstikeskuses Noblessneris (rohkem infot siit: https://www.fotokuu.ee/). Teiseks saatek√ºlaliseks on Evelyn Grzinich MoKSist, kes avab natuke tausta Eesti √ºhe k√µige pikemalt tegutsenud kunstnike veetud algatuse &quot;v√§iksemaks kasvamise&quot; plaanidest ning tutvustab kuni 25. oktoobrini Tartu Loodusmajas avatud n√§itust &quot;Mitte silmist, mitte s√ºdamest&quot; (rohkem infot siit: https://moks.ee/events/not-out-of-sight-not-out-of-mind). Indrek Grigor omakorda toob kuulajani kaks Pallase fotoosakonna j√µul avatud rahvusvahelist fotokunsti n√§itust Nooruse galeriis Tartus Diana Tamane kureeritud Gustavo Sagorsky v√§ga isiklik kollektsioon &quot;Sonia&quot; ning ilmselt t√µesti vaid Peeter Linnapliku k√§eviipega Tartu j√µuda saanud,

T√§na algab festival √úle Heli, mille programmis leiame kontserdid, kohtumis√µhtud Ô¨Ålmiprogrammi ning seminarid. Heli√ºleste tasandite muusikafestivali t√§nane ava√µhtu Eesti Raadio 1. stuudios keskendub kvadroraadiole ja ruumilisele helile, muusikat teevad SSSS ja Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambel. Stuudios annab √ºlevaate festivali korraldaja Aivar T√µnso. Saatejuht Kaisa Ling.

Flo Kasearu r√§√§gib kunstiprojektist &quot;Kliendip√§ev&quot;. Kumu kunstimuuseumis avati 18. septembril n√§itus &quot;Vallutaja pilk&quot;, r√§√§givad kuraatorid Kadi Polli ja Linda Kaljundi. Kunstnikke k√ºsitleb Maarin M√ºrk. Indrek Grigor intervjueeris Tiiu Talvistut seoses r√ºhmituse ANK64 liikmetega k√ºll samaaegselt √µppinud ent Eesti avangardi ajaloost v√§lja j√§etud Helle Vahersalu n√§itusega Tartu Kunstimajas. Ning palus Bita Razavil seoses tolle Kogo galeriis avatud ekspositsiooniga &quot;Balti remondimuuseum&quot; kirjeldada oma kokkupuuteid eesti kinnisvara kultuuriga.
Kunstiteadlane Tiiu Talvistu tutvustab maalikunstnik Helle Vahersalu isikn√§itust. 22. oktoobril t√§histas oma 80. s√ºnnip√§eva Tartu maalikunstnik ja Tartu Kunstikooli kauaaegne √µpetaja Helle Vahersalu. N√§itust &quot;Helle Vahersalu. Lumi, rooste, v√§rv&quot; tutvustab n√§ituse √ºks kuraatoreid ja kataloogi koostaja Tiiu Talvistu. Galerii Noorus n√§itab aga Vahersalu √µpilaste t√∂id. Saatejuht Liina Vainumetsa.

√Ñsja eesti keeles ilmunud John Dewey raamat &quot;Kunst kui kogemus&quot; tutvustab m√µjukat m√µttevoolu, mille j√§rgi leidub ilu ja harmooniat ka igap√§evaelu r√ºtmilistes kulgemistes. Teisalt on kaasaegne kunst sedalaadi ilu m√µistet sageli t√µrjunud. Kuidas v√µib kunst muuta meie elu? &quot;Plekktrummi&quot; k√ºlaline on kunstiteadlane Heie Marie Treier. Saatejuht Joonas Hellerma.

Olukorda kunstielus anal√º√ºsivad Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor. Tallinna Linnagaleriis on avatud Jane Remmi n√§itus &quot;Vaateid maastikule&quot;. Kunstnikuga vestleb Maarin M√ºrk. Rubriigis Tartu m√∂liseb r√§√§gib Indrek Grigor Marco Laimrega tolle uuest arvutim√§ngust A.S.T.A. mida on hetkel v√µimalik Tartu Kunstimajas m√§ngimas k√§ia. Voronja galerii tegemistest Varnjas r√§√§givad Kaili Kask ja Raul Ore≈°kin.

T√§na avatakse KUMUs uus n√§itus &quot;Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis&quot;. N√§itus on s√ºndinud koost√∂√∂s Helsingis asuva Ateneumi kunstimuuseumiga ning keskendub 19. sajandil naiste eneseteadvuses ja √ºhiskondlikus positsioonis alguse saanud muutustele, mis kajastuvad nii naiskunstnike tegevuses kui ka naise kujutamise viisides. Tegemist on seni suurima Eesti naiskunstnike loomingut tutvustava v√§ljapanekuga, mis toob p√§evavalgele palju v√§hetuntud materjali ja asetab selle dialoogi Soome naiskunstnike teostega. Stuudios on kuraatorid Tiina Abel ja Anu Allas. Saatejuht Joonas Vatter.

Kunstiaasta 2019 kokkuv√µtted toimuvad taas kahe siinse kunsti-raadiosaate s√µpruskohtumisena! Ida raadios eetris olevast Vitamiin K'st Lilian Hiob ja Siim Preiman ning Klassikaraadio saatest Indrek Grigor ja Maarin M√ºrk arutasid m√§rks√µnade √ºle nagu t√§helepanuv√§√§rsemad n√§itused, s√ºdmused, kajastused ja trendid. Saate esimene osa on eetris 28.01 Klassikaraadios ning teine osa jaanuaris Ida raadios (hoidke silm peal idaidaida.net)
Vahur Kersna hoogne ekskursioon maailma l√§bi aegade tuntuima popkunstniku parimate t√∂√∂de esinduslikul v√§ljapanekul Tallinnas. Teleajaloo seisukohaht on huvitav, et teadaolevalt on tegemist seni ainsa selles ≈æanris saatega Eestis, mis sooritatud ilma √ºhegi montaa≈æil√µiketa. Re≈æiss√∂√∂r Andres Lepasar, produtsendid Piret Priisaar ja Ruth Heinmaa.

Aparaaditehases on kuu aega tegutsenud kunstipoood tARTu, mida peavad Voronja galerii asutajad ja galeristid Kaili Kask ja Raul Ore≈°kin. Raul Ore≈°kin tutvustab poe kui omalaadse kultuurikeskuse tegevust ning r√§√§gib ka Voronja galerii suveplaanidest, mille suvise n√§ituse &quot;K√§ttemaks. M–µ—Å—Ç—å. Revenge&quot; kuraatoriks on palutud kirjanik Vahur Afanasjev. Saatejuht Liina Vainumetsa.
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis on avatud n√§itus &quot;Vanda Juhansoo. Kunstnik v√µi kummaline naine?&quot;. Juhansoo elule, loomingule ja p√§randile tagasi vaadates kerkivad k√ºsimused: milliste valikute ees seisid naiskunstnikud 20. sajandi alguse Eestis? Millised v√µimalused olid naistel kunstile p√ºhenduda? Kas t√∂√∂stusrevolutsiooni j√§rgse 20. sajandi alguse Eesti tarbekunstnikel oli v√µimalik end teostada? Miks s√§ilitavad Vanda Juhansoo teoseid pigem etnograafilised m√§luasutused kui kunstiga tegelevad institutsioonid v√µi kuidas sai Vandast &quot;Valgemetsa n√µid&quot;, mitte mainekas tarbekunstnik? L√§hemalt avavad teemat n√§ituse koostajad Rebeka P√µldsam ja Andreas Kalkun. Saatejuht Ave T√∂lpt.

&quot;Kes kardab kaasaegset kunsti!?&quot; kutsub tutvuma rahvusvahelise grupin√§itusega &quot;S√µna m√µjutus: puue, suhtlus, katkestus&quot;. Kohal on Kunstihoone kuraatorid ja giidid ning koos p√º√ºtakse leida vastused k√µikidele kunsti puudutavatele k√ºsimustele. Stuudiosse tuleb Tallinna Kunstihoone juht Taaniel Raudsepp, kes kinnitab, et kaasaegset kunsti pole vaja karta. Saatejuht on Tarmo Tiisler.
Saatek√ºlaline on ajaloolane Linda Kaljundi, kes k√µneleb t√§na √µhtul aasta esimeses h√µimuklubis soome-ugri rahvaste kujutamisest Vene tsaaririigis. Milline on &quot;vallutaja pilk&quot; soome-ugri identiteedis ja kultuurim√§lus t√§na? Saatejuht Miina P√§rn.

KUMU kunstimuuseum alustab homme uue publikuprogrammide sarjaga &quot;Vaiksed hommikud Kumus&quot;, mis on suunatud √ºlitundlikele, autistlikele ja ka teistele vaiksemat keskkonda hindavatele muuseumik√ºlastajatele. Klassikaraadio stuudis on KUMU hariduskeskuse juhataja Sandra L√§√§ne-Velt. Saatejuht Mari-Liis Uibo.



Indrek Grigor k√§is n√§itusel - Tartu Kunstimajas avati Laura P√µllu ja Katrin V√§li √ºhisn√§itus &quot;Eitus&quot;. N√§ituse kuraator on Peeter Talvistu. Kunstiministeeriumil √µnnestus kunstnikud tiheda montaa≈æit√∂√∂ k√µrvalt siiski korraks k√µrvale meelitada ning autorite nii sama harmooniline kui vastuoluline koost√∂√∂ meeleolukasse intervjuusse j√§√§dvustada. Saatejuhi rollis on Indrek Grigor.
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatakse t√§na n√§itus &quot;Mustrid: Kreenholmi tekstiilidisain 1963‚Äì2005&quot;, mis tutvustab l√§hemalt Kreenholmi manufaktuuri tekstiilitoodangut ja seda kujundanud kunstnikke. Kreenholmi kangaid m√§letatakse, kuna need on aastak√ºmneid olnud Eesti elu loomulik osa. 1857. aastal asutatud vabrikust on aegajalt k√ºll r√§√§gitud, kuid v√§he on teada seal t√∂√∂tanud tekstiilidisaineritest. Kes olid Kreenholmis kunstnikud, kes m√§√§rasid tr√ºki-, frotee- ja ≈æakaarkanga kaudu meie argikeskkonna ilme ja mida vabrikus k√µike toodeti? Stuudios on kuraator Kai Lobjakas. Saatejuht Mari-Liis Uibo.
Stuudios on akadeemik Mart Kalm, kes eelmisel n√§dalal (30. jaanuaril) valiti esimeses h√§√§letusvoorus taas Eesti Kunstiakadeemia rektoriks. Valimiskogu 70-st liikmest h√§√§letas 58 isikut, Kalm p√§lvis 50 h√§√§lt. Eesti Vabariigi president inaugureerib professor Mart Kalmu ametisse t√§navu 6. aprillil ja tema valitsemisaeg kestab viis aastat. Eesti Kunstiakadeemias on v√µimalik √µppida ligi kolmek√ºmnel √µppekaval. Milline on k√µrgkooli positsioon t√§na Eesti √ºhiskonnas ja kuhu liigutakse maailma kunstielu foonil? Saatejuht Tarmo Tiisler.
KUMUs on avatud n√§itus &quot;Sisse, sisse ‚Äì uks on lahti! Edith Karlson, Mary Reid Kelley, Eva Mustonen&quot;. N√§itus seob kolme kunstnikku, kes, t√∂√∂tades k√ºll erinevates meediumites ja v√§ga erinevas esteetikas, r√§√§givad teatud m√µttes sarnast keelt. Seda v√µiks k√µige laiemas m√µttes iseloomustada kui narratiivset kunsti, mis kasutab meetodina fiktsiooni. Eva Mustonen on stuudios. Saatejuht Kaisa Ling.
Kunstiteadlane Evi Pihlak (1928‚Äì1993) on j√§tnud p√ºsiva j√§lje Eesti kunstilukku 20. sajandi kunsti asjatundja ja viljaka kriitikuna. Stuudios on kunstnik Siim-Tanel Annus, kellelt uurime tema kontaktide kohta Evi Pihlakuga ja k√ºsime kommentaari Annuse n√§ituse kohta, mida saab samuti Adamson-Ericu muuseumis vaadata. Saatejuht Kaisa Ling.

P√§rnu Linnagalerii poolt kolm aastat tagasi ellu kutsutud P√§rnu Fotofest on v√µtnud eesm√§rgiks elavdada kunstielu talvisel madalhooajal ning avada kunstipublikule fotokunsti eri tahke. Veebruari l√µpuni saab vaadata Vivian Ainsalu n√§itust &quot;Miraa≈æ&quot;. V√§ljapanek koosneb Veneetsia kanalitel √ºles v√µetud fotodest, mis p√º√ºavad pildile peegeldusi sealsest arhitektuurist ja olustikust omamoodi reaalsust moonutaval viisil. Kunstnik on stuudios. Saatejuht Mari-Liis Uibo
Ajal, kui digimaailm √ºha rohkem meie elu kontrollib, on ka inimkeha suhe keskkonnaga v√§ga palju muutunud. Laura Kuuse isikun√§itus &quot;Armas algoritm&quot; (kuraator Niekolaas Johannes Lekkerkerk) uurib kohanemis- ja elluj√§√§missoovi ning koodide loogikale vastuhakkamise produktiivset pinget. N√§itus on lavastatud igap√§evaliigutuste koreograafiana, stuudios annab √ºlevaate kunstnik Laura Kuusk. Saatejuht Ave T√∂lpt.

Vello Vinn ja Kiwa r√§√§givad n√§itusest ‚ÄúUMBLUU Aeg ja ruum. Vello Vinn feat. Kiwa‚Äù Tartu Kunstimaja suures saalis 20.02.‚Äì15.03.2020. N√§ituse kuraator on Andra Orn ja see on valminud koost√∂√∂s keskkonnaga NOAR.eu

Kunstiministeeriumis on Eha Komissarov, Tiiu Parbus ja Annika R√§im KUMU kunstimuuseumist, et tutvustada v√§rskelt avatud 90ndate eesti kunsti p√ºsiekspositsiooni &quot;Tulevik on tunni aja p√§rast&quot;. Teine saatek√ºlaline Indrek K√∂ster annab √ºlevaade kunstilinnak ARS uuenemisest ning edasistest plaanidest. &quot;Tartu m√∂liseb&quot; rubriigis klat≈°ivad Flo Kasearu vastsel n√§itusel &quot;Ohustatud liik&quot; endine nurga poe omanik Margo Orup√µld ja viimase osat√§itjana n√§itusel √ºlesastunud Marika Vaarik. Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Sisekaitseakadeemia uus peahoone kui aasta kauneim betoonehitis. Vastandid t√µmbuvad - Eesti betooni isa August Komendandi ja arhitekt Louis Kahni koost√∂√∂. Muuseumirotiga ruumi uurimas. ‚ÄúMinu geniaalne s√µbranna‚Äù romaanisari ja seriaal. Uus elulooraamat Janis Joplinist ja Mart Saare laululooming kahe noore naise esituses. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.

Kohtumine Tallinna Jaani kultuurikirikus, rockitrio Sibyl Vane‚Äôi uus album, Lilli Jahilo kevadine moekollektsioon Adamson-Ericu mustritega, Jaan P√§rna ehten√§itus Tallinna vanalinnas ja raamatujutud helilooja Olav Ehalaga. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli. Toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.

Eesti esimene konteinerhotell; lavakooli 29. lennu l√µpetajad valmistumas iseseisvaks teatrieluks; n√§itlejapaar Tiina Tauraite ja Erki Laur t≈°illi- ja filmip√µllul; veriv√§rske l√ºhifilmide kassett ‚ÄúV√§rske veri‚Äù ja vaade Eesti ehtekunstile 50-ndatest kuni t√§nap√§evani. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.
Lavakooli 29. lend valmistumas iseseisvaks teatrieluks; Estonia balletiartistid end vormis hoidmas; Dramamama uus plaat; Margus Kappel klaverist ja kitarrist; Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm ehtekunstnik Kadri M√§lgu raamatust ‚ÄúHUNT‚Äù. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli. Toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.
&quot;OP&quot;-il on k√ºlas n√§itlejad ‚Äì ema Tiina M√§lberg ja poeg Karl Robert Saarem√§e. Skulptor Jaak Soans hakkab tegema m√§lestusm√§rki kirjanik Jaan Krossile. Poliitik, lavastaja ja teatrikriitik Jaak Allik jagab muljeid Eesti NSV poliitilise juhtfiguuri Johannes K√§bini m√§lestusteraamatust ‚ÄûAastate ja kauguste tagant‚Äú. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.
Hardi Volmer teeb endast filmi; moelooja Anu Samar√º√ºtel jagab end Londoni ja Tallinna vahel; kohtume aasta jazzihelilooja tiitliga tunnustatud Mingo Rajandiga; k√ºlastame P√µltsamaal Betti Alveri nimelise luulepreemia laureaati norralast Oyvind Rangoyd ja teeme ringk√§igu uuenenud ARS-i Kunstikeskuses peatusega Liisa Kruusm√§gi ateljees. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.
Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse korraldatud avaliku konkursi tulemused kahekuuliseks residentuuriks New Yorgis on selgunud. Kunstnik Ede Raadik. Vestleme v√µitjaga tema viimase paari aasta loomingulisest teekonnast, vabakutselise kunstniku karj√§√§ri kitsaskohtadest, kehalisusest ja feministlikust kunstist ning loomulikult ka eesootavast reisist New Yorki. Saatejuht Kaisa Ling
Kunstnik Eike Eplik ja Kogo galerii juhataja Liina Raus r√§√§givad n√§itusest &quot;Biomass - kummitus nurgas&quot;. K√µne all on ka n√§itusetegevuse olulisusest kunstnike elus laiemalt, moodsa kunsti nautimise ja m√º√ºmise detailidest ja ka loodusest. Saatejuht Kaisa Ling.
T√µnu Kaljuste ja maailmakuulsa teose ise√§ralik esiettekanne Tallinna Kammerorkestrilt; sisearhitekt Eero J√ºrgenson ja skulptor Tiiu Kirsipuu kunstist Eesti v√§lissaatkondades; arhitekt Raul Vaiksooga Padise kloostri varemetes ning ringk√§ik Sirje Helme, Leonhard Lapini ja Anders H√§rmiga Ando Keskk√ºla n√§itusel Kumus. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli. Toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.
Vahepeal pausil olnud Kunstiministeerium teeb veel enne suve √ºhe tagasip√∂√∂rdumise raadioeetrisse, et v√µtta kevadine kunstielu korraks kokku. Loomulikult keerleb teema √ºmber koroonakriisi m√µjude, k√§sitletakse erinevaid virtuaaln√§ituste lahendusi ning spekuleeritakse tulevikuv√§ljavaadetega. Arutasid kuraator Peeter Talvistu Tartu Kunstimajast, ajakirja kunst.ee peatoimetaja Andreas Trossek ja saatejuhid Indrek Grigor ning Maarin M√ºrk.

Sillam√§e linnas√ºda plaanitakse v√µtta muinsuskaitse alla. Varem pole Eestis 20. sajandil ehitatud linnaosa kaitse alla v√µetud. Kalle Merilai, Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa n√µunik; sillam√§elane Priit Orav; linnapea T√µnis Kalberg; reporter Rene Kundla

Disaini√∂√∂ tuleb taas. XV Tallinna Disaini√∂√∂ festivali t√§navune peateema on &quot;Vajadusp√µhine disain / Design for Need&quot; ning festivali kese saab olema Kopli poolsaarel paikneva endise P√µhjala kummitoodete vabriku angaarides. 15. korda toimuv Disaini√∂√∂ paneb r√µhku n√§htusele, kui tihedalt on seotud disain ja meie igap√§evaolme. Stuudios on Disaini√∂√∂ peakorraldaja Ilona Gurjanova. Saatejuht Robert Staak
Eesti Arhitektuurikeskus kutsub k√µiki huvilisi Tallinna vanalinna bastioniv√∂√∂ndi m√µttetalgutele. Vanalinna rohealad on ajaloolises s√ºdalinnas olulised, vanalinna √ºmbritsev bastionide v√∂√∂nd on praegusel kujul pigem inimt√ºhi. V√µimas kindlustuste v√∂√∂nd, mis pidi eemale hoidma vaenlasi, hoiab t√§na eemal tallinlasi endid.‚ÄØKuidas linnaruumi muuta nii, et vanalinn ja uuslinn oleks √ºhtviisi atraktiivsed? Stuudios on Eesti Arhitektuurikeskuse juht Raul J√§rg. Saatejuht Piret Kooli



Viimast n√§dalat on Kumu kunstimuuseumis avatud n√§itus &quot;Ando Keskk√ºla. Tehnodeelia ja tegelikkus&quot;. Stuudios on n√§ituse kuraator Anders H√§rm ja kunstiteadlane Eda Tuulberg. Saatejuht Mari-Liis Uibo
&quot;Commissioned Works&quot; on tellimust√∂√∂ etenduskunstnikele, et p√µhjalikumalt katsetada uut meediasuunda ‚Äì voogteatrit, mille eestk√µnelejaks Eestis on eÀâlektron. Voogteatri esitamiseks elektron.live platvormi on lisaks uuenduslikkusele oluliseks komponendiks kunstnike vajadustega arvestav ja l√§bi tehnoloogia tekkiv energiavahetuslik s√ºnergia. Stuudios kommenteerib Hendrik Kaljuj√§rv. Saatejuht Mari-Liis Uibo

Hooaja avasaates vestleb Maarin M√ºrk Piret Viirpaluga kunstiharidusest ja laiemalt kunsti rollist inimese maailmapildi kujunemise juures; Roland Reemaa ja Laura Linsi tutvustavad juba novembris Tallinna linnaruumis ja KAI kunstikeskuses aset leidvat Artishoki Biennaali. Indrek Grigor r√§√§gib oma rubriigis pandeemia poolt r√§situd kunstifestivalide maastikust, sealjuures Riias teist korda toimunud RIBOCAst, mida nn Balti mulli raames ka eestlased napilt k√ºlastada said.
Kai kunstikeskuses on 8. novembrini avatud n√§itus &quot;Leviaatan: Paljassaare peat√ºkk&quot;, Briti kunstniku Shezad Dawoodi ning Eesti teadlaste, ornitoloogide, ajaloolaste, muusikute ja kunstnike √ºhist√∂√∂. &quot;Leviaatan&quot; on esmakordselt 2017. aastal esitletud mitmeaastane, osaliselt juba valminud ja osaliselt valmimisj√§rgus projekt, mis keskendub inimtegevuse ja kliimamuutuste seostele. Ulatusliku multimeedia projekti Tallinna j√µudmise l√§htepunktiks oli paari aasta tagune sobivate v√µttekohtade otsing Dawoodi uue filmi jaoks, kui kunstniku inspiratsiooniks sai Paljassaare poolsaar. &quot;Leviaatani&quot; sarja Paljassaare-peat√ºkk keskendub poolsaare √∂koloogilisele, poliitilisele ja ajaloolisele kontekstile. Muljeid ja m√µtisklusi otse n√§ituselt kuraatori Triin Metslaga. Saatejuht Kaisa Ling

Tartu galeriis Noorus on avatud maalin√§itus &quot;Naine.Asenduskeha&quot;, mis vaatleb, kuidas ning millisena n√§eb iseennast t√§nap√§eva naine. N√§itusel on t√∂id 40 naiskunstnikult. N√§itusest r√§√§givad selle kuraatorid kunstiteadlane Leila L√ºkko ja maalikunstnike liidu juhatuse esimees Tiiu Rebane. Saatejuht on Liina Vainumetsa.
Eile √µhtul esilinastus avangardkunsti klassiku √úlo Soosteri elu ja loomingut k√§sitlev film &quot;√úlo Sooster. Mees, kes kuivatas r√§tikut tuule k√§es&quot;. Vene re≈æiss√∂√∂ri Lilija Vjugina p√µhjalik √ºlevaatefilm kunstnikust, kelle surmast m√∂√∂dub 25. oktoobril 50 aastat. Kes oli √úlo Sooster, milline roll on tal Eesti kunstiga ja kuidas film on √ºles ehitatud? Stuudiok√ºlaline on linateose produtsent Marianna Kaat. Saatejuht Robert Staak

Tartu Kunstimuuseumis on 24. oktoobrist avatud maalikunstnik Tiit P√§√§sukese (s 1941) mahukas ning v√§rvik√ºllane √ºlevaaten√§itus &quot;Nostalgiata&quot;. Kohtume n√§ituseruumides kunstnikuga ning sama n√§ituse kuraatori Joanna Hoffmanniga, kes on alates m√∂√∂dunud n√§dalast ka Tartu Kunstimuuseumi direktor. Saatejuht Liina Vainumetsa
Karel Koplimets r√§√§gib oma Tartu Kunstimaja suure saali n√§itusest &quot;Juhtum nr 16. Hirmu elemendid (5 v√µimalikku maailmal√µppu)&quot; 23.10.‚Äì15.11.2020. N√§ituse kuraator on Kaisa Maasik.

Selgi p√ºhap√§eval avatakse traditsiooniliselt Niguliste kiriku peaaltari retaabel, mille on ehitanud L√ºbecki meister Herman Rode. Traditsiooniline P√ºhakutep√§eva ekskursioon keskendub seekord P√ºha Viktori ja P√ºha Nikolause legendidele. Saatek√ºlaline on Niguliste muuseumi juht Tarmo Saaret. Saatejuht Mari-Liis Uibo

Eesti Kunstiakadeemia t√§histab t√§na 106. aastap√§eva ja sel puhul toimub virtuaalne konverents &quot;Kunstnik ja v√µim&quot;. Kas kunstnik ja kunst on sama m√µjuv√µimas kui varem v√µi on ta minetanud oma k√µnetamise v√µime, sellest r√§√§gib vilistlasp√§evakonverentsi moderaator Andres L√µo. Saatejuht Ivo Heinloo
Oktoobrikuises &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on k√µigepealt k√ºlaliseks keraamik Ingrid Allik, kelle osalusel n√§itus &quot;Nagu kivid voolavas vees&quot; on Tallinna Linnagaleriis avatud veel kuni 08.11.2020 ning see oli hea ettek√§√§ne vestelda loomingulise praktika, inspiratsiooniallikate, leidobjektide jpm √ºle. Teiseks saatek√ºlaliseks on seoses Kumu kunstimuuseumis avatud n√§itusega &quot;Egiptuse hiilgus&quot; Oliver Orro, kes jagab oma t√§helepanekuid n√§ituselt ning Egiptuse kunsti eksponeerimise v√§ljakutseid laiemalt (Egiptus hiilgab Kumus kuni 21.03.2021). Indrek Grigor annab √ºlevaate sanatoorsest olukorrast Kogo galeriis (Bruno Goosse n√§itus Sara B√©dard-Goulet' kureerimisel avatud kuni 05.12.2020). Saatejuht Maarin M√ºrk.
Novembri alguses toimuvad Ameerika √úhendriikides presidendivalimised. Missugune maa on Ameerika ning kuidas m√µista sealseid arenguid? Valimiste eel√µhtul on &quot;Plekktrummil&quot; k√ºlas pikka aega USA-s elanud kunstiteadlane Karin Laansoo.Saatejuht Joonas Hellerma.
Arhitekt ja filmitegija Margit Mutso k√µneleb eelmisel n√§dalal esilinastunud portreefilmist &quot;Leonhard Lapin. Protsess&quot;. Muu hulgas r√§√§gime sellest, miks otsustas ta fookusesse v√µtta just Lapini arhitektuuriloomingu ning milliseid √ºhisjooni leiab arhitekti ja re≈æiss√∂√∂ri ametites. Saatejuht on Lisete Velt.
Palmse m√µisas toimus rahvusvaheline veebikonverents &quot;Aleksander von der Pahlen 200&quot;, mis on veel m√µnda aega j√§relvaadatav. Kellega on tegu ja kuidas vabah√§rra von der Pahlen on m√µjutanud Eesti kultuurilugu? K√ºlaline on SA Virumaa Muuseumid juht Viljar Vissel. Saatejuht on Tarmo Tiisler.

Kuigi V√µru- ja P√µlvamaal on mitmed vanad m√µisahooned restaureeritud ja v√µetud uuesti kasutusele, on siiski paljud muinsuskaitse all olevad m√µisahooned h√§vimisohus. Muinsuskaitseameti V√µrumaa n√µunik Tiina Pettai; Muinsuskaitseameti P√µlvamaa n√µunik Anu Lepp; reporter Leevi Lillem√§e
A-galerii loomine 1994. aastal oli julge samm, selle taha koondusid ehtekunstnikud eesm√§rgiga avardada publiku arusaamu autoriehtest laiemalt. A-galerii mikron√§ituste platvorm &quot;Akendel&quot; pakub n√º√ºdisaegsetele ehtekunstnikele v√µimalust oma loomingut intiimsemas vormis esitleda. Kunstnik Ene Valter on saates, r√§√§gime ehtekunstist laiemalt ja aastasadu kestnud janust isikup√§raste ehete j√§rele. Saatejuht Mari-Liis Uibo

Maarin M√ºrk vestleb Olga Temnikovaga &quot;Temnikova ja Kasela galerii&quot; 10. s√ºnnip√§eva ja Joanna Hoffmanniga Tartu Kunstimuuseumi 80. s√ºnnip√§eva puhul. Mary-Ann Talvistu ja Reet Varblane Tiiu Talvistu monograafiast &quot;Ado Vabbe. Wunderbar&quot;. K√ºsitleb Indrek Grigor.

Eesti Kunstimuuseumi Niguliste kiriku kuraator-koguhoidja Kerttu Palgin√µmm kaitseb 10. detsembril Tartu √úlikoolis oma doktorit√∂√∂d &quot;Hiilgus ja luksus Brugges ja Tallinnas: P√ºha Lucia legendi meistri Mustpeade vennaskonna Maarja altari retaabel&quot;. Uurime, mida ta oma teaduslikku uurimist tehes avastas v√µi kinnistas. R√§√§gime Madalmaade kunstist, esemete ajaloost ja Niguliste j√§rgmistest programmidest. Saatejuht Kaisa Ling

Eesti Kunstimuuseum t√§histas 2019. aasta novembris 100. s√ºnnip√§eva. Kunstimuuseum, mille esimeseks koduks oli Kadrioru loss, on laienenud viieks eri muuseumiks: Kadrioru kunstimuuseum, Mikkeli muuseum, Niguliste muuseum, Adamson-Ericu muuseum ja alates 2006. aastast on Kadriorus k√ºlastajatele avatud Kumu kunstimuuseum ‚Äì Eesti Kunstimuuseumi uus peahoone. Kutsume teejuhiks kunstiteadlase Eha Komissarovi ja teeme ringk√§igu k√µigis neis muuseumides, et m√µista, mida on meile t√§hendanud 100 aastat kunstiga. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Mariina M√§lk, Tiina Kruus ja Anne Aavik.

Detsembrikuu &quot;Kunstiministeerium&quot; on p√ºhendatud kunstiaasta kokkuv√µtetele ning see oli nii k√ºlluslik ja mitmekesine, et kajastada j√µuti vaid v√§ikest osa n√§itustest ja s√ºndmustest! Aastakokkuv√µtted on juba traditsiooniks kujunenult kahe kunstisaate s√µpruskohtumised - Kunstiministeerium ja Vitamin K (Ida Raadio) vaatavad √ºle olulisemad s√ºndmused kunstiskeenel. Milline oli l√µppev kunstiaasta? Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor, saatek√ºlalised on Lilian Hiob ja Siim Preiman Ida Raadiost.
&quot;Vseviov&quot; on portreefilm Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessorist, tudengite lemmik√µppej√µust ja rahva poolt armastatud raadioh√§√§lest, kes on suutnud ka k√µige kuivemad ajaloos√ºndmused m√ºstiliste lugudena kuulajate hinge valada. Davidi jutustatud ajalugu ongi aja lugu - m√µttevool, milles lugu ja aeg p√µimuvad, n√§itamaks √ºksikute hetkede suuremat t√§hendust. Davidi √ºmber ja sees voolav aeg ei peatu ka tema s√ºndmusterohkel s√ºnnip√§eval, mille vaatajatena lugu loo kaupa kaasa teeme. Re≈æiss√∂√∂r Elen Lotman, produtsent Kristiina Davidjants, tootja Maagiline Masin.

1950. aastate L√µuna-Eesti alevipoisi elu-, v√µitlus- ja loomevaim on kange ning temast kujuneb N√µukogude Eesti v√µimsaim avangardist, keda iseloomustavad produktiivsus, loovus ja kirglikud suhted. Legendaarse kunstniku ja arhitekti hoog ei ole raugenud t√§naseni ‚Äì pigem vastupidi! Film esitab tervikloo Leonhard Lapinist kui loojast, kuid fookuses on ta just arhitektina, kelle kunsti- ja arhitektuurilooming on liikunud tuntavalt paralleelradadel. Avanevad ka peategelase maailmavaade, t√µekspidamised ja m√§ssumeelne olemus. Autor-stsenarist Margit Mutso, montaa≈æire≈æiss√∂√∂r Kalle K√§√§rik, produtsent Eros Brambat, tootja AD Oculos Film O√ú.

Stuudiok√ºlaline on fotograaf Kaupo Kikkas, kelle video- ja fotoinstallatsiooni SF√Ñ√ÑR 20 saab n√§ha Okapi galeriis alates homsest. Installatsioon koosneb videost, kuuest fotost ja h√§vimisele m√§√§ratud skulptuuriobjektist. Kaupo Kikkas r√§√§gib sellest reaktsioonilisest teosest, mis v√µtab kokku autori n√§gemuse aastast 2020. Saatejuht Ivo Heinloo

Eduard Vilde muuseumis avati eile n√§itus &quot;Linda Vilde muuseum&quot;, mis on p√ºhendatud Linda Vilde tegevusele ajakirjaniku, √ºhiskonnategelase ja t√µlkijana. Linda J√ºrmann oli Eduard Vilde abikaasa. Alates nende tutvumisest 1904. aastal jagasid nad √ºhiseid v√§√§rtushinnanguid, √ºheskoos p√µgeneti poliitiliste p√µhjustel Eestist (maapaos oldi 11 aastat), √ºheskoos siia ka naasti. &quot;Linda Vilde oli oma aja kommete ja traditsioonide taustal uuendusmeelne inimene,&quot; on n√§ituse kaass√µnas √∂elnud kunstnik Liina Siib, kes rohkem kui aasta kestnud ettevalmistustega on n√§itusele toonud mitmeid ootamatuid teemasid, n√§iteks noore Linda J√ºrmanni unistused. N√§ituse kaudu loodetakse publikule anda suuremat pilti ka Eduard Vildest, kelle s√ºnnist m√∂√∂dus mullu 140 aastat. Liina Siib on saatek√ºlaline. Saatejuht on Tarmo Tiisler.
Tallinna Kunstihoones avati eile Flo Kasearu n√§itus &quot;Elust v√§lja l√µigatud&quot;, mis keskendub naiste vastu suunatud koduv√§givalla kui √ºhiskonda l√µhkuva ja r√§nkade m√µjudega sotsiaalse probleemi m√µtestamisele. Flo Kasearu on oma loomingus √ºhiskonnaolusid laiemalt uuriv kunstnik ja viimastel aastatel on ta t√§helepanu juhtinud just naiste rollile. &quot;Elust v√§lja l√µigatud&quot; on Kasearu seni suurim isikun√§itus ja tal on teemaga isiklik suhe ‚Äì nimelt rohkem kui k√ºmme aastat tagasi avas kunstniku ema naiste tugikeskuse P√§rnus. Flo Kasearu on stuudiok√ºlaline. Saatejuht Mari-Liis Uibo
T√§na avab Kai kunstikeskuse 2021. aasta n√§itusehooaja tuntud Austraalia kunstniku Patricia Piccinini esimene Eestis toimuv isikun√§itus &quot;Elus√§de&quot;. N√§itusel eksponeeritakse perioodil 2005‚Äì2019 valminud skulptuure ja uut videoteost &quot;√Ñrkamine&quot; (2020), mis on p√ºhendatud kehale kui loovale organismile ning mis r√§√§gib taass√ºnnist ja uuenemisest. N√§ituse kuraator on Anna Mustonen ja kujundaja Peter Hennessey. Stuudios on Kai kunstikeskuse programmikoordinaator Triin Metsla. Saatejuht Kersti Inno

Stuudios on fotograaf Peeter Langovits, kelle foton√§itus &quot;Tagasivaade ‚Äì Pariis 1991, 1992&quot; on koost√∂√∂s Prantsuse Instituudiga p√ºhendatud Prantsuse-Eesti diplomaatilistele suhete 100. aastap√§evale, mida t√§histati 26. jaanuaril. Retrospektiiv 1990ndate alguse Pariisist kuulub n√§itusesarja &quot;Tagasivaade&quot;, mida Langovits on viimastel aastatel korraldanud. Saatejuht on Ivo Heinloo.
Maarin M√ºrk vestleb Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi juhi kohalt lahkunud Marten Eskoga ning Indrek Grigor Tartu Kunstnike Liidu juhi kohalt lahkunud Markus Toomperega. Nii Esko kui Toomere t√∂√∂tasid kunstiinstitutsioonides aastaid ning arutavad n√º√ºd tehtud ja tegemata j√§√§nud t√∂√∂de √ºle. Milline koht on EKKMil ja TKLil laiemalt (siinses) kunstielus ning kuhu suunas v√µiksid need edasi areneda?



Vanas√µna √ºtleb, et maitse √ºle ei vaielda. Kui aga k√ºsimus puudutab ausambaid, monumente ja meie k√µigi √ºhist avalikku ruumi, algavad vaidlused maitse √ºle v√§ga kiiresti. Kuigi Pronkss√µduri teisaldamine t√µi kaasa massirahutused, on rahval vere keema ajanud ka Vabaduss√µja v√µidusammas, planeeritav P√§tsi pea ja Tallinna lahes seisev rahvuskangelane Kalevipoeg. Olgu tegemist poliitilise monumendi v√µi m√§lestussambaga, riigimehe v√µi kultuuritegelasega - miks avalikku ruumi p√ºstitatud ausambad Eestis nii sageli t√ºlisid tekitavad? Saatejuht Urmas Vaino, re≈æiss√∂√∂r Elo Selirand, toimetaja Aivi Parij√µgi, produtsent Birgit Rae.

Peagi avatakse Arvo P√§rdi Keskuses fotograaf Kaupo Kikkase pildi- ja helir√§nnak &quot;Ansel&quot;, mis r√§√§gib fotode kaudu loo inimese suhtest loodusega, √ºksindusest ja vaikusest. Millest k√µneleb √ºrgne loodus ajal, mil inimese elu Maal on muutumas j√§rjest keerulisemaks? &quot;Plekktrummi&quot; k√ºlaline on fotograaf Kaupo Kikkas. Saatejuht Joonas Hellerma.
Millest me ikkagi r√§√§gime, kui mainime s√µnapaari &quot;avalik ruum&quot;? T√§nu t√§naseks Viljandis s√µna otseses m√µttes kasti pandud Jaak Joala monumendile on √ºhiskonnas taas kerkinud √ºles arutelu, mille keskmes on √ºhtpidi monumendid ning neid vormivad kunstnikud, teisalt avalik ruum, mille kavandamisel peaks olema √µigustatult igal seda tarbival inimesel ka oma osa kosta. Ometi saavad m√µlemad arutelud oluliseks alles siis, kui kellegi huvisid on riivatud. Eestis on suur hulk haritud kunstnike, arhitekte ja linnaplaneerijaid, kes saaksid olla suureks abiks avaliku ruumi ning ka sellesse planeeritavate objektide valikul. Sageli saavad nemadki s√µna√µiguse alles siis, kui &quot;pahandus&quot; juba tehtud. Aasta 2019/2020 Eesti inimarengu aruanne on palju keskendunud avaliku ruumi temaatikale. Millest me ikkagi r√§√§gime, kui mainime s√µnapaari &quot;avalik ruum&quot; ning kuidas v√µiks toimuda otsustusprotsess avalikku ruumi kunstiteoste planeerimisel? Kas t√§na kehtivad avaliku ruumi tarvis loodavate 

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatakse 20. veebruaril n√§itus &quot;Klassikud. Ivo Lill&quot;, kus on eksponeeritud √ºle 150 klaasikunstniku monumentaalse teose. N√§ituse kuraator Merike Alber on √∂elnud, et Ivo Lill (1953-2019) oli omap√§i uitaja eesti klaasikunstis. Lill ei tegelenud tarbevormiga, huvi visuaalkunsti vastu suunas teda looma teoseid, mis on oma olemuselt skulptuurid. N√§itusel eksponeeritud t√∂√∂d on p√§rit muuseumi enda kogust ning autori perekonna omandist, tegemist on suurima Ivo Lille n√§itusega. Saatek√ºlaline Merike Alber kirjeldab Ivo Lille t√∂id. Saatejuht Piret Kooli.
Kunstnik Anu Raud m√µtiskleb inimese juurtest ja latvadest, unistustest ning vajadusest midagi endast maha j√§tta, h√§vimatutest v√§√§rtustest ja v√§ikeste asjade v√µlust. Tootja Umberto &amp; Ko. Re≈æiss√∂√∂r Erle Veber, produtsent Erik Norkroos.
Kuraatorid Nele Tiidelepp ja Riin Maide kutsuvad 24. veebruaril √ºhep√§evasele interdistsiplinaarsele korteri n√§itusele &quot;See sinine maja seal Baeri t√§naval&quot;, aadressil Baeri 5 Tartus. √úheks p√§evaks t√§idab korteri interdistsiplinaarne n√§itus. Kunstnike kohandumised ruumile ja selle √ºhisosale praeguste aegadega avalduvad performance'ite, installatsioonide ja muude eriilmeliste sekkumistena. Kunstnikud on: Liisbeth Horn, Robin Isenmann, Saara Liis J√µerand, Gregor Kulla, Maria Izabella Lehtsaar, Liz Lethal, Janne Lias, Riin Maide, Anumai Raska, Geil Studio, Marta Talvet, Nele Tiidelepp, Raul Markus Vaiksoo ja Mattias Veller. Saatejuht on Liina Vainumetsa.
Enne vabariigi aastap√§eva avas KUMU uue p√ºsiv√§ljapaneku, milles r√µhutatakse senisest enam kunsti ja √ºhiskonna suhet. Milliseid pilte, n√§gemusi ja unistusi sisaldab kunst, mida on Eesti aladel loodud ligi 250. aasta v√§ltel? &quot;Plekktrummi&quot; k√ºlaline on uue n√§ituse √ºks kuraatoritest, ajaloolane Linda Kaljundi. Saatejuht Joonas Hellerma.
Kumu uut p√ºsiekspositsiooni &quot;Identiteedimaastikud&quot; tutvustavad kuraatorid Linda Kaljundi ja Kadi Polli. P√ºsin√§itus tutvustab siinset vanemat kunsti (1700-1945), p√µimuvad baltisaksa, vene ja eesti traditsioonid. Omaette teemadena kerkivad esile baltisaksa ja eesti visuaalkultuuri seosed, piltide t√§hendus noores Eesti rahvusriigis, unistused moodsast elust, naiskunstnike h√§√§l, vaikiva ajastu ja s√µjaaja kunst ning kohalike identiteedimaastike kujunemise lugu. K√µrge kunsti k√µrval uuritakse harrastajate, hariduse, tarbegraafika ja disaini m√µju visuaalsele identiteediloomele. Muuseumite teemal j√§tkub saade veelgi. Nimelt on Eduard Vilde muuseumist ajutiselt saanud Linda Vilde muuseum! N√§itus on p√ºhendatud Linda Vilde tegevusele ajakirjaniku, √ºhiskonnategelase ja t√µlkijana. Linda J√ºrmann oli Eduard Vilde abikaasa. Alates nende tutvumisest 1904. aastal jagasid nad √ºhiseid v√§√§rtushinnanguid, √ºheskoos p√µgeneti poliitiliste p√µhjustel Eestist (maapaos oldi 11 aastat), √ºheskoos siia ka na

Lithuanian photography historian Agnƒó Naru≈°ytƒó talks with curators ≈†elda Puƒ∑ƒ´te and Indrek Grigor about the &quot;Silver Girls&quot; and asks what makes those women visible and invisible in history and what makes them visible now?

Kultuurivaldkonna esindajad esitasid valitsusele ettepanekud kriisist v√§ljumiseks. &quot;Kultuur on Eesti majandust k√§ivitav j√µud ja meie p√µhiseaduslik imperatiiv, mille j√§tkusuutlikkus on meie riigi kestvuse aluseks,&quot; kirjutatakse p√∂√∂rdumises. Stuudios on ERSO direktor Kristjan Hallik ja festivali Tallinn Music Week juht Helen Sildna.
Eelmisel n√§dalal tegid kultuurivaldkonnad - muusika, kunsti, etenduskunstide, muuseumite, rahvakultuuri, kirjanduse, filmi ja kino ‚Äì vabariigi valitsusele √ºhise ettepaneku pandeemiakriisist v√§ljumiseks. P√∂√∂rdumine, millele kirjutas alla √ºle 250 kultuuriasutuse, on √ºhinemiseks avatud praegugi. K√ºsime Sirje Helmelt ‚Äì millised peegeldused p√∂√∂rdumisele on toimunud valdkonnasiseselt ja vaatleme koos temaga kultuurielu v√µimalikke kriisist v√§ljumise meetodeid. Saatejuht Tarmo Tiisler.

Kunstnik Darja Popolitova on p√§rit Sillam√§elt. Tema t√∂√∂d on osalenud n√§itustel Arnhemi muuseumis Hollandis (2020), New Yorgi Kunsti- ja Disainimuuseumis (2019), Oslo galeriis Kunstnerforbuntet (2018) ja paljudes teistes galeriides. Mis on kujundanud kunstnikku, kes √ºhendab oma t√∂√∂des metalli, puitu ja kivi, heli ning visuaali? Kas kunst aitab lahendada sotsiaalseid probleeme? Tulevane Eesti Kunstiakadeemia doktorant r√§√§gib oma tavatust teekonnast ja huvidest. Re≈æiss√∂√∂r Alina Sur≈æikova.

Kunstiministeerium. Kadi-Ell T√§histe, Kirke Kangro ja Madis Katz &quot;Kunstiministeeriumis&quot; tutvustab Kadi-Ell T√§histe Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusest kunstivaldkonna arengukava protsessi, mis on hooga k√§ima l√§inud. Kirke Kangro, EKA Vabade kunstide teaduskonna dekaan, avab kuidas on toimunud kunsti √µpetamine sellel erakorralisel aastal ja suures osas kaug√µppe teel. Madis Katz r√§√§gib Indrek Grigorile vabakutselise loovinimese √µigusest puhkusele, seoses oma n√§itusega &quot;P√ºhap√§ev&quot;. Saatejuht Maarin M√ºrk.

One of the most important pre World War II photo salons in Estonia was situated in Viljandi. Owned by Jaan Riet, the salon and its story would be unthinkable without four women: Jaan Riet‚Äôs wife Marie Riet, her sister Anna Kukk, and two daughters who were born and raised in the studio, Hilja and Elma Riet.

Kaido Ole r√§√§gib enda ja Jonas Gasi≈´nase √ºhisn√§itusest &quot;Jonas &amp; Kaido II&quot; Tartu Kunstimaja suures saalis 26.02.‚Äì02.03.2021. N√§ituse kuraator on Arvydas ≈Ωalpys (Meno parkas galerii, Kaunas).
Millised olid esimesed varakristlikud kirikuhooned? Kuhu ja kuidas need ehitatud on? Teeme v√§ikese r√§nnaku Rooma koos Eesti Kunstiakadeemia √µppej√µu, muinsuskaitse ja konserveerimisosakonna juhataja Anneli Randlaga. Hannes Hermak√ºla tutvustab kahest vennast koosnevat kristikku duot For king and Country.
Ajaloolase, kultuuridiplomaadi, p√§randikaitsja, Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna dotsendi Riin Alatalu nimele lisandus detsembris 2020 veel √ºks tiitel -- maailma k√µige m√µjukama muinsuskaitse ekspertorganisatsiooni ICOMOS asepresident. Uued teemad p√§randikaitses: ajalooliste isikute ausammaste k√µrvaldamine, nn rohepesu muinsuskaitses, ja igikestvad teemad: kasutuseta seisev ja lagunev p√§rand. Epp r√§√§gib ka oma kooliajast Tallinnas, √ºlikooliajast Tartus, muinsuskaitse liikumisest ja 1980. aastate l√µpu fosforiidis√µjast, p√§evikupidamisest, muinsus- ja p√§randikaitse √µpetusest EKA-s.

Seekord &quot;Kunstiministeeriumis&quot; - Maarin M√ºrk vestleb ajakirja kunst.ee peatoimetaja ja kunstiteadlase Andreas Trossekiga. K√µne all on nii eelmisel kevadel 20. s√ºnnip√§eva t√§histanud v√§ljaande hetkeseisud kui ka kunstikriitikast laiemalt. Indrek Grigor kuulas pealt √∂koloog Mari Moora n√µuandeid kunstnik Eike Eplikule ning pani k√µrvataha nii m√µndagi asjalikku. N√§iteks, et palu-karukell on k√µige kaunim taim, sest ta meenutab suure peaga karvast looma kui ka t√µdemuse, et liigirikkus ei ole eesm√§rk omaette.

Hooaja viimases &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on Maarin M√ºrgil k√ºlas Urmas L√º√ºs, kelle n√§itus Hobusepea galeriis &quot;Teatavate piiride poorsusest&quot; (kuni 07.06) on algt√µuke saanud perekonnale kuuluva materiaalse p√§randi sorteerimisest ja julgest √ºmberm√§ngimisest. Materjalist l√§htuv kunst ning valdkondade risttolmnemine on t√§helepanu all ka Kumu kunstimuuseumi n√§itusel &quot;Kunst on disain on kunst&quot; (kuni 03.10) ning &quot;Kunstiministeeriumis&quot; teevad sellesse sissevaate kuraatorid Eda Tuulberg ja Karin Vicente. Indrek Grigor vestleb maalikunstnik Kristi Kongiga Kogo galeriis avatud n√§ituse &quot;Oli see unes v√µi oli see ilmsi?&quot; (kuni 19.06) peategelasest Magentast - ootusp√§raselt on juttu v√§rvist, aga ka pealkirjandusest ja karantiini k√µrvalm√µjudest. Kunstiministeerium soovib sisutihedat kunstisuve ja kohtumiseni uuel hooajal!

Anastassia ≈†ar√µmova r√§√§gib OSA kunstikollektiivi (Olga Makaronskaja, Sonya Isupova ja Anastassia ≈†ar√µmova) n√§itusest &quot;Kultuurikoodid&quot; Tartu Kunstimaja v√§ikeses saalis 29.05.‚Äì20.06.2021.



T√§na j√µuab kinodesse Joosep Matjuse ja Katri Rannastu dokfilm &quot;Pingev√§ljade aednik&quot; ‚Äì omamoodi k√§ekirjaga lugu portreteerib kirjanik Mehis Heinsaare m√µttemaastikke. Linateosest ei puudu lummavad loodusmaastikud, kirjaniku kaasteelisteks olevad loomad-linnud ega kunstnikest s√µbrad. Joosep Matjus kommenteerib uut teost. Saatejuht Mari-Liis Uibo.
Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor on k√ºlla kutsunud Marge Monko, kelle n√§itust &quot;Suur teeskleja&quot; (koos Gabriele Beveridgega) saab n√§ha KAI kunstikeskuses. Vaateaknad ja kaupade v√§ljapanekud poodides p√º√ºavad meid pidevalt v√µrgutada ‚Äì vahel on need katsed edukamad, vahel m√µjuvad nagu kohmetu flirt. Monko ja Beveridge t√µstavad oma n√§itusel selle v√§ljapaneku-kultuuri eraldi t√§helepanu alla ‚Äì ilmuvad tuttavad elemendid nagu mannekeenide osad, stanged, vitriinid, luksuskaubad jpm, kuid mitte oma harjumusp√§rases rollis ja intrigeerivate lisandustega. Kaasaja s√µlmpunktid on fookuses ka √§sja Tallinna Kunstihoones avatud n√§itusel &quot;Mis sillutab teed uuele maailmale?&quot; (kuraator Corina L. Apostol, kuni 05.12.2021). L√§hiaastate sotsiaalselt kaasatud kunsti √ºlevaaten√§itusel kohtab teemasid nagu p√§evapoliitika ja t√µej√§rgne √ºhiskond, sotsiaalmeedia m√µju, linnaruumi muutumine ja gentrifikatsioon, migratsioon, kv√§√§r-k√ºsimused, kunstnike √µiglase tasustamise teemad jne. M√ºrk ja Grig

Kinos S√µprus linastub Tallinna Fotokuu kunstnikufilmide programm &quot;Diploopia&quot;. L√§hemalt r√§√§gib kunstnik ja filmitegija Len Murusalu, kes on l√ºhifilmide programmi pannud kokku koos briti-jaapani teadlase Julian Rossiga. Saatejuht Ivo Heinloo.

Avatud on maalikunstnik Vano Allsalu isikun√§itus &quot;Maailm peas&quot;, mida tutvustab Tartu Kunstimuuseumi n√§ituste osakonna juhataja Indrek Grigor. Viltuse maja esimese korruse vallutavad v√§rvilised, emotsionaalsed ja intelligentsed abstraktsed teosed. Publikule avaneb kunstniku stiihiline sisemaailm. Alates 16. oktoobrist saab Tartu Kunstimuuseumis k√ºlastada kolme uut n√§itust: teisel ja kolmandal korrusel avaneb kunstnike kollektiivi Eesti Energiad (J√ºri Ojaver, Paul Rodgers, Jaan Toomik ja Jaan Paavle) √ºhisn√§itus &quot;Harjumuse j√µud&quot;, projektiruumis videokunsti n√§itus &quot;(ise)teadvus&quot; ning esimese korruse saalis Vano Allsalu isikun√§itus &quot;Maailm peas&quot;. Saatejuht Liina Vainumetsa.

Kunstnike seas pole kuigi palju neid, kelle loomingu iga√ºks eksimatult √§ra tunneb. J√ºri Arrak aga just ongi selline looja. Kes siis ei teaks tema looklevate vormidega salap√§raseid peajalgseid, kes piltidel oma elu elavad! Seekord r√§√§gib loomingu asemel aga kunstnik ise. 85 eluaastat on ju p√§ris hea vanus, et teada, mis on elus k√µige t√§htsam. J√ºri Arrakut usutleb Owe Petersell. Re≈æiss√∂√∂r Maire Radsin, toimetaja Anne-Mari M√ºller, produtsent Kadi Katarina Priske.
Juhan Kuusi Dokfoto Keskus esitleb esmakordselt Eestis Ungari Fotomuuseumi kogul p√µhineva viie fotomeistri n√§itust &quot;Inimest peegeldades&quot;. &quot;Ainult andekusest ei piisa, peate olema ka ungarlane&quot;, on √∂elnud k√µige kuulsama Ungari p√§ritolu fotograaf Robert Capa (1913-1954). Kuigi fotolegend m√µtles neid s√µnu naljana, on selle taga peidus omajagu t√µde ning tema t√∂id on n√§itusel rohkem kui teiste meistrite teoseid. √úhelt poolt on p√µhjuseks fakt, et fotokeskusele nime andnud Juhan Kuusi jaoks oli just Robert Capa √ºks t√§htsamaid eeskujusid. Teiseks ‚Äì just Capa n√§itas fotodel s√µda nii l√§hedalt nagu keegi teine ei olnud seda varem teinud. Seega pani kaasaegsele konflikti-ja s√µjafotograafiale aluse just Capa. N√§itust kommenteerib Dokfoto Keskuse kuraator Toomas J√§rvet. Saatejuht Robert Staak.

Kunstiministeeriumis on k√ºlas Tallinna Kunstihoone kuraator Siim Preiman, kelle koostatud n√§itust &quot;M√§ndfulness&quot; saab Tallinna Linnagaleriis vaadata 28. novembrini. Kas eestlased on metsarahvas? Kuidas astuvad omavahel dialoogi Olimar Kallase karikatuurid ja Mall Nukke r√§mpspostist kollaa≈æ Kalevipoja r√§nnakust maailma otsa? Kuidas teha kaasaegse kunsti n√§itus n√µnda, et ka selle &quot;k√∂√∂gipool&quot; ja produktsioon peaks silmas oma √∂koloogilist jalaj√§lge? Eelmainitud k√ºsimuste juurest liigutakse aruteluga edasi Kumusse, Jeremy Shaw videoinstallatsiooni &quot;Phase Shifting Index&quot; keskele, kus tantsivad tuleviku subkultuurid, iga√ºks enda v√§ljat√∂√∂tatud p√µhim√µtete alusel, haarates ka publiku h√ºpnootilisse seisundisse. Kas see on parim pidu, mida Kumu suures saalis on korraldatud? Saate l√µpetab Tallinna vanalinna galeriide k√ºlastus ‚Äì Mari-Leen Kiipli n√§ituse &quot;Niina kalastab lodudel, v√µrendikel ja p√µikmadalatel&quot; Draakoni galeriis ning Kristen R√§stase &quot;Hoolek

Kaks Madalmaade kunsti n√§itust (&quot;Memlingist Rubensini&quot; Kadrioru kunstimuuseumis ja &quot;Meeletu Dymphna j√§rele&quot; Niguliste muuseumis) on avatud veel vaid p√ºhap√§evani. Kunstis√µpradele soovitatakse igal juhul v√§ljapanekutest osa saada, seet√µttu on p√§evad sisustatud ekskursioonidega erinevas vanuses publikule ning kontserdi annab Hortus Musicus. Stuudiok√ºlaline on Kadrioru muuseumi juht, kunstiteadlane Aleksandra Murre. Saatejuht Mari-Liis Uibo.

Vabakutselised loovisikud ‚Äì kust king pigistab?. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor vaatavad koos vabakutselise kunstit√∂√∂taja Airi Triisbergiga otsa Praxise mahukale uuringule &quot;Vabakutselised loovisikud, nende majanduslik toimetulek ja sotsiaalsete garantiide k√§ttesaadavus&quot; ja arutavad, kust king pigistab ning mida saaks ette v√µtta (saab ka √ºlevaate, mida on viimase 20 aasta jooksul juba ette v√µetud). Saate teises pooles surfavad saatejuhid nullindates. Peamiselt Kumus avatud n√§itusel &quot;Kunst mugavustsoonis? Nullindad Eesti kunstis&quot; (kuraatorid Eha Komissarov ja Triin Tulgiste, avatud kuni 09.10.2022), aga ka ETDMi n√§itusel &quot;Nulltuju. Eesti moe avangard 2000 - 2010&quot; (kuraator Anne Vetik, avatud kuni 23. jaanuar 2022). Samuti meenutavad saatejuhtid 2019. aastal Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse v√§ljaantud artiklikogumikku &quot;Normaalsed nullindad&quot; (koostaja Rael Artel). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Biotoopia uus teema√µhtute sari v√µtab fookusesse looduse ja inimese vahelised suhted. Esimene loeng looduse isev√§√§rtusest toimus koost√∂√∂s Von Krahli Akadeemiaga 30. novembril ning edaspidi saab vestlus√µhtuid kuulata kord kvartalis. Kas ja kuidas on m√µtet keskkonnateemadest r√§√§kida ja teha seda m√µjusalt? Biotoopia teema√µhtute sarja tutvustavad Peeter Laurits ning filosoofia- ja muusikateaduse tudeng Aurora Ruus. Saatejuht Miina P√§rn.
Ekspeditsiooni lavastust &quot;Eikellegi k√µrb&quot; tutvustavad Jaanika Arum ja Helen V√§strik. Koos helikunstnik Mari-Liis Rebasega loodud visuaalne ja heliline lavateos sai inspiratsiooni Austraalia laululindudest, kes on liigikaaslaste v√§hesuse t√µttu unustamas oma laulu. Saatejuht on Miina P√§rn.

Kuigi Anu Raua rajatav keskus Heimtalis j√§i sellel aastal ilma riigi toeta, leidub inimesi, kelle toel hubane ja kosutav paik Viljandimaal ikkagi areneb. Kust tuleb j√µud p√ºhendumiseks, et luua elu- ja loomet√∂√∂ salap√§rast liitu? J√µulude eel on &quot;Plekktrummi&quot; k√ºlaline tekstiilikunstnik ja akadeemik Anu Raud. Saatejuht Joonas Hellerma.
Nagu juba traditsiooniks on saanud, teevad kunstiaasta kokkuv√µtteid kaks siinsest kunsti-raadiosaadet √ºhiselt ‚Äì Kunstiministeerium Klassikaraadiost (saatejuhid Indrek Grigor ja Maarin M√ºrk) ning Vitamiin K Ida raadiost (saatejuhid Lilian Hiob ja Siim Preiman). Saates hekseldatakse n√§ituseid. Vaatamata sellele, et pandeemia hoidis kogu elu vahepeal suletuna, √µitses n√§itusemaastik erikorra v√§lisel ajal igati lopsakalt. Samamoodi r√§√§gitakse kunstikriitika seisudest, kunstielu √ºldistest muutustest ja suundumustest ning antakse ka uusaastalubadusi.
Aasta alguses p√§lvis Eesti √ºks skandaalsemaid, aga ka oman√§olisemaid arhitekte Vilen K√ºnnapu Kultuurkapitali arhitektuuri valdkonna elut√∂√∂preemia. N√º√ºd teeb ta Marko Reikopile oma loomingu sees tuuri ja avaldab, mis teda maailmas enim liigutab ning k√µnetab. Toimetaja Kai V√§√§rtn√µu, re≈æiss√∂√∂r Kaili Lehtemaa.
Eesti Kunstiakadeemia esimese kursuse fotograafiatudeng Alina Birjuk pildistas t√§naval vanapaari, kelle armulugu sai alguse pea 90-aastasena. Juhuslikust j√§√§dvustusest s√ºndis koolit√∂√∂, veebin√§itus ning s√µprus Uno ja Lindaga. Alina Birjuk r√§√§gib Klassikaraadiole, millised hetked sunnivad kotist kaamerat haarama, mis on ilu ja milline t√§hendus on talle Arvo P√§rdi palal &quot;Aliinale&quot;. Saatejuht Lisete Velt.
Jaanuari l√µpus j√µuab ETV2 ekraanile Aljona Sur≈æikova dokumentaalfilm skulptor Edith Karlsonist. Filmitegemise k√µrval veab Aljona J√§rvamaal K√§rude muuseumi ja loengusarja &quot;Naised l√ºkkavad&quot;. Aljona Sur≈æikova heidab valgust √§sja esilinastunud filmile, tegemistele J√§rvamaal ja r√§√§gime sellest, mis teda kunstis ja kunstnikes enim paelub. Saatejuht Lisete Velt.

Vilve Undi moekollektsioon &quot;√Ñ√§remaa‚Ä¶ / Periphery‚Ä¶&quot; v√µitis mainekal Los Angelese rahvusvahelisel disainikonkursil International Design Awards (IDA) moedisaini kategoorias pronksauhinna (Bronze Prize in Apparel Category / Runway Collections). IDA festival, mis on oma valdkonnas √ºks tuntumaid, toimus juba 15. korda ning sellel osales disainereid enam kui 80 riigist. Stuudios on Vilve Unt. Saatejuht Nele-Eva Steinfeld.
Arhitektuurimuuseumis avatakse t√§na Taavi Tulevi ja Ekke V√§striku autorin√§itus heli, m√ºra, ruumi ja arhitektuuri vahelistest seostest. Stuudios on Taavi Tulev ja Ekke V√§strik. Saatejuht Ivo Heinloo.
Portreelugu Eesti tippskulptorist. Edith elab suviti Hiiumaal, sealt alustamegi temaga tutvumist. Ta t√∂√∂tab v√§ga palju ja selle t√µttu ka j√µuab palju. Filmis n√§eme kaht erinevat maailma, kunstniku kinnist ja isegi √ºksildast elu, kunsti loomise protsessi ning siis selle publikule tutvustamist maailma kunstipealinnas (Art Baselil ≈†veitsis), suuri n√§itusi, nende festivalide avamisi, kuhu skulptori teosed j√µuavad. Edith on v√§ikse poisi ema, indie-muusika skeenes legendaarse Raul Saaremetsa elukaaslane. Edith on Eesti publikule juba p√§ris tuntud ja praegu on k√§es hetk, mil ta teeb esimesed iseseisvad sammud rahvusvahelisel areenil, seda strateegiliselt parimates kohtades. Mis on kunstniku vastutus? Kas kunst saab elu muuta? Re≈æiss√∂√∂r Aljona Sur≈æikova, operaator Sergei Trofimov, heli Dmitri Piibe, v√§rvikorrektsioon Artemi Sintsov, helilooja Aleksandr ≈Ωedeljov, produtsent Sergei Trofimov. Tootja Diafilm 2021.
Saatek√ºlaline on re≈æiss√∂√∂r Terje Toomistu, kelle uus film &quot;P√µlvkond piiri taga&quot; portreteerib erinevatel p√µhjustel Eestist √§ra l√§inud noori. Filmi keskmes on p√µlvkond, kes astus ellu p√§rast Eesti liitumist Euroopa Liiduga ning otsustas minna v√§lismaale t√∂√∂le, √µppima v√µi maailma avastama. Ent aastaid hiljem pole p√∂√∂rdumine tagasi Eestisse sageli sama lihtne. Linateos toob vaatajani lood maailma eri paigus elavatest eestlastest, kes ausalt ja avatult jagavad oma isiklikke lugusid, m√µtteid ja tundeid seoses r√§nde, kuuluvuse ja juurtega. Erilinastused koos filmitegijatega toimuvad 29. jaanuaril kinos S√µprus ning 31. jaanuaril Tartu Elektriteatris. Saatejuht on Tarmo Tiisler.
Neljap√§eval, 6. jaanuaril 2022 vestles Tartu Kunstimuuseumis maalikunstnik Vano Allsalu oma isikun√§itusel ‚ÄûMaailm peas‚Äú Jaan Elkeniga oma loomingust, v√§rvidest ja kujutamisest abstraktses kunstis ning t√§nase maalikunsti ees seisvatest v√§ljakutsetest.



Uue aasta esimene &quot;Kunstiministeerium&quot; kohtub k√µigepealt Tallinna Graafikatriennaaliga - kunstis√ºndmusega, mis toimub j√§rjepanu juba alates 1968. aastast. K√ºlas on juhatuse liige Marten Esko, kes vastab saatejuhtide k√ºsimusele, kuidas on sellise v√§√§rika ajalooga kunstis√ºndmust edasi kanda ja iseloomustab seekordset triennaali ning selle kohta kaasaegse kunsti maastikul. Saatejuhid v√µtavad endale vabaduse l√§bi hekseldada kolm aktuaalset n√§itust. Need on aga Tamara Luuki kureeritud Neeme K√ºlma ja Alice Kase &quot;Edevuses √ºksi&quot; Tallinna Linnagaleriis, Siim Preimani kureeritud Krista M√∂lderi ja Kristi Kongi &quot;... ja teised valguse varjundid&quot; Tallinna Kunstihoones ning Reet Marki kureeritud Miljard Kilki retrospektiiv Eesti Rahva Muuseumis. Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.
Kunstiteadlane ja Tartu Kunstnike Liidu esimees Peeter Talvistu tutvustab Tartu Kunstimajas avatud uusi n√§itusi. K√µne all on kolm n√§itust: suures saalis Britta Benno isikun√§itus &quot;Saamisest maa(stiku)ks&quot;, v√§ikeses saalis Kelli Gedvili isikun√§itus &quot;Nahahooldus&quot; ning monumentaalgaleriis Sven Parkeri ja Roman-Sten T√µnissoo √ºhisn√§itus &quot;Kujutlusi mittevabaduses&quot;. N√§itused j√§√§vad avatuks 20. veebruarini 2022. Saatejuht Liina Vainumetsa.
Stuudiok√ºlalised on Airi Triisberg ja Maarin Ektermann. Nende algatatud kunstivaldkonna √µiglaste tasum√§√§rade mudeli kujundamise protsessi panustas ligikaudu 70 kunstivaldkonna praktikut kahe aasta jooksul ‚Äì kunstnikud, tarbekunstnikud, n√§ituse kujundajad, graafilised disainerid, kirjutajad ja kuraatorid, n√§ituste installeerijad ja dokumenteerijaid ning institutsioonide juhid. Saatejuht Kaisa Ling.

Eesti Kultuurkapitali aastapreemiate jagamise erisaates tehakse k√µigi elut√∂√∂- ja peapreemiate laureaatidega l√§hemalt juttu, et avada Eesti kultuurielu olulisemate inimeste m√µttemaailma ja tegude tagamaid. Saatejuhid Sandra Uusberg ja Kaspar Velberg. Re≈æiss√∂√∂r ja produtsent Mikk J√ºrjens.

Intervjuu kunstnik Tanja Muravskajaga, kelle korraldatud n√§itus &quot;Hingel√§hedane s√µna&quot; on avatud Tallinna Vene muuseumis (kuni septembrini 2022). Vestleme keele omap√§radest, lugudest, mis on s√µnade taga ning kogukonnast, mida muuseum enda √ºmber loob. Seej√§rel v√µtab Kunstiministeerium k√µne P√§rnusse. Kuraator Marian Grau tutvustab talvise kunstielu k√§imat√µmbajat FotoFesti, mille kuus n√§itust j√§√§vad avatud m√§rtsi l√µpuni/aprilli alguseni. Valikus on kaameravaba fotokunsti, fotokunsti ajalugu, portreefotot, vaatefotograafiat ning ka √ºks kosmiline m√µ√µk. Saate l√µpuks soovitab &quot;Kunstiministeerium&quot; kahte n√§itust: &quot;Valve Janov. Algusest avangardi 1942‚Äì1965&quot; Adamson-Ericu muuseumis (kuni 27.03, kuraatorid √úlle Kruus, Enn Lillemets) ja &quot;Pikipiirijooksja, rotip√º√ºdja ja m√º√ºriladuja&quot; Tallinna Kunstihoone galeriis (kuni 03.04, kuraator Gregor Taul). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.
Tallinna XVIII Graafikatriennaali noorten√§itus &quot;Aeglased man√∂√∂vrid&quot; on avatud Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis. Mille √ºle valutavad s√ºdant noored graafikakunstnikud? Stuudios on n√§ituse kuraatorid Riin Maide ja Brit Kikas. Saatejuht Miina P√§rn.

Neljap√§eval linastuv videoprogramm &quot;N√∂√∂ri m√∂√∂da&quot; koondab endas kuue videokunstniku t√∂√∂d, mis p√§rinevad Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse arhiivist. Miks on nende videote korduvaks motiiviks just n√∂√∂r, r√§√§gib programmi kuraator Marika Agu. Saatejuht Lisete Velt.

Tartu Kunstimuuseumis saab k√ºlastada kolme n√§itust: kolmandal korrusel on baltisaksa maalikunstniku Lilly Waltheri (1866‚Äì1946) loomingut tutvustav n√§itus &quot;Lilly Walther. Piiritu&quot;, projektiruumis on Noor Tartu n√§itusesarjas Nele Tiidelepa isikun√§itus &quot;Keda saab ainult igatseda&quot; ja esimesel ja teisel korrusel Ludmilla Siimu (s 1938) retrospektiivn√§itus &quot;Olemise helk&quot;. V√§ljapanekuid tutvustavad kuraatorid Nele Ambos (&quot;Lilly Walther. Piiritu&quot;) ja Kristlyn Liier (Ludmilla Siim &quot;Olemise helk&quot;) ning kunstnik Nele Tiidelepp (&quot;Keda saab ainult igatseda&quot;). Saatejuht Liina Vainumetsa.

K√µrgema Kunstikooli Pallas meediadisaini osakond kutsub graafikan√§itusele &quot;S√µlm&quot;. Omandatavast erialast ja n√§itusest r√§√§givad l√§hemalt Tartu K√µrgema Kunstikooli Pallas meediadisaini osakonna kolmanda kursuse tudengid Bibiana Aarma ja Maria Kilk. Saatejuht Liina Vainumetsa.

K√ºlas on kunstnik Diana Tamane, kellel on avatud n√§itused &quot;Puudutuse t√ºpoloogia&quot; EKKMis (kuni 05.06) ning &quot;Sama taeva all&quot; Kogo galeriis (kuni 18.06). Tamane vaatleb nendel n√§itustel l√§hedalt, lausa naha alla pugedes t√ºtarde, emade ja vanaemade kogemusi, koos olemist, omavahelist d√ºnaamikat ja toetust. Lisaks arvustavad saatejuhid n√§ituseid &quot;Ars viva 2022 ‚Äì tajuv√§lja agendid&quot; (kuraator Maria Helen K√§nd, Kai kunstikeskuses kuni 07.08) ning &quot;Teie m√§ngige, me k√§ime korraks √§ra&quot; (kuraator Tamara Luuk, Tallinna Kunstihoones, kuni 05.06). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.



Professor, maalikunstnik ja graafik Ado (Adolf) Vabbe r√§√§gib oma √µpingutest erinevate √µppej√µudude juures, √ºhise ateljee (Anton Starkopf, Otsmann jt) loomisest M√ºnchenis. Kohtumistest erinevate kunstiinimestega. 1913. a p√∂√∂rdub koju Narva tagasi. Pikem meenutus Itaalia reisist, kus viibis terve aasta. Materjal lindistatud 24. oktoober 1955. a Friedebert Tuglase kodus. Salvestas Elo Tuglas. Originaal Tuglase muuseumis. NB! Raadiosaateks k√µlbmatu materjal - kasutatav ainult l√ºhil√µikudena - n√§itena. Esineb katkestusi. Korrigeeritud Heino Pedusaare poolt m√§rts 1982. a.

Tallinna vanalinna kindlustusv√∂√∂nd, saatejuhid Helju Korv ja Valdo Pant. Saates r√§√§givad kunstiajaloolane Villem Raam ja Teadusliku Restaureerimise t√∂√∂koja arhitekt Rein Zobel. Ekskursioon Tallinna linnam√º√ºril asetsevatele tornidele. Villem Raam r√§√§gib linnam√º√ºrist, selle ehitusest. Rein Zobel jutustab linna tornidest, nende ehitusviisist, plaanidest tulevikus. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 13.07.1958.

M√§lestusi Jaan Koorti viimasest t√∂√∂paigast G≈æeli keraamikatehases. Reporter Lembit Lauri. Vahetekste loevad Elfriede Ilves ja Rein Lepik. Saates r√§√§givad Tui Koort (J. Koorti t√ºtar), Mari Koort (J. Koorti abikaasa), Klavdija Suhhova, peainsener Semjon Eikelman. NB! Kopeerkaja! Eetris 19.05.1959.
Raadioolukirjeldus &quot;Nikolai Triik&quot;. Saade maalikunstnikust - Nikolai Triik (1884-1940). Kadrioru Kunstimuuseumis on Nikolai Triigi m√§lestusn√§itus. Saate sissejuhatus ja vahetekstid diktorilt. Nikolai Triigist ja tema loomingust k√µnelevad kunstiajaloolane ja n√§ituse koostaja Evi Pihlak, restauraator Eerik P√µld, Nikolai Triigi √µpilane Lepo Mikko ja tema abikaasa Agnes Lamp-Mikko, Nikolai Triigi √µde Liidia Triik. Reporter on Lembit Lauri. Eetris 08.08.1959. VAS-58

Adamson-Eric (ristinimi Erich Karl Hugo Adamson, 1902-1968) on √ºks mitmek√ºlgsemaid loovisiksusi 20. sajandi Eesti kunstis. Eelk√µige virtuoosliku maalijana tuntud kunstnik t√∂√∂tas ka peaaegu k√µigil tarbekunstialadel. 1962. a korraldati Adamson-Ericu 60. s√ºnnip√§eva puhul Tallinna Kunstihoones tema personaaln√§itus. Eriti h√§mmastas k√ºlastajaid kunstniku mitmek√ºlgsus (eksponeeritud oli √ºle 900 teose). See oli kunstniku teine isikun√§itus - esimene toimus sealsamas Kunstihoones 1938. a.
Saatejuht Lembit Lauri k√ºlastab kolme kunstnikku: G√ºnther Reindorffi, Hendrik Vitsurit ja Alo Hoidret, kelle k√µigil on s√ºnnip√§ev 26. jaanuaril. 00:00 Lembit Lauri k√ºlastab graafik G√ºnther Reindorffi, r√§√§gitakse tema maastikupiltidest, tulevikuplaanidest 05:11 Lembit Lauri k√ºlas raamatute kunstilisel kujundajal Hendrik Vitsuril, juttu tuleb tema t√∂√∂dest 11:53 L. Lauri k√ºlas kunstnik Alo Hoidrel, r√§√§gitakse √µpingutest ja rindejoonistustest. K√µigilt kolmelt kunstnikult l√µpus√µnad. Eetris 28.01.1962

K√ºlas Karl Burmanil, arhitekt ja kunstnik, (80-aastane). Esinevad Villem Raam, Karl Burman, reporter Lembit Lauri. Toimetaja Lydia M√∂lder. 1. R√§√§gib saatejuht Villem Raam, tutvustab Karl Burmani. 2. Karl Burman r√§√§gib oma kunsti√µpingute algusest. Reporter Lembit Lauri. 3. Villem Raam r√§√§gib Karl Burmani kunsti√µpingutest. 4. Karl Burman r√§√§gib 1905. a revolutsioonist, k√ºsitleb Lembit Lauri. 5. Villem Raam: Karl Burmani esimestest t√∂√∂dest ja loomingust √ºldse. 6. Lembit Lauri k√ºsitleb Karl Burmani, juttu tuleb tema reisidest ja erinevatest paikadest, kus maalida. 7. Villem Raam r√§√§gib arhitekti ja kunstniku Karl Burmani uutest kavatsustest.

70 aastat (1968) kunstnik Eduard Viiralti s√ºnnist. Kasutatud 1963. aastal saates olnud helil√µike. 00:02:21. Kunstnik Evald Okase meenutused. Eduard Viiralt on suurt m√µju avaldanud graafikaliste tehnikate v√§ljaarendamisele. Esimesed kohtumised 1939. aastal, oli tagasihoidlik inimene. 00:04:36. Anton Starkopfi meenutused. Kohtus Eduard Viiraltiga Pallase ateljees Tartus. Skulptuuri√µpingud Saksamaal. 00:08:11. Ferdi Sannamees r√§√§gib, et Eduard Viiralt oli kinnise iseloomuga. 00:10:45. Aleksander Vardi meenutused. Oli Pariisis Eduard Viiralti toakaaslane. K√§isid koos palju joonistamas. Eduard Viiralti t√∂√∂d olid filigraansed. 00:16:27. Kollektsin√§√§r Alfred R√µude (majanaaber Tallinnas) meenutused saksa okupatsiooni aastatest. 00:18:34. Evald Okase meenutused. 1961. a k√ºlastas Eduard Viiralti viimast puhkepaika Parisis. Teksti loeb Aino Ripus. Saate autor Lembit Lauri.

Kunstnik Jaan Jensen (pseudon√º√ºm Sen-Sen, 1904-1967) oli eesti karikaturist ja raamatugraafik. Eesti Kunstnike Liidu esimees aastail 1962-1967. Jaan Jensen on kujundanud, illustreerinud ja koostanud mitmed raamatud: J. Jensen Eesti ajaloo atlas. Eesti Kirjanduse Selts 1933. J. Jensen jt. S√µbralikud ≈°ar≈æid. Kunst 1966. J. Jensen Vastukarva. Valik poliitilist satiiri. Eesti NSV Kunst 1960. Jaan Jensenit √µnnitlesid tema 60. juubelil: Tallinna T√§itevkomitee aseesimees Rein Ristlaan (1933-2007), arhitekt Mart Port (1922-2012) abikaasaga, EKP KK sekret√§r Leonid Lentsman (1912-1996), EKP Tallinna Linnakomitee sekret√§r Nikolai Johanson (snd 1927), ooperilaulja Georg Ots (1920-1975) abikaasaga, koorijuht Gustav Ernesaks (1908-1993) jt.
Toimetaja Vilma J√ºrisalu. Kongressieelseid m√µtteavaldusi, peagi on ees kunstnike kongress. Helil√µigud: 00:00:02 50. juubeli intervjuu, k√µneleb Karl Burman jun, reporter on Valdo Pant. 00:04:51 stuudios on Lepo Mikko ning reporter Tiia Rinne. Kunstist, loomingust, kunstnikest jpm.
ENSV rahvakunstnik Anton Starkopfi 75. s√ºnnip√§evale p√ºhendatud saade (22.04.1889 - 20.12.1966). Saates helisalvestised juubelin√§ituse avamiselt. S√µna saab n√§ituse avamisel Eesti NSV kultuuriminister Albert Laus. Saates esinevad juubilar Anton Starkopf, kunstiteadlane Voldemar Erm, Anton Starkopfi √µpilased kujurid Herman Halliste, Alfred Leius-Zolk, Enn Roos, Olav M√§nni ja Ernst Kirs. Reporter Lembit Lauri. Saade on muusikaliselt kujundatud.
Saade T√µravere observatooriumist ja seal olevast mosaiigist &quot;T√§hekaart&quot;. Saates esinevad Lembit Lauri, dotsent Paul Pr√ºller (kes r√§√§gib t√§heteaduse ajaloost - mida vanasti usuti ja kuidas t√§htkujusid nimetati), kunstiteadlane Niina Raid ja kunstnik Lagle Israel, kelle k√§tet√∂√∂na mosaiik valmis, r√§√§gib mosaiigi valmimisest ja sellest, kuidas korjas selleks rannakive. Teksti loeb Elfriede Ilves. Teksti autor Lembit Lauri.

Pirita klooster - loeng-reportaa≈æ kunstiteadlase Villem Raami saatel Pirita kloostris, saatejuht Valdo Pant. Saates tuleb juttu kunstim√§lestistest ja nende s√§ilitamise vajalikkusest, m√µnede m√µistete seletusi enne eksukursiooni. Villem Raam r√§√§gib Pirita kloostrist, nunnade ja munkade kooseksisteerimisest, elust kloostris keskajal, tehakse ringk√§ik kloostris. Saates on kasutatud katkendeid 1955. aasta kuuldem√§ngust &quot;V√ºrst Gabriel&quot;.

Film jutustab eesti suure kunstniku loomingust, mis on kantud armastusest oma kodumaa looduse, oma rahva t√∂√∂ ja saatuse vastu. Kunstniku looming on inimlikult k√µnelev ja soe. Aastaid p√ºhendas ta oma j√µu talutares loodud vanavara kogumisele. Eesti Rahva Muuseumi imelistes varaaitades leidis kunstnik tee meie muistendite ja 
Kunstnik Ants Laikmaa 100, avalik m√§lestus√µhtu 5. mail 1966. a. 00:00:00 Avas√µna - Arnold Green, 00:05:30 kunstilisest loomingust r√§√§gib Vaike Tiik, veel esinevad 00:23:34, 00:56:06, 01:04:07 Aksel Orav, 00:31:57 Priidu Aavik, 00:44:05 Enn Roos, Johannes V√µerahansu, 00:52:25 Viiu H√§rm esitab Marie Underi luuletused &quot;Sa tuled s√ºgisel&quot; ja &quot;Uneretk&quot; ja 00:58:53 Tiit Kuusik. Kohati lint kr√µbiseb! Toimetaja Lydia M√∂lder, helire≈æiss√∂√∂r Anne Jaama, salvestatud 05.05.1966.

Toimetaja Lydia M√∂lder. Saade skulptor Anton Starkopfi (22.04.1889 - 30.12.1966) m√§lestuseks. Saates esinevad reporter Lembit Lauri, lavastaja ja n√§itleja Karl Ader, skulptor Herman Halliste ning graafik Jaan Jensen. 00:21:22 ja 00:27:10 arhiivilindilt, 1964. aasta saatest: k√µneleb Anton Starkopf. Saade on muusikaliselt kujundatud. Kavas 14.01.1967.
Saade Tallinnast, Tallinna tornidest, Tallinna arhitektuurist, saate autor Milvi Juske. Saates r√§√§givad kunstiteadlased Villem Raam ja Elmo Raadik, kodu-uurijad Aleksander Kivi, Kaljula Teder, Karl Laane, sm Aaloe. Teemad: Pikk Hermann, Oleviste kirik, Kiek in de K√∂k, Paks Margareeta, Vana Toomas, Tallinna linnam√º√ºr ja m√º√ºritornid, 17. sajandi √µnnetu armulugu. Intervjueerija Milvi Juske. Toimetaja Vello Mikk. Muusikaline kujundus Arne Oit. Helioperaator Lilian Veldermann. Saates muusika. Eetris: 16.09.1967.
Adamson-Ericut ja Richard Sagritsat m√§lestades. Kunstnikud Adamson-Eric ja Richard Sagrits - saates jagavad m√§lestusi ja r√§√§givad nende loomingust saatejuht Helgi P√µldroos ning kunstnikud - s√µbrad - kolleegid Enn P√µldroos, Helene Kuma, Lepo Mikko, M√§rt Bormeister ja Priidu Aavik. 00:18:08 Richard Sagritsa m√§lestused raamatust: Leo Soonp√§√§ &quot;Richard Sagrits&quot;. NB! 00:30:40 vaikusehetk meenutuseks. Saade on muusikaliselt kujundatud. Kavas 21.12.1968.
Toimetaja Vilma J√ºrisalu. Saate autor ja salvestaja Hubert Veldermann. Helioperaatorid Lilian Veldermann ja Mai Sepling. Portreed Leninist. Reporter Hubert Veldermann r√§√§gib kunstnikuga - Evald Okas. Evald Okas k√µneleb oma t√∂√∂st Lenini portreede loomisel jm. Salvestatud 12.05.1969. Kavas 15.05.1969.

RAMETO avaliku √µhtu salvestus. Saatesarjas &quot;Kodukandi lood&quot; tuleb juttu Kadriorust, saatejuht Hubert Veldermann. Saates esinevad: kunstiteadlane Mai Lumiste r√§√§gib Kadrioru ajaloost; Linnamuuseumi t√∂√∂taja Hillar Saha; Kunstimuuseumi direktor Inge Teder; geoloog Karl M√º√ºrisepp; bioloog Tiit Randla; kodu-uurija Heino Gustavson; TA Tehnikaraamatukogu osakonnajuhataja Voldemar Miller. H. Veldermann vestleb solistide Els Himma, Heidy Tamme, T√µnis M√§gi ja Uno Loobiga, tutvustatakse ka saateansamblit. Laulavad: Uno Loop, Els Himma, T√µnis M√§gi, Heidy Tamme. Eetris 24.09.1971. PAS-2574 (1)



Juhan Muksi meenutusi kunstnik Eduard Viiraltist. Helil√µik saatest &quot;Saade v√§liseestlastele&quot;. Kunstnik Juhan Muksi meenutusi perioodidest 1925-1926 ja 1933-1939, kui ta elas Prantsusmaal ja kohtus Eduard Viiraltiga. P√µhiliselt kohtusid nad Pariisis, kunstnike kohvikus. Juhan Muks r√§√§gib Eduard Viiralti ateljeest ja tema elust. K√ºsitleb Lembit Lauri. Saates olnud 17. mail 1974. Toimetaja Toivo Karis.
Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on tekstiilikunstnik Leesi Erm, saatejuht Martti Soosaar. Saate alguses Age Raa jutt Leesi Ermist. Martti Soosaar vestleb Leesi Ermiga k√§silolevatest t√∂√∂dest ja tehtud vaipadest, materjalidest ja v√§rvidest, mida kasutab, gobel√§√§nvaipadest ja nende valmistamisest, motiivide kasutamisest t√∂√∂s, kunstnikutee algusest, eriala valikust ning √µppej√µu ametist. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 17.10.1974.

Kesk√∂√∂programm. Maalikunstnik Priidu Aavik ja skulptor Enn Roos meenutavad oma √µpetaja Ants Laikmaa ateljee-kooli, saate autor ja saatejuht Martti Soosaar. Priidu Aavik r√§√§gib Ants Laikmaa ateljeest ja t√∂√∂metoodikast, kooli tegemistest, Laikmaa √µpetusest. Enn Roos r√§√§gib √µpingutest, Laikmaa otsekohesusest, suhetest √µpilastega, vaimsusest. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 07.08.1975.
Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on tarbekunstnik Elgi Reemets, saate autor ja saatejuht Martti Soosaar. Elgi Reemets r√§√§gib rahvariiete kogumisest Setu k√ºlades, rahvakunsti kogumisest √ºli√µpilasena Saaremaal, loomingu erinevad harud, vaipade kudumine (Moskva n√§ituse tarbeks), √µpetaja Kristjan Raud, seosed √µpetaja Kristjan Rauaga, rahvakunstiesemete osast oma ja Kristjan Raua t√∂√∂des. Saate algus- ja l√µpus√µnad toimetaja Age Raa. Muusikaline kujundaja Silja Vahuri. Eetris 04.09.1975. PAS-3086
Kesk√∂√∂programmi valikkava. Eesti NSV teeneline kunstnik Vive Tolli ja reporter Martti Soosaar vestlevad raamatugraafikast, autasudest, osav√µtust rahvusvahelisest v√µistlusest Moskvas &quot;Raamat-75&quot;. Vive Tolli kujundatud raamatud (Anna Haava, Friedebert Tuglas), rannaainelised t√∂√∂d, n√§itused, erinevad graafikatehnikad. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 02.10.1975.

Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on kunstnik Edgar Valter, saatejuht Martti Soosaar. Vestlus Edgar Valteriga ilusatest paikadest, mida on k√§inud avastamas ja lasteraamatute illustratsioonidest, illustratsioonidest Jaan Krossi raamatule &quot;Mardi leib&quot; ja Oskar Lutsu raamatule &quot;Nukitsamees&quot;, maalimisest, karikatuuridest, meenutatakse Kurgj√§rvel olemist ja juttu tuleb praegustest tegemistest. Saate algus- ja l√µpus√µnad toimetaja Age Raa. Muusikaline kujundaja Silja Vahuri. Eetris 13.11.1975.
Vestlus NSL Liidu rahvakunstnik, professor Evald Okasega tema 60. s√ºnnip√§eva puhul (s√ºndinud 28.11.1915), saate autor ja reporter Hubert Veldermann. Viimase aja t√∂√∂d - s√ºgismaastikud, vanemad, √µpingud, s√µjaaeg (rindebrigaadid), Kunstiinstituudis √µppej√µuks olemine ja √µpilased, r√§nnuteed ja sellest valminud teosed, viljelemine erinevate kunstialadega, erinevad tiitlid (auliige, rahvakunstnik), n√§itused, suunad N√µukogude Eesti kunstis. Saade on kujundatud Evald Okase lemmikmeloodiatega. Toimetaja Inge Trikkel. Eetris 25.11.1975.
Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on kirjakunstnik Villu Toots, saate autor ja saatejuht Martti Soosaar. Vestlus Villu Tootsiga hanesulgedest, kirjasulgede ja kalligraafia arengu teemadel, kirjakunsti areng ja koolitus. Villu Toots r√§√§gib, kuidas ta j√µudis kirja juurde ja tehtud t√∂√∂dest. Saate algus- ja l√µpus√µnad toimetaj aAge Raa. Muusikaline kujundaja Silja Vahuri. Eetris 04.12.1975.
M√§lestusi skulptor August Vommist r√§√§givad professor Jaan Vares, skulptor Matti Varik, Vommi elukaaslane Mare Saks, reporter Ivar Trikkel. Saates on kasutatud Martti Soosaare kesk√∂√∂saadet 1974. aastast, kus August Vomm on viimane kord mikrofoni ees. Saate autor Ivar Trikkel. Toimetaja Merike R√µtova. Eetris 06.06.1976.

Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on maalikunstnik M√§rt Bormeister, saade kunstniku 60. s√ºnnip√§eva t√§histamiseks, saate autor ja k√ºsitleja Martti Soosaar. M√§rt Bormeister r√§√§gib ajaloost, oma piltidest, Adamson-Ericust, s√µjast, √µpingutest, elust s√µja ajal ja p√§rast seda, √µpetajakarj√§√§rist, loomingust, linnavaadetest, v√§rvidest, maalimisest, vanadest majadest, vaba√µhumuuseumist, majade joonistamisest, eesti saartest. Saate sissejuhatus ja l√µputeadustus toimetaja Helgi Erilaid. Muusikalised kujundajad Silja Vahuri ja √úlle Kilvet. Eetris 30.09.1976.

Saates meenutatakse kunstnik Richard Uutmaad ja tema elu Altjas, meenutavad kunstnikud Priidu Aavik, Lepo Mikko, Evald Okas ja kunstiajaloolane Villem Raam, r√§√§gitakse Richard Uutmaa koolielust ja meremaalidest, temast kui inimesest, kunstilisest olemusest. N√§itleja J√ºri Krjukov loeb Richard Uutmaa laaste ja luuletusi, mis avaldatakse esmakordselt. Saate autor Lembit Lauri. Toimetaja Mari Tarand. Helioperaator Aino Lauri. Eetris 31.05.1977. PAS-3234

Kunstnik Valdur Ohaka v√§rvikast isikust ja loomingust innustust saanud s√µpruskond koostas kunstnik Ilmar Kruusam√§e eestvedamisel raamatu Valdur Ohaka seni avalikustamata joonistustest, millega t√§histati tema 90. s√ºnniaastap√§eva. Film, mis on tehtud kunstniku loomingu hiilgeajal, laseb meil osa saada tema elust legendaarses K√ºtiorus, kuhu sageli kogunesid aega veetma ja m√µtteid vahetama vabameelsed vaimuinimesed. Re≈æiss√∂√∂r Tiina Park.

Rahvakunstnik Elgi Reemets jutustab oma vanematest, lapsep√µlvekodust, oma √µest (arhitekt Valve Pormeister), kooliajast, oma kunsti√µpetajast kooliajal (Kristjan Raud), keraamikust Vally Ellerist, kunsti√µpingutest. Samuti tuleb juttu laiaulatuslikust rahvakunsti kogumisest √ºle vabariigi ning praegustest t√∂√∂dest. NB! 23. minutil lindi kiiruse erinevustest tekkivad h√§ired. Saate autor ja k√ºsitleja Lembit Lauri. Eetris 06.07.1980.

Kesk√∂√∂programm. Kunstnik Evald Okas ja reporter Martti Soosaar vestlevad kunstniku personaaln√§itusest Kadrioru Kunstimuuseumis (10 aasta t√∂√∂dest), perest, portreede maalimisest, inspiratsiooni kogumisest reisidel, pooleliolevatest t√∂√∂dest. Toimetaja Reet Kudu. Muusikaline kujundaja Silja Vahuri. Eetris 25.12.1980.

Eesti Televisiooni saate heli. Saatejuht Andres Vihalem oli √ºhe p√§eva v√§ljas Kadrioru pargis ja uuris, mida t√§hendavad linnainimesele √ºldse pargid, kust oleks eeskuju v√µtta ja kuidas on lood teistes N√µukogude Liidu linnades. Mida t√§hendab park teadlasele ja mida kirjanikule? Missugune on praegu Kadrioru pargi seisukord ja millised on inimeste mured, kes Kadrioru eest hoolitsevad. Teises saates k√µnelevad Botaanikaaiast Heiki Tamm, kunstiteadlane Mai Lumiste, pargivaht Juhan Koidu ja Haljasalade Trustist Eliina B√§rg, p√µline Kadrioru elanik kirjandusteadlane Elem Treier. Saade on muusikaliselt kujundatud.

Intervjuu kunstniku Valli Lember-Bogatkinaga, saate autor ja k√ºsitleja Elme V√§ljaste. Lapsep√µlv ja vanemad, loodus loomingus, kooliaeg, √µppej√µud, hetke looming (mosaiikpannood), akvarellin√§itused, reisid ja nende m√µju, reis Buhhaarasse, pojad, loomingu mitmekesisus. Saate alguses sissejuhatus, loeb Tanel L√§√§n. Elme V√§ljaste l√ºhike intervjuu J√ºri Bogatkiniga. Eetris 29.10.1981.
Meie maa-arhitektuuri suurkuju, kes ise p√§rit Loksa kandist, tundis ja teadis eestlast, tema soove ja vajadusi. Mees, kes kandis rahvusliku mustriga vesti, silmitses maailma muhedalt l√§bi paksude prilliklaaside ning √ºtles vajalikus kohas vajaliku s√µna. August Volbergi k√µrval v√µtavad saatest osa arhitektid Peeter Tarvas ja Toomas Rein. Saatejuht on Ike Volkov. Saade valmis August Volbergi 85. s√ºnnip√§eva puhul.

Vaid pisut √ºle k√ºmne aasta sai Marju Mutsu astuda iseseisvat loominguteed. Selle ajaga j√µudis ta oforditehnikas leida isikup√§rase v√§ljenduslaadi ning kirjutada oman√§olise lehek√ºlje eesti n√º√ºdisgraafikasse. Tema graafiliste lehtede pihtimuslikkus, neis avanev inimlik m√µ√µde ja avatus t√µstavad tema t√∂√∂d meie kunstis erilisele kohale.
90 aastat Ado Vabbe s√ºnnist. 00:00:53, 00:05:11 Kunstiteadlane Evi Pihlak r√§√§gib Ado Vabbe t√§hendusest meile ja Eesti kunstile, vahele loeb J√ºri Karindi Ado Vabbe m√µtteid. 00:04:29 oktoobris 1955 k√§is Ado Vabbe k√ºlas Friedebert Tuglasel ja seda lindistas Elo Tuglas (l√µik sellest lindistusest). 00:18:14 Aleksander Vardi r√§√§gib Ado Vabbest. Toimetaja Helju J√ºssi, saate autor Martin Viirand, eetris 21.03.1982.

Film kaamerale nii t√§nulikust tarbekunstist, nagu seda on klaas. Klaasikunsti eksponeerimise k√µrval anname ruumi ka selle loomise protsessile ja loojatele. Meie klaasikunstnikest on ekraanil Eino M√§elt, Peeter Ruda≈°, Maie Mikof, Silvia Raudvee ja Leida J√ºrgen. Filmi alguses teeb Volli M√§eumbaed l√ºhiekskursi ajalukku Hiiumaal H√ºti k√ºla juures, kus asus eesti esimene klaasit√∂√∂stus. Stsenaristid Ira Einamaa ja Tiina Pork, operaator Toomas Massov, re≈æiss√∂√∂r Tiina Pork.

R√§√§gime Aleksander Tassast, mehest, kes oli nii kunstnik, kirjanik, kunstiteadlane kui ka muuseumitegelane. P√ºhendudes √ºhele v√µi teisele kunstialale k√ºll l√ºhikeseks ajaks, on Tassa renessansliku vaimuinimesena j√§√§nud kindlalt meie kultuurilukku. Aleksander Tassa kirevat elu ja loomingut tutvustavad kirjandusteadlane August Eelm√§e ning kunstiteadlased J√ºri Hain ja Villem Raam. Katkendi legendist &quot;√Ñikese ilm&quot; loeb Sulev Teppart.



Sarnaselt teiste oma aja kultuuriinimestega oli Jaan Koort mitmek√ºlgne mees. Skulptuuriloomingu k√µrval on k√µrgelt hinnatavad ka tema maalid ja keraamika. Jaan Koort on luuletanud, viiulim√§ngu harrastanud, m√∂√∂da ilma r√§nnanud, k√µige selle k√µrval perekonnaisa olnud. Saates r√§√§givad professor Enn Roos ning kunstniku t√ºtar Tui Koort ja poeg Lennert Koort. Autor ja saatejuht J√ºri Hain.

Saate k√ºlaline on professor, kunstnik ja kunstipedagoog Valerian Loik, saatejuht Lembit Lauri. Valerian Loik r√§√§gib esimestest kokkupuudetest kunstiga, √µpingutest ja √µpetajatest, oma perekonnast ja p√§ritolust, kunstikooli aegadest, reisidest Prantsusmaale ja P√µhja-Aafrikasse ning s√µjast, teistest kunstnikest ja kunstipedagoogi t√∂√∂st. Eetris 13.05.1984.
Kunstiteaduste doktor, professor Voldemar Vaga on kirjutanud mahukaid raamatuid √ºldisest kunstiajaloost, eesti kunstist ja arhitektuurist ning tema √µpilasteks on olnud suur osa meie kunstiteadlastest. Saates saavad s√µna Inge Teder, Mai Levin, Jaak Kangilaski, J√ºri Kuuskemaa ja Mart Kalm. Saatejuht on Mart Eller.

Saate k√ºlaline on Rootsis elav vabakutseline kunstnik Enno Hallek, saate autor ja k√ºsitleja Lea Sinissaar. Enno Hallek on s√ºndinud Eestis 1931. aastal. Enno Hallek r√§√§gib elust Rootsis, meenutab kodu Eestimaal, √µpingud Rootsis ja t√∂√∂ Rootsi Kunstiakadeemia √µppej√µuna, vabakutselise kunstniku staatus Rootsis ja Kunstiakadeemia struktuur, lapsep√µlve m√µjud kunstnikuks kujunemisele ja loomingule, hetke tegemised, n√§itused, tellimist√∂√∂d. K√ºlastatakse Stockholmi galeriid, intervjuu galerii omaniku Ann Westiniga (inglise keeles, t√µlge Lea Sinissaar). Toimetaja Lembit Siimaste. Saade muusikaliselt kujundatud.

1985. aastal t√§histas maailma kultuuriavalikkus Soome rahvuseepose &quot;Kalevala&quot; ilmumise 150. aastap√§eva. Sel puhul ilmus ka Eestis teose uustr√ºkk, millele tegi illustratioonid graafik Herald Eelma. Saates selgitavad kunstiteadlane J√ºri Hain ja kunstnik Herald Eelma eepose illustreerimise huvitavamaid √ºksikasju ja selle t√∂√∂ seost kunstniku senise loominguga.

Intervjuu filmilavastaja ja kunstniku Priit P√§rnaga, saate autor ja k√ºsitleja Liina Kirt. Priit P√§rn r√§√§gib filmifestivalidest, joonisfilmi tulevikust, igap√§eva tegemistest, reisidest, raamatutest. Muusikat Priit P√§rna filmidest, heliloojateks T√µnu Aare ja Olav Ehala. NB! Suur lindisahin! Eetris 11.04.1986.

Arhitektuuriprobleemide √ºle arutavad nii teenekad kui ka noored arhitektid Raine Karp, Henno Sepmann, Toivo Kallas, Mart Port, Irina Raud, Tiit Kaljundi, Veljo Kaasik, Leonhard Lapin ja Avo-Himm Looveer. K√µne all unikaalobjekti t√§hendus ja t√§htsus, konkreetsemalt Pirita Purjespordikeskus, hotell Ol√ºmpia ja Linnahall.

Saate teemaks on V√µru linna arhitektuuri ja v√§√§rtusliku keskkonna s√§ilitamine. Saatejuht Trivimi Velliste stuudiok√ºlalisteks on Vabariikliku Ahitektuurim√§lestiste Kaitseinspektsiooni juhataja Fredi Tomps, V√µru rajooni arhitekt M√§rt Ploomipuu, ETLVL arhitekt Ilmar Jalas, V√µru Muinsuskaitse inspektor Vaike Kupp ja videointervjuus r√§√§gib V√µru TK esimehe Elmar Tiit. Illustratsiooniks on fotod, mustvalged kroonikakaadrid s√µjaeelsest V√µrust ja videomaterjal t√§nap√§evasest linnast.

Kunstnik r√§√§gib oma loomingust ja selle allikatest, tegevusest kunstikabinetis, kus looming on ateljee uste tagant j√µudnud lausa t√§navale. Sellest, kuidas seletada ja p√µhjendada Andrus Kasemaa loomingulist ampluaad, r√§√§gib mitu Tartu kunstnikku ja ja kunstiteadlast. Autor-saatejuht Ants Juske.

1987. aasta alguses toimus Moskva Kunstnike Keskmajas Krimmi kaldapealsel eesti kunsti k√µigi aegade suurim n√§itus, mis h√µlmas viimase k√ºmnendi loomingu paremikku. V√§lja oli pandud 1500 t√∂√∂d ligemale kolmesajalt kunstnikult maali, skulptuuri, graafika, disaini ja tarbekunsti vallast. N√§itusele annavad hinnangu NSV Liidu Kunstnike Liidu juhatuse esimees Nikolai Ponomarjov, sekret√§r Igor Abrossov, kunstnik A. Sitnikov, kunstiteadlane W. Mailand, Eesti Kunstnike Liidu juhatuse esimees Enn P√µldroos ja teised.

Milline on eseme s√ºnd? Milliseid puutepunkte v√µib tekkida eri kunstiliikide ja eri maade kunsti vahel? Selle √ºle arutlemiseks pakub ainet Mait Summataveti loodud raamaturiiul, mille inspireeris soome kunstniku Jorma Hautala serigraafia. See riiul esindas eesti disaini Helsingis toimunud rahvusvahelisel sisustusmessil Habitare-87.



Eesti kunstis pole teist keraamikut ega metallikunstnikku, kes oleks nii s√º√ºvinud oma isamaa looduse k√µige lihtsamatesse motiividesse ja nii ergu tunnetusega oma muljeid teostesse kandnud. M√§lestusi kunstnikust jagasid Lagle Iisrael, Tuui Koort, Niina Raid jt. Autor ja saatejuht Indrek Hirv.
Erika Haggi on skulptor, kelle modellideks on tihti olnud teatriinimesed. Seekord on tema mere√§√§rses ateljees meie balleti eredamaid t√§hti Kaie K√µrb. Ajal, mil ateljees k√§ib t√∂√∂, n√§ete katkendeid Adami balletist &quot;Giselle&quot; ja Lazarevi balletist &quot;Antonius ja Kleopatra&quot;.

See on pilguheit eesti infograafika tuntuma meistri Olev Soansi t√∂√∂dele. Tema loodud kultuuriajalooline kaardistik on p√µlistanud paljusid valdkondi: kirjanduslugu, teatrilugu, meres√µitude ajalugu, linnustik, loomastik, revolutsioonis√ºndmused, sakraalehitused jt. Eestimaa piltatlas on kujunemas omamoodi visuaalseks Eesti ents√ºklopeediaks. Re≈æiss√∂√∂r Ly Pulk.

Paul Burmani loomingu paremik on talle toonud tundliku koloriidi, meeleolukate maastike ja linnavaadete maalija maine. Saates arutlevad kunstniku isiku ja loomingu √ºle kunstiteadlane Ebe N√µmberg ja ps√ºhhiaater Vaino Vahing. Saade valmis kunstniku 100. s√ºnniaastap√§evaks.

Elmar Kitse valikn√§ituse kujundaja Olev Subbi avaldab oma t√§helepanekuid kunstniku arenguteest ja tema maalijanatuuri iseloomulikest joontest. Oma m√§lestusi jagavad kunstniku abikaasa Linda Kits-M√§e, t√ºtar Saskia Kasemaa, v√§imees Andrus Kasemaa ning kunstniku s√µbrad ja kolleegid. Saate autor on Mai Levin, re≈æiss√∂√∂r Liina Kulles.

Tutvustame kunstnikku eelk√µige kui portretisti skulptuuris. Sellena on ta eesti kunsti ajalukku j√§tnud kaalukaid t√∂id. Talle on iseloomulik kerge stilisatsiooniga modelli romantiseerida ning karakteri avamise k√µrval r√µhutada plastika dekoratiivseid omadusi. Kujuriga vestleb kunstikriitik Harry Liivrand.
M√§lestussaade kunstiteadlasest Helmi √úprusest ja maalikunstnik Hilda √úprusest. Neid meenutavad Tui Koort, Helju Sirel, Voldemar Vaga, Ants Viires, Juhan Maiste, Voldemar V√§li ja Irina Solom√µkova, saatejuht ja autor Airi Kasera. Saates on kasutatud katkendit filmist &quot;Exegi monumentum&quot;.

Saate autor ja saatejuht Martin Viirand. Saade Alar Kotli nimelise preemia saanud arhitektist Vilen K√ºnnapust. 00:00:39 ja 00:12:15 Ike Volkov k√µneleb Vilen K√ºnnapust ja tema loomingust. 00:11:33 Helil√µik temaatiliselt √µhtult &quot;Ruumi poeesia&quot; Kirjanike Majas, k√µneleb Vilen K√ºnnapu. 00:17:33 Vilen K√ºnnapu k√µneleb West Coast Gateway (L√§√§neranniku V√§rav) arhitektuurikonkursist (Los Angeles, 1988). Kavas 02.09.1988. Saate l√µpp on puudu.

Eesti kunstiloo suuremaid nimesid skulptor Anton Starkopf on s√ºndinud Kohila vallas, √µppinud M√ºnchenis ja Pariisis, t√∂√∂tanud Rathenis, Dresdenis, Berliinis ja Moskvas, osalenud &quot;Pallase&quot; asutamises. Tema loomingusse kuulub hulgaliselt monumente ja ausambaid, portreesid ja b√ºste, reljeefe ja dekoratiivseid figuure. Saade p√º√ºabki aidata looja elu ja ideid m√µista.
1989. aasta kevadel Helsingis toimunud eesti kunstnike n√§itus. Esindatud olid T√µnis Vint, Leonhard Lapin, Vilen K√ºnnapu, J√ºri Okas, Raul Rajangu, Raoul Kurvitz, Siim-Tanel Annus jt. - kokku 18 kunstnikku. N√§ete katkeid Raoul Kurvitza ja Siim-Tanel Annuse performance'idest, mis toimusid avamise aegu Taidehallis. Saate autor ja re≈æiss√∂√∂r on Tiina Park.

Ando Keskk√ºla, Matti √ïunapuu ja J√ºri Kermik m√µtestavad lahti m√µiste &quot;disain&quot;, selgitavad selle t√§hendust ja s√ºsteemi maailmas. R√§√§gime l√§hemalt kodumaiste toodete konkurentsiv√µimest. Oma arvamuse meie disainerite t√∂√∂ ja v√µimaluste kohta ettev√µtetes √ºtlevad ka t√∂√∂stusjuhid. Re≈æiss√∂√∂r Katrin Reimann, toimetaja Katrin Saks.



Eesti luuletaja, kes elas Rootsis ja oli suuteline luuletama mitmes keeles. S√ºrrealist, kelle luulestiil on avardanud eesti l√º√ºrika v√µimalusi. Ta on loonud mitmesuguseid helisid, k√µnet ja muusikat √ºhendavat niinimetatud k√µlalist luulet ehk h√§√§lutusi. Ilmar Laabaniga vestles Andres Ehin.

Toimetaja Lea Veelma. Saatel√µik. R√§√§kija on meesterahvas. Teemaks on: KUKU klubi, mis asutatud 1935. aastal, s√µjaj√§rgsel k√ºmnendil pidas pausi ja tegutseb t√§nini klubina. R√§√§gitakse 1990-ndate I poole loomerahva kinnise klubi elust. Nimepidi on juttu 50-aastase ametistaa≈æiga ≈°veitserist Leost, ettekandjatest Piretist ja Tiinast, baarmenidest Vellost ja Antsust. Salvestuskuup√§evana on m√§rgitud 1990-ndate I pool. ASDAT-664.6

Uhke erakuna kohalikus arhitektuuris on see mees j√§tnud endast m√µndagi huvitavat: ilusat funktsionalismi, pehmelt lopsakaid villasid N√µmmel ning √ºllatavalt Hamburgi-p√§raseid klinkermaju Tallinna s√ºdalinnas. Ja kuigi Robert Natus on rahvuselt sakslane, muudab tema p√§rand siinmail ta eesti arhitektiks. Saade valmis arhitekti 100. s√ºnniaastap√§evaks.

lmar Laabaniga ajavad Stockholmi Hiina restoranis juttu Maia Lilje ja Virve Normet. Saate algmaterjal, intervjueerijad on salvestisel madala nivooga. Vestlus muusikast, k√§imasolevast n√º√ºdismuusika festivalist, loomingust, Ilmar Laabanist, jm. Kavas nn Rootsi muusika p√§eval. Salvestatud mai 1990.
Sarja neljanda ts√ºkli viimane loeng on √ºldistus teemal inimene ja kunst. Professor Juri Lotman r√§√§gib t√§nap√§eva kunstist ja sealhulgas filmikunstist, nende m√µjust isiksusele, kunsti omap√§rast ning suhetest pseudokultuuri eri vormidega. Kunst annab alati valikuv√µimaluse, mida elu sageli ei anna. Ta eksisteerib mitte ainult v√§ljaspool meid, vaid ka meis enestes. Kui ka tahaksime, ei suudaks me elada kunstita. Re≈æiss√∂√∂r Kadri Mardna, operaator Andres Kull, toimetaja Jevgenia Haponen.

30. augustil 1990 avati Soomes aasta suurima kultuuris√ºndmuse raames vaba√µhun√§itus &quot;Eesti maastikud Helsingi Esplanaadil&quot;. N√§itust kommenteerivad kunstikriitik Krista Kodres, Soome Arhitektuurimuuseumi direktriss Marja-Riitta Norri ja sisustusarhitekt Perttu Mentula.

Maalikunstnik Jaak Adamson elab Slovakkias, n√º√ºd on ta oma t√∂√∂dega √ºle hulga aja Eesti kunstis√µprade ees, temaga vestleb s√µber J√ºri Arrak. Maalikunstnik Jaak Adamson elab Slovakkias, n√º√ºd on ta oma t√∂√∂dega √ºle hulga aja Eesti kunstis√µprade ees. Mitmek√ºlgse kunstnikuga vestleb J√ºri Arrak.
Nii Raoul Kurvitsa maalid kui ka perfomance'id on v√§ga subjektiivsed, l√§htudes alateadvuse impulssidest, arhet√º√ºpsetest kujunditest ja kunstniku keerulistest m√µttek√§ikudest. Saates pakub kunstiteadlane Sirje Helme m√µningaid l√§htekohti nii kunstniku kui ka tema loomingu m√µistmiseks.

Intervjueerija Lea Veelma. Saatel√µik. Ando Keskk√ºla r√§√§gib oma Stockholmis k√§igust. Peamiseks jututeemaks on Rootsi Kunstiakadeemia akadeemik Enno Hallek, eesti kunstnik Stockholmis, kellel on seal ka oma kunstikool. Ta on palju aidanud eesti kunstitudengeid. Salvestuskuup√§evana on kirjutatud 1990-ndate aastate I pool. ASDAT-664.3
Intervjueerija Lea Veelma. Saatel√µik. J√ºri Arrak r√§√§gib hirmudest, iseseivusest, √ºksindusest, oma t√∂√∂st. Halliste kirik. J√ºri Arraku maal P√ºha Anna Maarjaga, mille avamine seisab ees (juuni 1991). Kristlusest. Salvestuskuup√§ev on 1990-ndate l√µpp v√µi 1991 I pool. ASDAT-664.4

Eesti Telefilmi materjal &quot;Kunstnik Peeter Mudist&quot;. Ilmselt filmi &quot;Iga√ºks nagu saab&quot; heli algmaterjal. Re≈æiss√∂√∂r ja intevjueerija Liina Kulles. Helire≈æiss√∂√∂r Rein Urm. Kunstnik Peeter Mudist k√µneleb loomulikkusest, ateljeest kunstniku elust, hirmust maailma ja elu ees, loomingust, Saaremaast, teaduslikust t√∂√∂st &quot;Joonistaja 10 k√§sku&quot;, t√µest, vabadusest, maalimisest jpm. Monteerimata materjal. Salvestatud m√§rtsis 1990.



Maailmamainega muuseum asub umbes 30 km kaugusel Kopenhaagenist looduslikult kaunis kohas mere kaldal. Muuseum asutati 1958. aastal ja seda on mitu korda juurdeehtustega laiendatud. Meid huvitas nii Louisiana kunstikogu kui ka see, mismoodi h√§stitoimiv kunstikeskus on v√§lja arendatud. Muuseumi tutvustab selle asutaja Knud W. Jensen.

Film eesti kunstnikust Peeter Mudistist (1942), kes l√µpetas ERKI 1967. aastal maalijana. Mudist oli kunstnik, kes ei maalinud seda, mida n√§gi, vaid seda, mida m√µtles. Tema jaoks oli t√§htis vaid s√µnum, valguse otsimine. Tal oli, mida √∂elda, ja ta kandis selle puhtf√º√ºsiliselt iseendast andes l√µuendile, ignoreerides oma rasket haigust. Film h√µlmab ajavahemikku kevadest s√ºgiseni 1990. Viibime Mudisti seltsis nii Saaremaal Leisis kui ka tema ateljees Tallinnas. Filmis keskendutakse eelk√µige kunstnikule kui loojale, on p√º√ºtud avada kunstniku olemust tema tunnetuse k√µrghetkedel, tabada loomisajendeid ja kanda edasi tema s√µnumit.
Sirje Runge on t√§htsamaid minimalistliku maalitraditsiooni loojaid Eestis. Abstraktse kunsti √ºhe v√µimalusena taotleb minimalism puhast maalikunsti, pagendades pildipinnalt kirjelduse ja sellega seotud s√µna. Saates tutvustatakse kunstniku kujunemisteed geomeetrilisest abstraktsionismist minimalismini aastatel 1970-1980 ja tema hilisemat loomingut.

R√ºhmitus Para loodi 1989. aastal. S√ºrrealistide esimene n√§itus toimus 1990. aastal Tartus. 28. juunist kuni 21. juulini 1991 oli Tallinna Kunstihoones r√ºhmituse teine √ºlevaaten√§itus. Kommenteerivad kunstiteadlane Ants Juske ja Para liige Ilmar Malin. Re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann.
Kuna kunstnik on oma t√∂√∂meetodit selgitades ikka r√µhutanud inimese ja kosmose √ºhtsust, kus taevane ning maine on miljoni niidiga seotud, siis n√§htud killud kunstniku elust koondati saateks pealkirjaga &quot;Taeva all&quot;, mis on √ºks tema hiigelseeria serigraafiatehnikas. Raul Meele loomingut kommenteerib Sirje Helme.

Siim-Tanel Annuse algusaegade graafiliste lehtede rafineeritud geomeetrilistes, abstraktsetes kujundites on p√ºrgimus argisest v√§lja, taeva ja valguse poole. Suhtlemises eluga l√§bi kunsti on kunstniku varjatud kirglikkus leidnud v√§ljundi performance'ides. K√µlab Peeter V√§hi teos &quot;√úheksa mantrat&quot; ja Annus r√§√§gib oma p√º√ºdlustest kunsti tegemisel ning selle n√§gemusest.

Naise kaudu ja naisekeskselt on Epp-Maria Kokam√§gi end alati v√§ljendanud, milleks muuks pidada tema intuitsiooni usaldust, osavat elufragmentide ja aimatavate seoste liitmist ning kompositsiooni elegantsi. Nii avameelset naiselikkust on isegi pealet√ºkkivaks peetud, kuid isikup√§rane anne on juba kord end v√µimukalt maksmapanev.



Sirje Helme, Ants Juske, Eha Komissarov, Anu Liivak jt kommenteerivad t√∂id n√§itustelt &quot;Objekt versus ruum&quot;. Austria n√º√ºdisskulptuur galeriides Luum, Sammas ja Kunstihoone galeriis Juhana Blomstedti maale sarjast &quot;Symposion&quot; ja Sirje Runge maale. Re≈æiss√∂√∂r Liina Kulles.

Keraamik Aino Alamaa sai tuntuks eelk√µige oma pisiplastikaga. Tema loomingu p√µhiteema on inimene, keda kunstnik on kujutanud suure soojuse ja t√§helepanuga igap√§evaste toimetuste juures v√µi tegelemas kaunite kunstidega. Saates jagab ta t√∂√∂ vahel meiega oma m√§lestusi, mis on sama haprad kui keraamika. Saatejuht Liina Kulles.
Saate autor ja intervjueerija Lea Veelma. Saade Kunstikanal. Kolm intervjuud saatest, saade pole s√§ilinud terviklikult. 00:00:02 Mati Karmin r√§√§gib Sammas Galeriist, mis on tegutsenud aasta. Kunstnikest, kunstist ja kunstnike probleemidest, galeriist, jm. 00:08:09 Epp Maria Kokam√§gi r√§√§gib oma n√§itusest &quot;Teated suvest&quot; Sammas Galeriis (helil√µik salvestatud 08.09.1993), kunstist, suvest, oma t√∂√∂dest ja muusikast. 00:15:23 Arhitektuurimuuseumi direktor Karin Hallas r√§√§gib Rahvusraamatukogus avatud n√§itusest &quot;Arhitektuurijoonis kui ajastu dokument&quot;. Saade kavas Raadio 2-s 11.09.1993. VAS-4604
Eesti skulptorite algatatud rahvusvaheline skulptuurialane t√∂√∂kohtumine Otep√§√§l. Eesm√§rgiks koost√∂√∂ edendamine ja aktuaalsete kunstiideede viimine v√§ikelinna keskkonda. Kunstnikel tuli kasutada ainult kohalikke looduslikke materjale ja nende j√§√§ke. Inspiratsiooniallikaks oli linn. Kogu ettev√µtmine kujunes nii v√§ljakutseks kui ka p√µnevaks intellektuaalseks m√§nguks, oamoodi v√µistluseks. V√µitjaks sai Otep√§√§ linn, mida neil suvep√§evadel t√§itis moodsa kunsti hingus. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat.

Camp kui 1960. aastate New Yorki suubuv √ºldkultuuriline n√§htus on √§√§rmiselt eklektiline ja h√µlmab endas peaaegu k√µikide stiilide ning eluhoiakute elemente. Saates esinevad modell Beatrice, Anneli Hallik, Harry Liivrand, Allan Hmelnitski jt. Saatejuht Raoul Kurvits, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann ja toimetaja Katrin Reimann.

Eesti kunstis on olnud palju eredaid maalijaid. Nende seast kerkib esile Elmar Kitse (1913-1972) nimi, kes omas erakordset loomisj√µudu ja ande mitmek√ºlgsust. Erakordselt viljaka loometegevuse k√µrval j√§tkus kunstnikul energiat ka arvukate hobidega tegelemiseks. Saates meenutavad kunstnikku tema s√µbrad ja tuttavad ning pereliikmed. Saate autorid on Tiiu Talvistu ja Mare Joonsalu.



Interaktiivsest televisioonist r√§√§givad Marko Laimre ja Ivar Reimann; noore kunstniku tutvustus: Priit Joala; Tairo P√§rnamets ja Andro K√∂√∂p r√§√§givad sisekujundusest kullakaupluses, Mari Sobolevi intervjuu SHOP 13-s; intervjuu Ando Keskk√ºlaga. Saate re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann ja toimetaja Katrin Reimann.

Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Toomkiriku vappepitaafide konserveerimise t√∂√∂kojas kaht pooleldi t√∂√∂s olevat vappi: Stackelbergi ning Uexk√ºlli krahvisuguv√µsade omi. L√§bi nende n√§idete kuuleme vappide p√µhikomponentide kujunemisest, t√§ienemisest, v√§rvidest ja dekoorist l√§bi mitme sajandi. Saksa restauraator Arnulf von Ulmann r√§√§gib Toomkiriku konserveerimist√∂√∂koja arendamisest kaasaegsele rahvusvahelisele tasemele.

Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Haapsalu piiskopilossi, mille ehitust alustati 1263. aastal ning mis on √ºsna h√§sti s√§ilinud t√§nap√§evani. Saame √ºlevaate lossi ajaloost- rajamisest ja kujunemisest l√§bi sajandite. Illustratsiooniks on m√µned joonistused ja reprod vappidest, lossist ja Magnus de la Cardie'st.
Noorte kunstisaate teemaks on sotsrealism ja sotsiaalsus kunstis; saates tutvustatakse Kursi koolkonna liiget Peeter Allikut, kes oli ka visuaalsete kunstide festivali &quot;Dionysia '95&quot; peakunstnik. Saatejuhid Mare Tralla ja Mari Sobolev, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Katrin Reimann.
Saate k√§sikirja aluseks on Leo Soonp√§√§ monograafia ja Hanno Kompuse artikkel. Saate tegemist on toetanud Eesti Rahvuskultuuri Fond. Adamson-Ericu m√§lestustega helisalvestus p√§rineb 1966. aastast. Saade annab s√ºvaanal√º√ºsi Adamson-Ericu loomingust ja tema kohast Eesti kunstis. Adamson-Ericut meenutavad Mari Adamson, Bruno Tomberg, Olev Subbi, Evald Okas, Ella K√ºlv, Gustav Ernesaks, Villem Raam, Leo Gens.

Rikka loomingulise p√§randiga kunstnik Edgar Valter elas viimased poolteist aastak√ºmmet V√µrumaa k√ºngaste ja metsade keskel. Edgar Valter illustreeris ligi 250 raamatut, ilmunud on kaheksa karikatuurikogu, ta l√µi vabagraafikat ja eksliibriseid ning tegutses pidevalt maalikunstnikuna. Aga just V√µrumaal ilmus tema esimene omakirjutatud ja joonistatud lasteraamat &quot;Pokuraamat&quot;, inspireerituna V√µrumaa kaunist loodusest. 12 aasta jooksul j√µudis ta lastele joonistada ja kirjutada veel 15 raamatut ning maalida hulgaliselt V√µrumaa maastikke. Portreesaade Edgar Valterist salvestati P√∂√∂rism√§el. Re≈æiss√∂√∂r Karin Nurm, toimetaja Eve Viilup.

Saatesari hakkab k√§sitlema kunsti, meedia ja elu vahekordi. Iga p√§ev √ºles kerkivaid uusi esteetilisi k√ºsimusi on kutsutud lahti m√µtestama meie parim ajupotentsiaal. L√§bi intellektuaalse vaidluse v√µib isegi selguda t√µde. Saatejuhid on nimekad kunstiteadlased Ants Juske ja Harry Liivrand. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.

Kit≈°i ei ole peetud &quot;k√µrge&quot; kunsti aineseks. Ometi n√§eme, kuidas kit≈° tungib lugupeetud muuseumidesse ja galeriidesse. Saates tulebki juttu kunsti, elu ja kit≈°i vahele j√§√§vatest n√§htustest. Saatejuht kunstiteadlane Harry Liivrand. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.
Vaidlusteemaks on mood ja t√§nav. Massikultuur m√µjutab eliitmoodi rohkem kui kunagi varem. Klubimood, military look ja punk on j√§tkuvalt m√§rks√µnad, mis segunevad aristokraatiale omase glamuuriga. Saatejuht Harry Liivrand. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.

Vanade kunstiinstitutsioonide kadumisega on muutunud olulisemaks kriitiku ja kuraatori roll. Kas see on kriitikute v√µim kunstnike √ºle ja kas kriitikud k√§ituvad alati kunstniku suhtes eetiliselt? M√µtteid vahetavad kunstnik J√ºri Arrak, kunstiajaloolane Linnar Priim√§gi ja kuraator Peeter Linnap. Saatejuht on kunstiteadlane Ants Juske. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.

Kuigi Eestis on toimunud arvukalt kunstioksjone ja eesti kunstil on k√µrge renomee, puudub meil sisuliselt kunstiturg. Et aga kunst on kapital, on l√§√§nemaailmas ammu kinnitust leidnud. Stuudiosse on kutsutud galerist ≈†ifara Hindrekson ja kunstidiiler Georg Poslavski. Saatejuht Harry Liivrand. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.
Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Otep√§√§ maalinnuse ajalugu, mis on seotud Otep√§√§ asula tekkimise looga. √úlevaade linnuse rajamisest 6. sajandil kuni h√§vimiseni 1396. aastal. Tutvustatakse Otep√§√§ kirikut, millel on seos Eesti lipu s√ºnniga ning kaht taastatud reljeefi kiriku sissek√§igu k√µrval. Illustratsiooniks on keskaegsed olustikulised joonistused-pildid.



Eesti kunstimuuseumide funktsioonide √ºle arutlevad Enriko Talvistu ja Marika Valk. Milline peaks olema uus rahvuslik kunstimuuseum? Kas ta peab keskenduma klassikale v√µi olema kaasaja kunsti keskuseks? Saatejuht Ants Juske. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.

Alkoholist on kunstiringkondades alati r√§√§gitud kui √ºhest loomingu stimulaatorist. Kui paljud Eesti loovisiksused on loonud kunsti, kirjandust ja muusikat n-√∂ kerges vines ning kui t√µsiselt tuleb nende tunnistustesse suhtuda? Stuudiosse on kutsutud Andres Langemets, Leonhard Lapin ja J√ºri Arrak.

Ideede prioriteet on kultuuriringkondi alati erutanud. Kes m√µtles v√§lja kubismi, kes tuli v√§lja postmodernismi terminiga? Kaasaegses info√ºhiskonnas on ideede liikumine ja erinevate ideede vastatikune m√µjutamine siiski endiselt keeruline protsess, kus on nii v√µitjaid kui ka kaotajaid. Harry Liivranna k√ºlalisteks on kunstiteadlane Sirje Helme ja kirjanik Hasso Krull. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, toimetaja Mariina M√§lk.

Peeter Tooming k√§ib koos fotograaf Karmo Uusmaaga neis paigus Mulgimaal, kus 1930. aastate teisel poolel tegi oma pilte Carl Sarap, tolle aja Eestimaa kroonik. Saates on k√µrvuti asetatud Carl Sarapi pildid esimese Eesti Vabariigi aegsest Mulgimaast ja Peeter Toominga fotod t√§pselt neistsamust paigust 1990. aastate keskel.

Oluline n√§htus kunstimaailmas. Skandaal on sageli mehhanism, mille abil nii meedia kui kunstikriitikud loovad tundmatust inimesest tuntud kunstniku. Kunstiteadlane Harry Liivrand on kutsunud stuudiosse √ºhe endise ja √ºhe hetkel tegutseva skandalisti - J√ºri Arraku ning Mare Tralla. Vesteldakse ja vaieldakse skandaali olemuse √ºle.

L√§bi kogu Eesti kunstiajaloo on olnud √ºks teravamaid probleeme p√µlvkondadevahelised arvete√µiendamised ja seda juba alates esimesest √ºlevaaten√§itusest 1919. aastal. &quot;Isatapjaid&quot; on olnud igal p√∂√∂rdelisel ajastul. Saade p√º√ºab leida vastust k√ºsimusele, kas p√µlvkondade probleem on ikka veel p√§evakorral v√µi mitte. Teema √ºle arutlevad kunstiteadlane Mari Sobolev ja kunstnik Raul Meel.

Kunsti sotsiaalset funktsiooni r√µhutavad paljud kuraatorprojektid ja ideen√§itused. 1990. aastatel on seet√µttu r√§√§gitud kunstniku ja kriitiku sotsiaalse rolli t√§henduse t√µusust. Kas sotsiaalne t√§hendab ka moodne? Teema √ºle debateerivad kunstiteadlased Harry Liivrand, Jaak Kangilaski ning kunstnik Marko Laimre.
Kas Ameerika mandrile sisser√§nnanud olid luuserid (loser)? Kes on luuserid, milles v√§ljendub nende elustiil? Keda v√µiks pidada winneriks ehk v√µitjaks ja kuidas √ºhtib v√§line s√§ra sisemise t√ºhjusega? Saatejuht Mari Sobolev, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann ja toimetaja Katrin Reimann.

Vaatluse all on kunsti kommunikatiivsus. Kas pilti v√µi muud kunstit√∂√∂d saab k√§sitleda ilma seda n√§itamata ja kuidas seletada kunsti publikule nagu &quot;surnud j√§nesele&quot;, kui parafraseerida Joseph Beuysi? Saatejuht Harry Liivranna vestluskaaslasteks olid Maria-Kristiina Ulas ja Ando Keskk√ºla. Re≈æiss√∂√∂r Kalev Lepik, toimetaja Mariina M√§lk.

00:30:35. Saade Niguliste kiriku p√µlemistest ja taastamistest. tr 6 Hubert Veldermann vestleb vesiehitaja Sulev Roosmaga 09.03.1944 p√µlemisest, s√µbra isa hukkumisest, meenutab uut p√µlemist 13.10.1982. tr 8 Muinsuskaitse Ameti juhataja Rasmus Kangropool r√§√§gib kiriku p√µlemistest l√§bi aegade, taastamisplaanidest ja p√µlengust 1982. a. tr 9 Arhiivil√µigud 1984. aasta 26. oktoobrist, kui taastamine l√µpetati. Kunstimuuseumi direktor Inge Teder ja M√§lestusm√§rkide Projekteerimise Valitsuse juhataja Heino Uuetalu r√§√§givad t√∂√∂dest ja plaanidest. tr 10 Kunstiteadlane Mai Lumiste ekspositsioonist ja tulevikuplaanidest. Saade muusikaliselt kujundatud.
Saade Niguliste kiriku p√µlemistest ja taastamistest. tr 6 Hubert Veldermann vestleb vesiehitaja Sulev Roosmaga 09.03.1944 p√µlemisest, s√µbra isa hukkumisest, meenutab uut p√µlemist 13.10.1982. tr 8 Muinsuskaitse Ameti juhataja Rasmus Kangropool r√§√§gib kiriku p√µlemistest l√§bi aegade, taastamisplaanidest ja p√µlengust 1982. a. tr 9 Arhiivil√µigud 1984. aasta 26. oktoobrist, kui taastamine l√µpetati. Kunstimuuseumi direktor Inge Teder ja M√§lestusm√§rkide Projekteerimise Valitsuse juhataja Heino Uuetalu r√§√§givad t√∂√∂dest ja plaanidest. tr 10 Kunstiteadlane Mai Lumiste ekspositsioonist ja tulevikuplaanidest.
Muinsuskaitse ja t√§nap√§ev. Saate autor Reet Made, kultuuriajaloolane Silvi Lindmaa-Pihlak ja Ajakirjanike Liidu abiesimees Toivo Tootsen teevad ringk√§iku Eesti ajakirjanike kodus, mis asub Pirita-Kosel, Waldfriedi villas ja on √ºks nn Vana-Kose omaaegseid kaunimaid ehitisi, mis valmis 1870-ndatel t√µen√§oliselt Eestimaa kubermangu ehitusosakonna arhitekti Rudolf Kn√ºpfferi projekti j√§rgi. 1927 kohandati villa ajakirjanike koduks. Villa ajalugu ja taastamine.

Reet Valing on k√ºlas Viljandimaal K√§√§riku talus Heimtali muuseumis professor Anu Raual. Anu Raud r√§√§gib rahvakunsti s√§ilitamisest ja arendamisest, tutvustab oma muuseumi ekspositsioone ja talukultuuri v√§ljapanekuid. Auv√§√§rt eesti kemmerg. Kooliruumid. Merle Puusepp r√§√§gib oma perenaiset√∂√∂st talus. Kindad. Loomad. Tikkimine. Muuseumi t√§htsus ja eesm√§rgid. Autor Reet Valing. Toimetaja Terje Soots. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 27.07.1997.



Vello Miku stuudiok√ºlaline on kirjakunstnik ja rahakavandite autor Paul Luhtein. Ainult saate s√µnaline osa. Teemad: √µpingud, kirjakunsti omandamine, teenetem√§rkide loomine, vapid jms s√ºmboolika, auaadressid, vanalinna motiivid, KUKU-klubi, t√ºtar Irina Raud, tervis. Eetris 09.10.1998.



Saate autor Kertu Soans. Saate k√ºlaline on projekti √ºldkuraator professor Leonhard Lapin. Teema: projekt &quot;Ruum ja vorm 2000&quot; on tagasivaade l√µppeva sajandi ruumikujundusse Eestis ning selle kasutamisse Eesti filmiloos. Toimetaja Maris Johannes. Eetris Vikerraadios 01.01.2000.

Kunstikanali saatel√µik. Laulva revolutsiooni aegne jutt. Aili Vint r√§√§gib oma maalidest, Lasnam√§est. Kunstnike muredest seoses materjalide hankimisega ja n√§ituste korraldamisega, mida igati takistavad √ºksk√µiksed ametnikud. Aili Vindi √ºlevaaten√§itus Kadriorus Eesti Kunstimuuseumis, kus peamiselt eksponeeritud meremaalid. Graafika, erootilised pildid. Intervjueerija Lea Veelma. Saatel√µik kavas 1980-ndate l√µpus. ASDAT-667.11
Intervjuu kunstnik Sirje Rungega. Saate autor ja k√ºsitleja Lea Veelma. Salvestatud Sirje Runge kodus √ïism√§el. Kunstniku roll √ºhiskonnas, looming (alustas 17-aastaselt), n√§itused ja l√ºhidalt eluloost. Saate salvestamise aeg teadmata. Kunstikanali saated olid Raadio 2 eetris 1993 - 2003.

Saate k√ºlaline on maalikunstnik Evald Okas (s√ºnd 1915), saate autor ja k√ºsitleja Reet Made. Evald Okas r√§√§gib oma vanematest, kooli minemisest, joonistama hakkamisest ja selle √µpetamisest teistele. NB! Tugevad sahinad ja augud tekstis! Eetris Vikerraadios 02.09.2000.

Saate autori Kerttu Soansi vestluskaaslane on kunstnik Maarja Undusk. Koduelu k√µrvalt ja kodueluga koos enda teostamine. Juttu naiseks ja emaks olemisest, lapsep√µlvest (M. Undusk on Ellen Niidu ja Jaan Krossi t√ºtar). R√§√§gitakse Mari Tarandi n√§itusest Kirjanike Majas tema s√ºnnip√§eval. M√§lestuste s√§ilitamine, laste kasvatamine. Olulised v√§√§rtused elus. Tsiteeritakse Aino Kallast. Maksimalism. Muinasjutt kompromissitult l√µpuni minekust. Eetris Vikerraadios.



Kunstiteadlane Heie Treier t√µmbab paralleele teda h√§iriva trendika k√µnepruugi &quot;cool&quot; (jahe) ja mitmete elun√§htuste, sh kunsti vahel ning seda aluseks v√µttes t√µdeb, et ei salli jahedust-k√ºlmust, vaid v√§√§rtustab soojust-inimlikkust. Autor ja toimetaja Haldi Normet-Saarna. Eetris Vikerraadios 22.09.2001.

Tartu maantee l√§bimurre Tallinna kesklinnas ja Jaani seegi keldrivaremete s√§ilitamine on √ºks t√º√ºpilisi vaidlusi muinsuskaitse ja kinnisvaraarendajate vahel uue aastatuhande hakul. Linn vajab laiu magistraalteid, aga neid ei saa hinnalisi muinsusi l√µhkudes rajada. Muististe s√§ilitamise v√µimalusi ja vajadust p√µhjendavad saates Tallinna Linnavalitsuse Kultuuriv√§√§rtuste Ameti juhataja Agne Trummal, Rahvusvahelise M√§lestiste ja M√§lestisalade N√µukogu ICOMOS Eesti Rahvuskomitee juht, ajaloolane ja muinsuskaitsja Jaan Tamm ning Jaani seegi varemete eksponeerimisega kaasneva maa-aluse parkla projekteerija-firma EKE Investi juht Rein Tiik.
Stuudios on saatejuht Kerttu Soans, Eesti Kunstiakadeemia professor Mare Saare, Scankristalli tootearendaja kunstnik Kai Kiudsoo-V√§rv ja klaasikunstnik Kalli Sein. Klaasikunsti n√§itus Nordic Klaas Tallinnas. T√∂√∂tamine tehases ja stuudios. Klaasit√∂√∂ spetsiifika ja tehnikad. Klaasikunst ja kunstnikud mujal maailmas. Eetris Vikerraadios 04.11.2001.

Eesti professionaalse nahakunsti √µpetamine - 85. Nahakunst Eestis 1930. aastail - Eduard Taska. Nahakunsti √µpetamine. R√§√§givad: toimetaja Kerttu Soans, Eesti Kunstiakadeemia nahakateedri juhataja Illu Erma, Prantsuse L√ºtseumi kunsti√µpetaja Ruth Kalvik ja nahakunstnik Maarja Undusk.
Saate toimetaja Kerttu Soans. Tallinna Restaureerimiskooli juhataja professor Juhan Maiste r√§√§gib kooli loomisest, algusest, p√µhim√µtetest, eesm√§rkidest. Professor Leo Lapin r√§√§gib oma t√∂√∂st koolis. √úli√µpilased Kadri Kallaste ja Olari K√§rmas r√§√§givad erialast ja tulevikuplaanidest.

14. mail 2002 koguneb t√∂√∂koosolekule Eesti Muinsuskaitsen√µukogu arutama Eesti Muinsuskaitse Seltsi taotlust s√§ilitada uue Kunstimuuseumi ehitusele ettej√§√§vad paekivihooned, kuigi Tallinna linnavolikogu oli ehituse detailplaneeringu, sealhulgas paekivihoonete lammutamise, kinnitanud juba m√§rtsis. Vahipataljoni paekivist hoonete s√§ilitamine t√§hendaks aga kunstimuuseumi ehituse seiskamist. Olukorda kommenteerivad Eesti Kunstimuuseumi direktor Marika Valk ja Muinsuskaitse N√µukogu esimees, Ajaloo Instituudi direktor Toomas Tamla. K√ºsitleb Kaja K√§rner.

ER Narva stuudios r√§√§gib J√ºri Nikolajev. Narva Aleksandri kirik - ajalugu, t√§nap√§ev, tulevik, taastamist√∂√∂d. R√§√§givad: Aleksandri kiriku √µpetaja Villu J√ºrjo, Muinsuskaitse Ameti peadirektor Anneli Randla, Kreenholmi AS peadirektor Meelis Virkebau, Mart Laar ja Kuningas Arthuri Gala kunstiline juht Mart Mikk.



S√µnaline. Vaal-galerii avamisn√§itus Marko M√§etammelt; L√§ti kunstnike n√§itus &quot;Kohanemine&quot; Rotermanni Soolalaos; √ñkoloogiline n√§itus &quot;Roheline laine&quot; Kunstihoones; Projekt &quot;Kuum kunstiliin&quot;. Saate autor: K√§di Talvoja. Saade muusikaliselt kujundatud.

Haapsalu linnast kui ajaloom√§lestisest ja kui nauditavast elukeskkonnast r√§√§givad ajaloolane, L√§√§ne maakonna arhitekt T√µnis Padu, moekunstnik Liivia Le≈°kin ja Evald Okase omandatud endises Haapsalu kunstikoolis kunstisalongi avanud klaasikunstnik Kai Koppel. K√ºsitleb Kaja K√§rner.



Subjektiiv k√§sitleb kahes j√§rgnevas saates kultuuriajaloo s√ºgavt√§henduslikku n√§htust nagu √µigeusu ikoon. Esimeses saates r√§√§gime ikooni ajaloost ning religioossest ja esteetilisest sisust. Saates r√§√§givad Tallinna peapiiskop, Nikolause kiriku √ºlempreester Oleg Vrona, kunstiajaloolane J√ºri Kuuskemaa ning kunstnik Nikolai Korma≈°ov.
Eesti Kunstimuuseumi teadusdirektor Tiina Abel tutvustab sel s√ºgisel R√º√ºtelkonna hoones algavat kohtumistesarja &quot;Kumu p√§rastl√µunad&quot;, kus tutvustatakse teoseid muuseumi hoidlatest, mida 2005. a avatavas KUMU hoones hakatakse eksponeerima ja mida k√ºlastajad pole n√§itustel ammu n√§inud.
Tallinna Kunstihoone (KU) t√§histas septembris oma 70. s√ºnnip√§eva. Saates r√§√§gitakse kunstihoone ajaloost ja t√§nap√§evast. Kunstiajaloolane Ene Lambi r√§√§gib sellest, mida t√§hendas kunstihoone valmimine eesti kunstnikkonnale 1934. aastal, esimestest n√§itustest ja nende korraldamisest. Arhitektuuriajaloolane Mart Kalm r√§√§gib KU arhitektuurist, selle t√§hendusest ning maja kohast linnaruumis. Kuraator Anders H√§rm selgitab vastuolu praeguse KU tegutsemise ja tegelikkuse vahel. KU n√µukogu esimees Harry Liivrand k√µneleb vastuolude taustast ning KU v√µimalikest toimimisviisidest ja rollist Eesti kultuurielus.
J√§tkame juttu ikoonidest - ikoon kui kunst, ikoon kui (sala)kaup, ikoon kui v√µltsijate ja varaste ihaldusobjekt. Saatest v√µtavad osa Tallinna P√ºha peapiiskop Nikolause kiriku √ºlempreester Oleg Vrona, kunstiajaloolane J√ºri Kuuskemaa, kunstnik Nikolai Korma≈°ov ning Varnja vanausuliste palvemaja eestseisja Zoja Baranova. Autor Natalia Jalviste, re≈æiss√∂√∂r Juho Jalviste.

Tiit Lepp ja Ahto K√ºlvet r√§√§givad alates 2002. aastast ilmuvast ning √§sja 9. numbri √ºllitanud fotoajakirjast Cheese. Kellele ja milleks on sellist v√§ljaannet tarvis? Kas pooleteisetuhandeline tiraa≈æ on Eesti tingimustes suur v√µi v√§ike? Kes ja millest-Cheese-is kirjutavad? Mis on olulisem: kas kunst ja teooria v√µi harrastusfotograafia ja tehnilised n√§pun√§ited? Kuidas need k√µik √ºhtede kaante vahele mahuvad? Miks on fotograafia nii populaarne? Milline on olukord eesti noores fotokunstis? Millest r√§√§gitakse Cheese-i v√§rskes numbris? Milline roll on fotol nn rulakultuuris? Marko M√§etamm k√µneleb oma &quot;M√§lestusn√§itusest&quot; Tallinna Linnagaleriis.

Elluj√§√§mise kiirkursus kunsti abil! Saatesari r√§√§gib elust ja kunstist - otsime abi ning teadmist, kuidas inimene saab ellu j√§√§da inimesena, riik riigina ja rahvas rahvana. Alustame fotograafiast - elame ju paljundatud kunsti ajastul. Need paljundused on meie √ºmber, meie sees ja p√§ris mitu neist on t√§itsa enda tehtud! Mida √µieti fotode peal vaadata tasub v√µi oskajana n√§ha saab? Vastuseid otsivad Gaute Kivistik ja Mariann Raisma koos Peeter Linnapi, Jan Kaila, Liina Siibi, Mati Heidmetsa, Tiit Lepa ja Peeter Lauritsaga. Ning perekonnapiltigi ei vaata sa kunagi enam samamoodi kui seni! Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Mariina M√§lk.

Mis juhtub, kui joonistusele v√µi nukule tuleb hing sisse? Elluj√§√§mise kiirkursus kunsti abil n√§itab teed nii animatsioonide v√µlu- kui ka rahamaailma. Me n√§eme reklaame, nukufilmi, joonisfilmi ja kultusl√µikeid. Saade on vaatamiseks lubatud isegi arvutim√§ngufanaatikutele 
Tartu kunstikuust r√§√§givad Tartu √úlikooli galerii galerist Margus Kiis ja Tartu Kunstimuuseumi teadur Andres Kaera. Filmire≈æiss√∂√∂r Peter Greenaway n√§itusest Tallinnas r√§√§gib kunstiteadlane Reet Varblane ja Peter Greenaway ise. Mis on interdistsiplinaarne salong - vastab Berk Vaher.
Videofilm oma pulmast v√µi puhkusest pole t√§na haruldasem, kui pulm ja puhkus ise. Kas teadsite, et alates 1997. aastast on Ameerikas suuresti t√§nu filmile loovt√∂√∂stuse eksport suurem kui kogu metalli-, auto-, arvuti- ja keemiat√∂√∂stuse maht kokku? Film v√µib √µilmitsema l√º√ºa ka turismi. Kas liikuv pilt on v√µimsaim kunst? Elluj√§√§mise kunst annab vastuse, kuidas vaadata teadliku inimesena filme, televisiooni ja videokunsti. Elluj√§√§mise kiirabibrigaadis on Mariann Raisma ja Gaute Kivistiku abilisteks Ilmar Raag, Jaan Toomik, Anne Samlik, Kristiina Davidjants, Ivo Rull, Kristian Taska jt.

Mis on √ºhist kunstil ja k√§pikutel, kaltsuvaipu kuduval memmel ning sisemajanduse koguproduktil? Aga ka puulusika voolijal ja t√∂√∂sturil? Kas n√º√ºd ei l√§he &quot;Elluj√§√§mise kunst&quot; mitte liiale oma lihtsuse ja rahvap√§rasusega? Sugugi mitte, tegemist on v√§ga akadeemilise valdkonnaga. Maailma k√µige mainekamates √ºlikoolides kaitstakse rahvakunsti alal doktorikraade ja t√∂√∂stusena on rahvakunst kindlas kasvutempos. Selleks, et loovt√∂√∂stust rahvakunsti abil upitada ja t√∂√∂kohti juurde luua, sobib ainult kvaliteetne t√∂√∂. Mis on rahvakunstis kasulikku ja kuidas eristada head halvast? Esivanemate p√§randist innustuvad Mariann Raisma ja Gaute Kivistik ning Anu Raud, Heiki P√§rdi, Yrj√∂ Sotamaa, K√§rt Summatavet, Kristjan Sisa jt.

IIgal hommikul l√§hevad tuhanded inimesed √ºle maailma t√∂√∂le, et kujundada meie laudadele tasse, taldrikuid, kausse ja munatopse, tubadesse kraanikausse, ahjutelliseid, kahhelplaate. Nad toodavad keraamikat - √ºht k√µige √ºrgsemat kunstiliiki. Kes meist poleks (v√§hemalt teatud eluetapil) tundnud kiusatust ka ise k√§tega savi muljuda, voolida, kasv√µi plastiliinigagi algust teha. N√º√ºd on aeg taas kiusatusele j√§rele anda ja vaadata &quot;Elluj√§√§mise kunsti&quot;. Savi saladustesse s√ºvenevad koos Mariann Raisma ja Gaute Kivistikuga Leo Rohlin, Urmas Puhkan, Ingrid Allik, Anu Rank-Soans ja Tuija Aalto-Set√§l√§.
Saates r√§√§gitakse Niguliste muuseumi direktori Tarmo Saareti ja kuraator Merike Koppeliga Niguliste kiriku ja muuseumi minevikust, olevikust ja tulevikust, samuti probleemidest. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku seisukoha hoone omandi√µiguse k√ºsimuses annab edasi EELK kantsler Mati Maanas.
Nahk on inimesele k√µige l√§hemal - v√µiks isegi √∂elda, et nahk on naha ligi. Nahkne rahakott v√µi v√µtmehoidja ei meenuta meile enam √ºrgset praktilisust, millega √§ras√∂√∂dud looma nahast sai veel valmistada mitu tarvilikku eset. Pastlaid ja rakmeid enam igamees ei tee. Paljudele inimestele meeldib t√§naseni nahka katsuda, silitada ja, olgem ausad, ka oma naha vastas tunda. Nahkk√∂ites raamat on nii riiklikult kui perekondlikult v√§√§rikas. Naha ja nahakunsti rolle uurivad koos Mariann Raisma ja Gaute Kivistikuga Lennart M√§nd, Maarja Undusk, Rene Haljasm√§e, Inge Teder ja Patrick Whitaker Inglismaalt: Whitaker on nahka riietanud Madonna, Marilyn Mansoni, Cheri, Janet Jacksoni, v√ºrtsit√ºdrukud, George Michaeli, Mick Jaggeri, Naomi Campbelli, Catherine Zeta Jonesi jpt. Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Liisa Pakosta.

Metall on k√µva ja v√µimas materjal, millest inimene suudab teha n√µtkeid prosse ning rasket raha, kuningakroone ja ahjuroope. Metallis on materjalist k√µvematki maagiat - v√µi armastame me ainult nii m√µelda? Miks √ºhe meeste kaelaehte viibimine Moskvas on meile √ºldrahvalik valukoht? Kangelaslikku jutustust inimese ja metalli kuumadest suhetest aitavad vormi valada Mariann Raisma, Gaute Kivistik, Kadri M√§lk, Tanel Veenre, Heigo Jelle, Ketli Tiitsar, Anneli Tammik ja Voldemar Kolga. Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Mariina M√§lk.

Peeglid, piimaklaasid, klaashelmed, kristallkuulid - viimaste abil saavat isegi tulevikku ennustada! Inimese k√§ed loovad peegelpilti temast endast. Klaasikunsti s√§deleva maailma tekkimisest ja selle √µnnetoovateks kildudeks purunemisest r√§√§givad klaasikunstnikud Ivo Lill, Tiina Sarapu, Viivi Ann Keerdo, Mai Ann Raun ja P√§ivi Jantunen. Klaasikunsti peegeldavad Mariann Raisma ja Gaute Kivistik.

Suurem osa graafilise disaini ehk teisis√µnu infokunsti maailmast teenib inimsugu, eesm√§rgiks aidata k√µikv√µimalikku teavet paremini edastada ja m√µista. Plakatitest raamatukujundusteni, liiklusm√§rkidest reklaamvoldikuteni - ikka on kunstniku loov m√µte sillutamas teed s√µnumite kohalej√µudmisele. Infost teevad kunsti Ivar Sakk, Kristjan M√§ndmaa, Andres Tali, Cris Thomson ja Mati Sillak.

Kas me oskame m√µelda sellele, et meie mobiiltelefoni ja arvuti ekraanipildid on tegelikult kunstnike kujundatud ja et elektrooniline meediakunst on paljudele igap√§evane kokkupuude elusa ja interaktiivse kunstiga? Paljud kunstnike m√§ngulised katsetused tehnikaga j√µuavad hiljem tootmisesse ning paljudele toodetele tuleb kunstnikel luua v√§limust ja m√§ngulisust, et inimene oleks √ºldse v√µimeline neid tarbima. Elektronidega v√µidu astuvad saates √ºles Mariann Raisma, Gaute Kivistik, Raivo Kelomees, Mare Tralla, Ando Keskk√ºla, Ivika Kivi, Heinar Ipsburg ja Raul Keller.
Saates on juttu n√§itusest &quot;Ideaalne ja reaalne. Naine 20. sajandi alguse Eestis&quot;, r√§√§gib kunstiteadlane Juta Kivim√§e. Peeter Mudisti n√§itusest Helsingi Taidehallis r√§√§gib n√§ituse kuraator ja Helsingi RETRET-i Kunstikeskuse direktor Anu Liivak. Margot Kask r√§√§gib foton√§itusest Tallinna Linnagaleriis, Margot Kase fotod suurtest vanadest puudest &quot;P√µlisasukad&quot;.
Sisekujundus on √ºks √ºldrahvalikumaid kunstialasid. Alguses √µpetavad meid lapsevanemad, kuidas oma tuba s√§ttida, hiljem telesaated ja ajakirjandus - mis j√§√§b siis veel teha sisekujunduskunstnikel? Mil moel oma toa kujundamine inimest √µnnelikumaks ja tugevamaks teeb v√µi kuidas v√µiks oma t√∂√∂lauda kujundada? N√§ita mulle oma tuba ja ma √ºtlen sulle, kes sa oled! √útlemas on Mari Kurismaa, Priit P√µldme, Hannes Praks, Tarmo Piirmets ja Anneli Salk.

Teater ja eluteater - kas olete m√µelnud, et isegi j√µulukuuske ehtides ja oma koju kevadp√ºha meeleolu luues olete tegelikult ise koduse lavastuse kunstnik, kes loob sobivat √µhustikku, lavakujundust? Kuidas t√∂√∂tavad lavakunstnikud, mis on meil neilt √µppida ja millistes klubilistes lavastustes astuvad igal √µhtul √ºles tuhanded meie hulgast?

K√ºlli K. Kaatsi ja Daniele Mosca r√§√§givad oma n√§itusest &quot;Salajased aiad&quot;. Pirjetta Branderi n√§itusest &quot;P√µrgu ja teised jutud&quot; r√§√§gib kunstiteadlane Reet Varblane. &quot;Infotankistid&quot; (Piret R√§ni, Reimo V√µsa-Tangsoo ja Maris Suits) r√§√§givad oma n√§itusest &quot;Ma s√ºndisin katseklaasist&quot;. Jaan Elken r√§√§gib oma n√§itusest &quot;Maalid 1978-2005&quot;.
Arhitektil on tegelikult suur osa selles, kas meie elu on m√µnus v√µi mitte. Teistpidi v√µib j√§lle meie oma oskus √§ra tunda hea majakujunduse, muuta vihmase jalutusk√§igu kunstiekskursiooniks v√µi liigutada raham√§gesid kinnisvaraotsuste juures. M√µne maja kujundus v√µib naabermajad lausa √§ra s√º√ºa. Mida iga√ºks peaks enne maja ukse avamist arhitektuurist teadma, paljastavad arhitektid Emil Urbel, Markus Kaasik, Andres Ojari, Ilmar Valdur, Siiri Vallner, Katrin Koov, Epp Lankots, Triin Ojari, Juhani Pallasmaa ja Esa Laaksonen.
Kui maal on majade vahel metsad ja p√µllumaad, siis linnas on majade vahel - linnaruum! M√µni linnaruum tundub inimestele ligit√µmbavana, teine eemalet√µukavana. Kuidas urbanistikast saab linnaelu lahutamatu osa ja miks m√µned linnad on vahvamad kui teised, r√§√§givad ruumiasja tundjad Andres Alver, Tiit Trummal, Andres Kurg, Panu Lehtovuori jt.



Asjadel pole m√µtet, kui neid ei saa kasutada v√µi kui need pole v√§hemalt v√§ga ilusad. Asju loovad asjadekuningad - tootedisainerid. Kes s√§tib tooli mugavaks, auto ihaldusv√§√§rseks v√µi telefoni trendikaks - ikka tootedisainer. Ilma kunstniku loodud lisav√§√§rtuseta v√µiks ju k√µik maailmas h√§datarviliku valmis toota kolmes Taiwani tehases. Maailma juhtimise kohta asjade abil jagavad vihjeid Arvo P√§renson, Martin P√§rn, Kai Lobjakas, Sven S√µrmus jt.

Kas riie teeb meist inimese? Mis vahe on moefotol ja tegelikul moel? Millal j√µudis mood Eestisse? Mida valivad enda r√µivaks eri vanuses inimesed ja kas pension√§rid on Eestiski suurimad moetarbijad? Moes√§rgil avavad n√∂√∂pe Reet Aus, Vilve Unt, Anu Ojavee, Evelin Lill, Tarvo Jaansoo, Kristina Herodes ja Marcus Ross.

Tekstiilikunsti m√§hitakse meid kohe p√§rast s√ºndi ja see j√§√§b meid √ºmbritsema hauani. Kangas lehvib p√§eval Pika Hermanni tornis ja raamistab √∂√∂sel unen√§gusid. Miks tunnevad t√§nap√§eval kangastelgede vastu huvi vanaemade asemel hoopis k√µrgtehnoloogia insenerid? Kangamaailma eesriideid paotavad Lylian Meister, Signe Kivi, Kadi Pajupuu, K√§rt Ojavee, Mare Kelpman ja Annike Laigo. Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Mariina M√§lk.

Mida √µieti teevad kaasajal maalijad ja graafikud? Kas igast tublist inimesest v√µib saada rahulolev p√ºhap√§evamaalija? Kuidas saab piltide abil v√µidelda masenduse ja stressi vastu? Molberti ja tr√ºkipressi ees seisavad Marko M√§etamm, Kaido Ole, Andres Tolts, Stephen Hepworth, Anu Kalm, Vahur Kraft ja Peeter J√§rvelaid.

Skulptuur v√µib olla p√µletavalt kuum m√§rk, kuigi katsudes tunduda k√ºlmana. Kuju v√µib olla k√µvem kui kahur - skulptuuride abil on riike juhitud ja v√µimudele vastu astutud. Kivisse on kunstnik raiunud inimese k√µige tugevamaid tundeid: armastust, viha, leina, usku. Kujustamisest k√µnelevad Jaak Soans, Villu Jaanisoo, Juta Kivim√§e, Kirke Kangro, Mati Karmin, Krista Kodres ning J√ºri ja Terje Ojaver.

Kui maalist enam ei piisa, tulevad appi keerulised s√µnad nagu installatsioon, performance, happening. Miks kunst tahab liikuda ja kaduda ning miks inimestel neid sooritatud lugusid h√§dasti tarvis on? Kunsti liikuvaid lugusid jutustavad Heie Treier, Sirje Helme, Peeter Tulviste ja Marco Laimre.

AKU - saated kunstist ja kunstiga seonduvast. R√§√§givad kunstiteadlased, kriitikud, kunstnikud, kuraatorid, f√º√ºsikud, muusikud, n√§itlejad ja filosoofid. Iga saatega t√µstatatakse uus teema, kerkivad uued k√ºsimused ja avanevad uued maailmad kunsti √ºmber. Esimeses saates uuritakse, millised on p√µhilised kunstnike kohta levinud m√º√ºdid ja kuidas need seostuvad t√§naste kunstnike tegutsemisviisidega. M√µtiskletakse selle √ºle, miks kunstnikum√º√ºdid tekivad, kuidas neid (taas)toodetakse ja kelle huve need teenivad. Arutletakse, milline on n√§gemus kunstniku rollist ja kuidas m√º√ºdid kunstnike positsiooni m√µjutavad. Saate autor on kunstiteadlane K√§di Talvoja. Oma visioone jagavad Anders H√§rm, Hasso Krull, Peeter Torop, Marco Laimre, Mare Tralla, Kiwa, Kalev Mark Kostabi jt. Re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee, toimetajad Mariina M√§lk ja Maria-Kristiina Soomre.
Adamson-Ericu muuseumis avati n√§itus &quot;Traditsiooniline jaapani kujutav kunst&quot;, stuudios on Taimi Paas Jaapani suursaatkonnast. Draakoni galeriis on avatud r√ºhmitus &quot;Aroonia&quot; n√§itus &quot;Kaprealismi s√ºgisn√§itus&quot;, sellest r√§√§givad Mart Aas ja Andri Luup.
Selleks, et v√§lja selgitada Eesti ja eestlaste kohta rahvusvahelisel kunstiareenil, k√ºlastame 2005. aasta Veneetsia biennaali, mis on kunstimaailma vaieldamatu keskpunkt. Veneetsia biennaal on √ºks v√§heseid kunsti√ºritusi, kus osalemine toimub t√§naseni suures osas riiklikul-rahvuslikul esindusprintsiibil. Mida annab riigi kunstielule ja kunstnikele rahvuspaviljoni p√ºstitamine Veneetsias iga kahe aasta tagant? Kas eestlasena kunstimaailmas l√§bil√∂√∂mine on lihtne? Kas Eesti on maailma kunstikaardil olemas? Autor kunstiteadlane Maria-Kristiina Soomre, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.

Kui elav on kohalik kunstielu, seda arutavad Mari Vallikivi Viljandi Kondase keskusest, Raivo Riim ja Riho H√ºtt Rakvere galeriist, Agur Kruusing Haapsalu linnagaleriist ja Valga linna kultuurikeskuse kultuurit√∂√∂ juht Helle Kimask. Saatejuht ja k√ºsitleja on Rein Sikk. Autor Rein Sikk.

Kunstikogumise v√µrdkujuks peetakse Don Juani, kes kunagi ei rahuldunud saavutatuga. L√§biproovitud tee on v√µrrelda kunstikogumist armusuhtega, milles koguja langeb ilusa t√∂√∂ lummusesse ja p√µleb soovist seda iga hinna eest omandada. T√§nap√§eval on kunstikogujatest saanud staarid ja kalli teose omandamisest v√µib saada meedias√ºndmus. Ent kas raha on ainus ratsionaalne viis kollektsion√§√§ri kunstiarmastuse k√§sitlemiseks? Saates uurime kunstikogujate kirjut peret ja otsime kunstikogumise p√µhjusi. Vaatleme arenguid, mida kollektsion√§√§rid on eri aegadel l√§bi teinud ja saame teada, milline kunst on √ºhe v√µi teise koguja jaoks k√∂itev. P√º√ºame l√§heneda ka sellistele iseloomulikele m√§rks√µnadele nagu &quot;kirg&quot;, &quot;investeering&quot; ja &quot;looming&quot;. Selleks, et anda √ºlevaadet kogumise trendidest, vaatame ringi ka v√§ljaspool Eestit. Saate autor kunstiteadlane Eha Komissarov, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.

21. jaanuaril 2006 avati Helsingi kaasaegse kunsti muuseumis Kiasma rahvusvaheline n√§itus &quot;ARS 06&quot;, mis keskendus kunsti t√§htsusele meie kaasajas. Esinema olid kutsutud umbes 40 kunstnikku ja kunstnike gruppi 20 maalt. Eesti kunstnikest osales n√§itusel fotograaf Mark Raidpere, kes Veneetsia biennaalil esindas Eestit suurt t√§helepanu p√§lvinud autobiograafilise foto-videoprojektiga. AKU k√§sitleb Mark Raidpere teost. Kas sellest peab √ºldse r√§√§kima? Kuidas kunsti inimestele l√§hemale tuua? Nende k√ºsimuste √ºle arutavad Hasso Krull, Jan Kaus, Toomas Volkmann, Hanno Soans, Helsingi Kunsti ja Disaini √úlikooli kunstiharidusosakonna professor Helena Sederholm jt. Kunstist r√§√§kimise v√µimalikkus ja v√µimatus m√§ngitakse l√§bi, anal√º√ºsides √ºht konkreetset videoteost. Autor kunstiteadlane K√§di Talvoja, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.

Eestis on palju v√§√§rikaid, ammustest aegadest p√§rit ehitusi. Nende kaudu tajume aegade muutumist eriti selgesti. Kuid muinsuste teadlik s√§ilitamine ja korrashoid ei ole meie mail kuigi vana tegevus. Restaureerimisest, muinsuskaitsest ja inimestest, kes selles vallas tegevad, jutustavad Mati Talvik ja re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur.

R√§√§gime sellest, kuidas v√§ljendub kultuuride paljusus kunstis, milline on kunsti roll multikultuurses √ºhiskonnas ja mil viisil see erineb traditsioonilise √ºhiskonna kunstist. Kas kunst on kultuuridevaheline t√µlkija v√µi v√§ikeste gruppide salakeel? Mis on alternatiivsus ja kes on autsaiderid paljukultuurilise √ºhiskonna kunstis? Kuidas saab &quot;v√µ√µrast&quot; kunsti m√µista ja t√µlkida? K√µnelevad Peeter Torop, Ilja Sundelevit≈°, Peeter Laurits, Andrus Laansalu, Victor Misiano jt. Autor kunstiteadlane Anu Allas, re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee.

Kuuldes s√µna &quot;kultuur&quot;, haarame kellu, kuuldes s√µna &quot;muuseum&quot;, m√µtleme - maja! Milline on kunstimuuseumide positsioon ja roll √ºhiskonnas t√§na, millisel v√§ljal nad toimivad? Kas muuseum on maja, millised on muuseumide majad ja mida nendes majades tehakse? AKU arutleb kunstimuuseumide olemuse ja tulevikuperspektiivide √ºle. Saates r√§√§givad naabermaade muuseumijuhid Tuula Arkio ja Lars Nittve, staararhitekt Rem Koolhaas, kodumaised asjatundjad Karin Hallas ning Andres Kurg jt. Autor kunstiteadlane Maria-Kristiina Soomre, re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee, toimetaja Mariina M√§lk.

Kas oskame kunsti n√§ha ja m√µista? Kust me √µpetust saame? On selge, et √µpitakse koolis ja loomulikult koolitab meid elu. Omapoolset tuge pakub ka kunstimuuseum. Kuidas me seda vastu v√µtame? S√µna saavad kunstiharidusspetsialistid muuseumist ja koolidest, √µpilased, kunstnikud. Eksperthinnangu annavad Johannes Saar ja Endel Talvik. Saate autorid haridusspetsialistid Piret Kruusandi, Anu L√ºsi ja Leena Levt≈°enkova. Re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee.
Haus Galerii juht Piia Ausman r√§√§gib oksjonitest, Eesti kunstiturust, n√§ituse- ja m√º√ºgigalerii koostoimest, Artdepoost ja muust. Kas Eestis on olemas kunstiturg? Kes korraldavad oksjoneid ning kust p√§rinevad m√º√ºki minevad teosed? Miks ostetakse kunsti ning kes seda teevad? Kas erakogujad konkureerivad muuseumidega? Mis laadi teosed on oksjonitel k√µige n√µutumad? Kui suur on √ºhe oksjoni keskmine k√§ive? Miks on Konrad M√§gi t√∂√∂d nii hinnatud? Milline on Kalamajas asuva ning noorele kunstile keskendunud Artdepoo galerii tegutsemise strateegia ja taktika? Kas Eestis on v√µimalik m√º√ºa kaasaegset kunsti? Kui spontaanselt v√µi kalkuleeritult kunsti ostetakse? Kas Eesti kunstiturule satub ka v√§lismaalasi ja v√§lismaist kunsti? Kas Eesti kunstikoguja saaks osta Picasso v√µi Damien Hirst'i teoseid?
Koopia kui informatsioonikandja on kaasaegse √ºhiskonna lahutamatu osa. Koopia on tarbekaup, mida √ºhes oma vooruste ja vigadega, teadlikult v√µi teadmatult tarbivad k√µik. √úks v√§heseid valdkondi, kus koopia-teema enam emotsioone paisutab, on kunst. 20. sajandil alahinnatud koopiad on tagasi vallutamas oma √µiguslikku kohta kunstiajaloos ja m√µistetavaks saab koopia kultuurilooline roll ning asendusv√§√§rtus. Kontseptuaalse ja digitaalse kunsti v√µiduk√§ik seab koopia originaaliga samale pulgale ja kunstnike individuaalsus ning selle v√§ljendamiseks rakendatav moodsaim tehnika ei v√§lista kopeerimise kui loomingulise kunstimeetodi s√§ilimist. Koopiatest ja kopeerimisest k√µnelevad saates kunstiajaloolased Tiina Abel, Mai Levin, Kadi Polli ja Anne L√µugas, kunstnikud T√µnis Saadoja, Peeter Laurits ning Laurentsius. Lisaks r√§√§givad koopiatest dr Aleksander Stern, f√º√ºsik Jaan Praks, reklaamitootja Ott R√§tsep, muusik Mart Sander ja √§rimees Andres Haamer. Saate autor on kunstiteadlane Tiina-Mall Kreem, re≈
Saade kunsti suhtest rahaga ja rahamaailma suhetest kunstiga. Kunsti ei saa p√§ris ilma rahata teha ja √§riringkonnad on √ºha aktiivsemalt end demonstreerinud aktiivsete kunstitoetajatena. Milline on t√§na kunsti- ja rahamaailma suhe ning mida √ºhe ja teise poole tegijad kunstist ning rahast m√µtlevad? Kes ja kuidas peaks kunsti rahastama? R√§√§givad pankurid Vahur Kraft ja Rain L√µhmus, kohvit√∂√∂stur Andrea Illy, kunstnik Ene-Liis Semper jpt. Saate autor kunstiteadlane Maria-Kristiina Soomre, toimetaja Mariina M√§lk, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel.
Saates r√§√§givad No Performance Festivali n√§itusest &quot;Continental Breakfast&quot; n√§ituse korraldaja, kunstikriitik ja Tallinna Kunstihoone kuraator Anders H√§rm ja Kanuti Gildi Saali direktor Priit Raud. Millist festivali tahaksid √ºheskoos teha &quot;kunstimaailmas&quot; opereeriv asjatundja ja &quot;tantsumaailmas&quot; tegutsev spetsialist? Millistelt erialadelt, tegevusv√§ljadelt ja maadelt tulevad kokku esinejad Tallinnasse? Mis ≈æanrilised piirid on uue teatri, tantsu ja tegevuskunsti vahel ning kuidas neid valutult Kanuti Gildis kokku segatakse? Kuidas taoline mikstuur saab toimida ja publikule m√µjuda? Kas eesti publiku vastuv√µtt on iseloomustatav kui soe, neutraalne v√µi ≈°okeeritud? Mis on &quot;uus&quot; performance? Kus asuvad ≈æanripiiridest v√§ljunud kultuurilise tegevuse ideelised allikad? Miks kardavad telet√∂√∂tajad praetud munade p√§hel√∂√∂mist?
P√º√ºame lahti kerida n√§ituse m√µistet nende toimumiskohtades ja n√§itusekorraldajate eesm√§rkide tutvustamise kaudu. Peatume kahel unustamatul n√§ituse etalonil ja meenutame omaaegseid Kunstihoone kevad-s√ºgisn√§itusi. T√§nu ETV arhiivile on v√µimalus peatuda ka 1990. aastal toimunud murrangumomendil n√§itusekultuuris ja j√§lgida uue kaasaegse n√§ituseformaadi s√ºndi. Nagu elu, nii ka n√§itused ei seisa √ºhel kohal. Kuiv√µrd n√§itus on lahutamatu kuraatorist, teeme katset ka selle n√§htuse avamiseks. Loodame, et n√§itus hakkab elama selle keerulise organismina, mis toodab meelelahutuse k√µrvalt uusi kunstin√§htusi. Me ei varjagi, et n√§itused on, olid ja on edaspidigi erinevate huvide kokkup√µrkamise paigaks. Autor kunstiteadlane Eha Komissarov, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel, toimetaja Mariina M√§lk.
Jutt koopiate ajaloost kunstis. Saates r√§√§givad Kadrioru Kunstimuuseumi kuraator Tiina-Mall Kreem ja kunstnik Peeter Laurits n√§itustest &quot;Meistriteoste lummus&quot; ja &quot;Meistriteoste varjus&quot;, koopiast ja originaalist, pildilevist, omaniku√µigusest, autorikaitsest ja muust. Milline roll oli kopeerimisel 19. sajandi kunstis ning kuidas tuleks tolleaegseid koopiaid hinnata praegu? Kas kunstiajalugu koosneb ainult ≈°ed√∂√∂vritest? Miks sattusid koopiad 20. sajandil p√µlu alla? Mida t√§hendab kopeerimine ‚Äì on see mehhaaniline v√µi loominguline tegevus? Kas koopia v√µib olla huvitavam kui originaal? Miks on Laurits meistriteoste suhtes irooniline? Kas koopiate fookusesse t√µstmine on pigem moen√§htus v√µi √µigluse jaluleseadmine? Miks ja kuidas pildid ringlevad? Kas autor vajab kaitset? Kellele kuulub kunstiklassika?
Restauraator on s√§ilitaja, mitte uue looja. Kust aga jookseb piir s√§ilitamise ja loomise vahel? Kelle k√§tet√∂√∂d me n√§eme, kui vaatame Niguliste muuseumi altareid v√µi Eesti kunstiklassika ≈°ed√∂√∂vreid? Kuidas s√§ilitada kaasaegset kunsti - teoseid, mis v√µivad koos p√ºsida mullast ja pr√ºgist, verest v√µi v√§ljaheitest? Vastuseid annavad restauraatorid Alar Nurkse, Kriste Sibul, Hilkka Hiiop, prof Juhan Maiste jpt. Saate autor on kunstiteadlane Kadi Polli, re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee.
Pimedate √ñ√∂de Filmifestivali raames toimuvast animafilmide festivalist &quot;Animated Dreams&quot; r√§√§givad selle juht Heilika V√µsu ja √ºhe filmi autor Priit Tender. Kas animafilm suudab v√µistelda suure kinoga v√µi j√§√§b pigem friikide alaks? Kuidas &quot;Animated Dreams&quot; kokku pannakse? Millised on animafilmi v√µimalused ja alaliigid? Kas tegemist on pigem kino v√µi kunstiga? Kas animafilme v√µiks eksponeerida n√§itusesaalis? Miks on animatsioon eesti filmi visiitkaart ning kui oluline on see teiste maade filmiilmas? Kuidas Eesti animafilmi tegijad elus p√ºsivad? Kust l√§heb animafilmi puhul piir kommertsi ja kunsti vahel? Mil viisil erineb animafilmi stsenaarium m√§ngufilmi omast? Mida √ºldse t√§hendab animatsioon? Milline on filmitegemise tehniline k√§ik? Kas tulevik on arvutianimatsiooni p√§ralt? Mis on animafilmis sellist, mida muus kinos ja kunstis ei ole?
R√§√§gime teostest, mis on murdnud v√§lja kunstimaailma kitsastest piiridest ja sisenenud popkultuuri m√§ngumaale - muutunud hittideks. Mida t√§hendab hitt kunstis, kuidas see tekib ja mil viisil toimib? Kas hitti saab teadlikult toota? Kes v√µi mis sillutab teed edetabelite tippudesse - reklaamib√ºroo, kuraator v√µi publiku √§ratundmisr√µ√µm? Kuiv√µrd on seotud teose kunstiv√§√§rtus ja hitipotentsiaal? Millised on rahva lemmikud Eesti kunstis? Oma arvamust avaldavad popkultuuri spetsialist T√µnis Kahu, luuletaja ja disainer Asko K√ºnnap, reklaamib√ºroo loovdirektor Rain Pikand, kunstikriitik Johannes Saar ning kunstnikud Kaido Ole, Raoul Kurvitz ja Pipilotti Rist. Saate autor on kunstiteadlane Anu Allas, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel.
Eesti disain, &quot;S√§si&quot;, barokk &amp; dada. Sel s√ºgisel anti esmakordselt v√§lja eesti noore disaineri auhind &quot;S√§si&quot;, mille nominentide n√§itust, teiste hulgas ka Sixten Heidmetsa v√µidut√∂√∂d on v√µimalik vaadata Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. &quot;kunst.er&quot;-i kaast√∂√∂taja Margaret Tali r√§√§kis sel puhul auhinna √ºhe algataja ja Eesti Kunstiakadeemia tootedisiani osakonna juhataja Martin P√§rnaga eesti ja rahvusvahelisest ning p√µhjamaade ja balti disainist, riiklikust disainipoliitikast, t√∂√∂stusest ja kunstist. Eesti Arhitektuurimuuseumis saab praegu n√§ha head eesti disaini ehk Toivo Raidmetsa n√§itust &quot;Barokist dadani&quot;. Disainikriitik Karin Paulus r√§√§gib , miks on Raidmetsa looming oluline, mis on barokk ja miks on dada, milline on asjade seis eesti disainis ning millest see s√µltub, millised on noorte disainerite eneseteostusv√µimalused ning mis on disaini puhul k√µige t√§htsam ‚Äì kunstiline vorm, iniml√§hedus v√µi miski muu.
Tartu vaim on niisugune asi, mida k√µik teavad, aga mida keegi pole n√§inud. Ometi seda kiidetakse v√µi selle √ºle naerdakse. Olenevalt sellest, kuidas inimene ennast ise Tartus tundnud on. Tartu vaimu loovad siin elavad ja t√∂√∂tavad inimesed, olgu need siis kunstnikud, muusikud, arstid, teatritegelased, teadlased v√µi √ºksk√µik millisel muul alal tegutsejad. Kolm ajakirjanikku, Aivi Parij√µgi, Tiina Rebane ja Kristina Veidenbaum on leidnud erinevate elualade esindajad, kes nende arvates Tartu vaimu kannavad. Imat Suumann tahab ennast √µndsaks maalida. Ta usub, et see on v√µimalik, kui unustad √ºmbritseva sotsiaalsuse ja kunstiruumi. Ja vaikne vaatleja v√µib vahel maailma m√µjutada palju rohkem kui k√µva kisaja. Autor Aivi Parij√µgi.



Kunsti ja poliitika seoseid, Eesti kunstipoliitikat ning sotsiaalse kunsti olemust lahkavad stuudiok√ºlalised Mikko Lagerspetz, Signe Kivi, Sirje Helme ja Marco Laimre. Juttu tuleb kultuuri rahastamisest, poliitikutest, libasebrast, kommarite-s√§rgist ja k√µige selle seostest kunstiga. Saatejuht Ahto K√ºlvet, autor Maria-Kristiina Soomre, toimetaja Mariina M√§lk, re≈æiss√∂√∂rid M√§rt Sildvee ja Kertu K√∂√∂sel.
Sarja viimases saates keskendutakse kunstimuuseumile KUMU. KUMU-st ja selle v√µimalustest r√§√§givad muuseumi juhid ja t√∂√∂tajad, kunstiteoseid ootavad muuseumiruumid avanevad vaatajale kordumatus t√ºhjuses ning k√µrvalep√µikeid tehakse ka hoone tehnilisse poolde. Saate autor Maria-Kristiina Soomre, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel, saatejuht Ahto K√ºlvet.
Aastatel 1905-1906 oli kultuurir√ºhmitus &quot;Noor Eesti&quot; Eesti kultuuri uuendajaks ja Euroopale l√§hendajaks. Viis nooreestlast veetsid aastatel 1906-1913 mitu suve Ahvenamaal. Loodus ja elulaad olid oluliseks t√µukeks Nikolai Triigi, Konrad M√§e, Aleksander Tassa, Anton Starkopfi ja Friedebert Tuglase loomingus. T√§navu t√§histati n√§itustega &quot;Ahvenamaa fenomen&quot; Adamson-Ericu Muuseumis ja Ahvenamaal √ñnningeby's Ahvenamaa ja Eesti kultuurikontaktide tekkimist. Autor Kadi Alatalu, operaator Rein Spulge.

Veneetsia arhitektuuribiennaal ja SPM. 2006. aasta s√ºgisel toimuva Veneetsia X arhitekuuribiennaali teema on -Meta-linn / Meta-City-. Eestit valiti biennaalil esindama sotsiaalse positsioneerimise meetod (SPM) ehk n.√∂ mobiilse linnaplaneerimise projekt, kus mobiiltelefonide abil j√§lgitakse inimeste igap√§evast liikumist ja ruumikasutust ning v√µetakse seda arvesse linnakeskkonna loomisel. Idee on s√ºndinud teaduse ja kunsti piirimail, arhitektide, planeerijate ja geograafide koost√∂√∂s. Veneetsia v√§ljapaneku loovad arhitektuurib√ºroo Urban Mark ja Tartu √úlikooli geograafia instituut. R√§√§gime arhitekt √úlar Marki ja geograaf Rein Ahasega. Kuidas saaks sotsiaalse positsioneerimise meetodit tegelikkuses rakendada ning mida see kaasa tooks? Kas j√§lgimishirm v√µiks inimeste osalust takistada? Kuidas saab SPM kaardistada inimeste tegelikke tahtmisi, kui need on nagunii piiratud juba olemasoleva linnastruktuuriga? Mis on eesm√§rk - kujundada linn inimeste j√§rgi v√µi suunata inimeste liikumist vastavalt plan
Kunst.ee &amp; muuseumieri. R√§√§gime ajakirja kunst.ee uuest numbrist ning muuseumiteemalisest erinumbrist ajakirja toimetaja Heie Treieri ja erinumbri koostaja Mariann Raismaga. Miks muuseumieri ja miks just n√º√ºd? Kas muuseum on eelk√µige hoone v√µi midagi muud? Kuidas on Eestis muuseumikultuur arenenud? Millist t√º√ºpi muuseume on olemas, millisest traditsioonist need l√§htuvad? Milleks on muuseume tarvis? Mis on Eesti muuseumide k√§ek√§iku ja olemust k√µige rohkem m√µjutanud? Kuidas k√§itub k√ºlastaja muuseumis, mida ta t√§hele paneb? Milline v√µiks olla ideaalne kunstimuuseum? Kas muuseum on surnud asjade koht? Kuhu kuulub Kumu v√µrreldes teiste Euroopa kunstimuuseumidega? Kuidas eksponeerida suurt hulka kunsti? Kuidas tekivad ja arenevad muuseumikogud? Kas muuseum peegeldab kunstiajalugu v√µi kirjutab seda?
Margit Kilumetsa vestluskaaslane on kunstnik Anu Kalm. Jutt sellest, kuidas Anu, Mart ja Helga Kalm m√µni aeg Ameerikas elasid. Elust New-York'is Manhattanil. T√ºtrele kooli otsimine. Kunstigaleriid. Autor Margit Kilumets. Toimetaja Madli Leikop. Saates muusika: Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, James Blunt jm.
V√§givald ja propaganda. R√§√§gime Marko M√§etamme ja Marco Laimrega Tallinna Kunstihoones avatud n√§itusest -V√§givald ja propaganda-. Miks ja kuidas tulid kokku Elin Kard, Marco Laimre, Marko M√§etamm ja Andres Tali? Millest selline propagandistlik n√§itusepealkiri? Millistest osadest koosneb Marco Laimre installatsioon? Kuidas t√∂√∂tab idee √µhku laskmiseks m√µeldud autodest siin ja n√§iteks Prantsusmaal? Kas ja kuidas on v√µimalik Elin Kardi maale valesti t√µlgendada? Kas need on m√µeldud √µhutama niigi teravat pildit√ºli? Miks M√§etamm karjub ja pritsib l√µuendile v√§rvi? Kas suurem v√§givald tuleb √ºhiskondlikest struktuuridest v√µi inimese seest? Mida v√§givaldset v√µi propagandistlikku on Andres Tali malbete maastikumaalide kirjeldustes? Kas ja kuidas saab kunstin√§itus midagi √ºhiskonnas m√µjutada? Kas m√µjutamine on eesm√§rk?
Ahvenamaa ja T≈°et≈°eenia. R√§√§gime Adamson-Ericu Muuseumi kuraatori Kersti Kolliga n√§itusest &quot;Ahvenamaa fenomen. Noor-Eesti kunstnike ja kirjanike loomereisid Ahvenamaale 1906-1913&quot; ja kuraator Evelyne Jouanno'ga T≈°et≈°eenia toetuseks organiseeritud Emergency Biennale'st.

Skaalanihe. Kuulete salvestust 4. mail Kumu auditooriumis toimunud diskussioonist n√§ituse &quot;Skaalanihe ‚Äì skulptuur avatud m√§nguv√§ljal&quot; teemal. Osalevad Hanno Soans, Villu Jaanisoo, Raoul Kurvitz, Karin Laansoo ja Andres Kurg. Arutelu juhib Sirje Helme. N√§ituse alapealkiri ‚Äì skulptuur avatud m√§nguv√§ljal ‚Äì on laenatud ameerika kunstiteadlase Rosalind Kraussi krestomaatilisest esseest, kus on juttu sellest, et alates 1970. aastatest pole l√§√§ne kunsti puhul v√µimalik r√§√§kida skulptuuri kindlatest piiridest, etteantud vormist ja vaieldamatutest v√§√§rtustest. &quot;Skaalanihe&quot; p√º√ºabki skulptuuri muutumisi kaardistada ning k√ºsib, mis neid v√§ga erinevaid teoseid l√µpuks siiski √ºhendab. Millest me r√§√§gime, kui r√§√§gime t√§nap√§evasest skulptuurist? Millist skaalat n√§itus nihutab ning kuidas see toimib? Kuidas keskkond teost m√µjutab? Mida t√§hendab sotsiaalne skulptuur? Mis eristab kaasaegset skulptuuri installatsioonist? Miks on just &quot;Skaalanihe&quot; Kumu avan√§itus ja mi
Sex &amp; MediaLab. R√§√§gime noorte kunstnike n√§itusest &quot;Sex&quot; galeriis Vaal kuraator Andres L√µoga ja vastloodud Eesti Meediakunstnike √úhingust ning MediaLab'ist Marge Paasiga. Kuidas teha noore kunsti n√§itust? Miks just seks? Kes on n√§itusel osalejad ja kes on noor eesti kunstnik? Mil viisil nad n√§ituse ideed ja pealkirja k√§sitlevad? Kes, kuidas ja mida teeb? Kelle moodi on noor eesti kunst? Kas see √ºllatab? Millest r√§√§gitakse n√§itusega kaasneval diskussioonil? Millega tegeleb Eesti Meediakunstnike √úhing ja kes sinna kuuluvad? Mida teeb ja kuidas elab meediakunstnik? Mis on MediaLab ja kus see asub? Millest on puudu praeguses eesti meediakunstis? Mis saab edasi?
Viimane t√§ies pikkuses teleintervjuu Eesti l√§bi aegade √ºhe parema raamatuillustraatori, virtuoosse joonistaja, karikaturisti ning mehega, kelle loodud kangelased j√§√§vad lahutamatuks osaks eestlaste lapsep√µlvest. Vahur Kersna usutles Meistrit Tartus, p√§eval enne tema viimaseks j√§√§nud s√ºnnip√§eva. Re≈æiss√∂√∂r Andres Lepasar.
Kristjan Raua preemiad / Marge Monko ja Reimo V√µsa-Tangsoo. R√§√§gime Eesti Kunstnike Liidu asepresidendi Anu Kalmuga seekordsetest Kristjan Raua preemiatest ning noorte fotokunstnike Marge Monko ja Reimo V√µsa-Tangsooga nende paarikn√§itusest &quot;Uurimusi kodanlusest / Nimeta&quot; Hobusepea galeriis. Kristjan Raua nimelist preemiat antakse v√§lja alates 1973. aastast ning see on vanim ja v√§√§rikaim preemia Eesti kunstimaailmas. Mille eest t√µsteti esile seekordsed laureaadid ‚Äì Jaan Elken, Kai Kaljo, Harry Liivrand ja Aili Vahtrapuu? Kuidas toimub otsustamine ja kes kuuluvad ≈æ√ºriisse? Milline on preemia reglement? Kas seekordne otsus oli √ºksmeelne? Milleks on sellist preemiat tarvis? Mis √ºhendab Marge Monko ps√ºhhoanal√º√ºsiga flirtivaid fotolavastusi ja Reimo V√µsa-Tangsoo maastikke? Kuidas k√§sitleb Monko Freudi ja Charcot‚Äôd ning kuidas ta seob neid t√§nap√§evaga? Miks pildistab V√µsa-Tangsoo maastikke ja parke ning kuidas on need seotud tuhandete varasemate loodusvaadetega? Kas ja kuidas saab 
Vene kunst Kadriorus. R√§√§gime Kadrioru kunstimuuseumi kuraatorite Anu Allikvee ja Aleksandra Murrega vene kunsti n√§itustest -Peterburi versus Moskva. Kolm suunda Vene 19. sajandi kunstis- ja -Portselanist rahvas.Vene 19. sajandi portselankujud-. Miks on Kadrioru kunstimuuseumi kollektsiooni parim osa just vene kunst? Kuidas on need kogud loodud? Kuidas k√§is ideoloogiline v√µitlus kunstip√§randi kaudu? Millised kolm suunda on 19. sajandi vene kunstist esile t√µstetud? Milline on nende suhe L√§√§ne-Euroopa kunstiga? Kuidas elasid k√µrvuti akadeemiline ja uuenduslik kunst? Millisel viisil vastandus Peterburi Moskvale sada aastat tagasi ja kuidas ta teeb seda n√º√ºd? Milline aeg oli eelmise sajandi vahetus Venemaal? Kuidas on sattunud hulk vene tipp-avangardkunsti √§√§remaade muuseumidesse? Milline t√§hendus on 19. sajandi vene portselankujukestel? Milleks neid tehti ja kellele? Miks kujutati detailselt erinevaid rahvusgruppe? Kuidas m√µjuvad Kadrioru n√§itused vene kultuuripublikule?
Tehnobia. R√§√§gime Tallinna Kunstihoones toimuvast Eesti Kunstnike Liidu aastan√§itusest -Tehnobia- kuraator Leonhard Lapiniga. Mida t√§hendab tehnobia ja kuidas on see s√µna eesti kunsti tulnud? Milline on looduse ja tehnoloogia koosluses kujunenud uus eluvorm? Kuidas kunstnikud seda k√§sitlevad? Kas tegemist on pigem illustratsiooniga kuraatori √ºleskutsele v√µi s√ºnnib n√§itusel ka uusi ideid? Kuidas on teosed valitud ja tervikuks √ºhendatud? Millest on kuraator l√§htunud ja millised t√∂√∂d teda k√µige rohkem huvitavad? Milline roll oli n√§itusega kaasnenud performance-ide seerial -Diverse Universe- ning mis seal toimus? Mis t√§hendus on kunstnike liidu aastan√§itustel ja miks nad on vajalikud?
ETDM, kunst.ee &amp; Louis Kahn. R√§√§gime Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi uuest p√ºsiekspositsioonist peavarahoidja Kai Lobjakasega, ajakirja kunst.ee uuest numbrist toimetaja Heie Treieriga ning plaanitavatest Louis Kahni p√§evadest Saaremaal arhitekt Vilen K√ºnnapuga. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avati juuni keskel uus p√ºsiekspositsioon pealkirjaga &quot;Ajamustrid 2&quot;. Mitmeks aastaks p√ºsiekspositsioone koostatakse ja kui &quot;p√ºsivad&quot; need on? Millised on v√§ljapanekute koostamise l√§htealused, kas isikup√µhised v√µi temaatilised? Kas v√§ljas on pigem n√§ited masstoodangust v√µi unikaaldisainist? Kuidas kajastub √ºldkunstiajalugu ja selle &quot;stiilid&quot; tarbekunstis ja disainis? Millest on juttu ajakirja kunst.ee uues numbris ja helikunsti eris? Mida t√§hendab helikunst ja miks ei v√µiks seda nimetada lihtsalt muusikaks? Mis on institutsioonikriitika ning kas ja kuidas see toimib Eesti kunstimaailmas? Mis juhtus Berliini biennaalil? Eesti Arhitektide Liidu eestvedamisel 
* Tallinna Linnagaleriis on Rootsi kunstnike Janna Holmstedti ja Po Hagstr√∂mi n√§itus &quot;Katse ja eksitus - Monument massidele&quot;, esimene sarjast &quot;Story&quot;. Kuraator Anders H√§rm teab r√§√§kida. * Arhitekti Raine Karbi n√§itus on avatud Eesti Arhitektuurimuuseumis. L√§hemalt r√§√§gib kuraator Urmas Oja.

* Septembrist l√§ks lahti Disainiaasta, mis koondab kokku n√§itused, konverentsid, √µpitoad ja raamatud, et tutvustada k√µigile disaini olemust ja vajalikkust. Eesti Kunstiakadeemia Disainiinnovatsioonikeskuse juhata Katri Ristal r√§√§gib saates sellest, kuidas nad p√º√ºavad t√µsta disainiteadlikkust mitte ainult tarbija vaid ka tellija seas. * In Memoriam skulptor Edgar Viies. Tema loomingust ja elust r√§√§gib Viiese n√§ituse ja kataloogi koostaja, Eesti Kunstimuuseumi skulptuurikogu hoidja Juta Kivim√§e. 1960. aastatel eesti skulptuuri uuendama asunud Viies on l√§inud kunstiajalukku eelk√µige oma abstraktsete kujudega, kuid ka mitmete m√§lestusm√§rkidega tuntud eesti kultuuritegelastele.

Ehituskunst keskajal. R√§√§gib Kunstiakadeemia emeriitprofessor Rein Zobel. Kuidas keskajal maju ehitati. P√µhiline materjal: paekivi ja dolo-kivi. Paekivi t√∂√∂tlemine. Kivide ost-m√º√ºk. Vundament, seina p√ºstipanek. Opus revalicum - mitmest kihist m√º√ºri ladumine, vahel lubjam√∂rt. P√µige rooma kultuuri. Toimetaja Piret Kriivan.

Narva barokne vanalinn sai viimases s√µjas r√§ngalt kannatada. Linna taastamise plaanid s√ºndisid juba 1945. aastal. On palju p√µhjusi, miks nad pole teostunud. Aga ideed ja n√§gemused elavad ka t√§nap√§eval, enam kui 60 aastat hiljem. Saate autor Mati Talvik, re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur.
Ehituskunstist keskajal, 2. saade. R√§√§gib emeriitprofessor Rein Zobel. Kuidas keskajal maju ehitati, kuidas majale katus pandi. Kivikatus, kivide t√∂√∂tlemine. √ïlekatused. Ehituspuu okaspuu. Aknaklaas. Graniidi maardlad L√µuna-Eestis ja Hiiumaal. Tartu Jaani kiriku ehituslugu. P√§rnu Nikolai kiriku lugu.

Urmas Vadi vestluskaaslane on maalikunstnik ja graafik Peeter Allik, kes teeb v√§ga suuri taieseid. Peeter V√µsa saated. T√µsielusarjad. Maalimine. Kafka. Kunst. Linooll√µige. Optiline kunst. Peeter Alliku isa. Laine J√§nes vastab k√ºsimusele uue raamatukogu ja kunstimuuseumi kohta. Autor ja toimetaja Urmas Vadi.

* Reio Aare, noore fotokunstniku esimene isikun√§itus &quot;Untitled&quot; Artdepoos, r√§√§gib Reio Aare * ERKI moe≈°how Salme kultuurikeskuses, r√§√§gib Jaanika Terasmaa * Hiina kaasaegse kunsti n√§itus Tallinna Kunstihoones, Hiinas k√§is kohal ka kuraator Reet Varblane, kes r√§√§gib lisaks n√§itusele laiemalt sealsest kunsti- ja kultuurimaastikust.



Nikolai Kusmin 100, &quot;Supersuperficial&quot; ja Kiwa - arhitektuurist * Nikolai Kusmini 100. s√ºnniaastap√§evale p√ºhendatud n√§itusest, r√§√§gib Eesti Arhitektuurimuuseumi teadur ja n√§ituse kokkupanija Mihkel Karu. * galeriis 008 on avatud EKA vabade kunstide teaduskonna esimese kursuse popkunsti ja minimalismi teemal n√§itus &quot;Supersuperficial&quot; (26.01-26.02.2007, juhendajaks Kreg A Kristring ja Kiwa), r√§√§gib Kiwa, galerist Lea Adrikorn ja tudengid (Regina Kuningas, Loore Raav, Teele Altm√§e) * Kiwa osaleb varsti Rael Artel Non Profit Project Spacetudengid raames Tartu Keskraamatukogus n√§itusega &quot;Tekstist masinani&quot;.
Tartu kunstikuu, Kumu hariduskeskus &amp; Warhol-Scanner * korraldaja Kreet Stubender r√§√§gib Tartu kunstikuust (telefoniintervjuu). * Piret Kruusandi Kumu hariduskeskusest r√§√§gib √§sja Kultuurkapitali poolt premeeritud haridusteguvusest * k√µlab helikunstniku Scanner plaadilt &quot;Warhol`s Surfaces&quot;, 2003 (helimaterjaliks 1970ndate A. Warholi intervjuud) Scanneri omalooming &quot;Five Views Of an Onion&quot; (&quot;5 vaadet sibulale&quot;, 10:23).

Urmas Viik, Tiit Sokk, Paul MacCarthy &amp; tsehhi kubism * vestlus EKA graafikaosakonna juhataja Urmas Viigiga, kes r√§√§gib oma Kunstihoone Linnagaleriis avatud n√§itusest &quot;Mikk ja Olga s√§ravad&quot; (02.02.2007 - 25.02.2007) * saatejuhid r√§√§givad erinevatest n√§itustest: Tiit Sokk, t≈°ehhi kubism (1911-1919, m√µjutanud ka arhitektuuri) ja Paul MacCarthy videod Kumus ning tervitavad kvantarvuti s√ºndi.
1980ndate nostalgiast Eesti kunstis * Ando Keskk√ºla r√§√§gib enda kureeritud n√§itusest &quot;Kaheksak√ºmnendad sulgudes&quot; (Kumu, 19.01-26.08.2007) * Andrei Korma≈°ov (1983-1988 kirjastuse Eesti Raamat plakatitoimetaja, praegu vabakutseline disainer ja EKA √µppej√µud) r√§√§gib (telefonil) N√µukogude 1980ndate plakatitest. * saatejuhid teadustavad EKA kunstiteaduse tudengite talvefoorumit teemal &quot;Kujundite taaskasutus&quot; (3.-4. m√§rts).

Disainist * Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumis on avatud Briti ja eesti kaasaegse disaini √ºhisn√§itus Tallinnas (&quot;Minu maailm - uus subjektiivsus kassaegses disainis&quot;, 28.02.-07.04.2007) - r√§√§givad eesti-poolne kuraator Kai Lobjakas ja tekstiilidisaineri taustaga Krista Leesi. * Karen Jagodin tutvustab kahte n√§itust: (1) Vaal galerii: &quot;Kaheksast viieni&quot; (08.-26.03.2007). Elis Saarev√§li, Katrin Koskaru ja Alvar Reisner. Autorite trio, kes l√µpetas 2005. a Kunstiakadeemia maali eriala, tegeleb sel n√§itusel √ºhiskonnas aktuaalsete teemadega nagu majanduskasv, tootmissuhted ja t√∂√∂. (2) Hobusepea galerii: Paul Rogersi (Eestis elava briti kunstniku ja EKA √µppej√µu) isikn√§itus &quot;Transplants&quot; (08.03.-19.03.2007).

Jaan Toomik &amp; Eesti Kujundusgraafikute liidu aastan√§itus * Jaan Toomik r√§√§gib oma isikn√§itusest Kumu suures saalis (08.03 - 20.05.2007) * Tiina Tammetalu r√§√§gib Eesti Kujundusgraafikute liidu aastan√§itusest Kunstihoone galeriis &quot;REGISTER.EKL 2007. Ruumis ja brosh√º√ºrina&quot; (01.03.07-25.03.07).
Pink Punk &amp; Kunstnike liidu aastan√§itus. Saates r√§√§givad r√ºhmituse PINK PUNK liikmed Aino-Ingrid Sepp, Sandra J√µgeva ja Kunstnike Liidu president Jaan Elken (viimane n√§itusest &quot;Elamise kunst&quot;, Kunstnike Liidu aastan√§itus, 16.03.07-22.04.07). Aleksander Tsapov tutvustab David Lynchi n√§itust Pariisis (03.03.-27.05.2007) Fondation Cartier majas.
Uus galerii &quot;Soosoo&quot;, noorte kunstnike biennaali eel√ºritustest &amp; Arne Maasiku arhitektuurifotod. * hiljuti avati uus disainigalerii &quot;Soosoo&quot; Kalamajas (soo tn 4), tegemisi tutvustab galerist √úlle Jehe. Galeriist v√µib leida nii v√§lisdisaini klassikat kui ka noort eesti disaini, hetkel on avatud Jaanus Orgusaare m√∂√∂bliseeria. * Rael Artel tutvustab s√ºgisel asetleidva Noorte Kunstnike biennaali eel√ºritusi, bienaali korraldaja on Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus. Toimunud on mitmed workshopid (Art in practice, Public preparation &quot;Translocal express&quot;), l√§hikuudel toimumas rahvusvaheline workshop Leedus &quot;Kunstniku vastutus ja utoopia&quot; ja suvised workshopid P√§rnus &quot;Rohujuure demokraatia&quot;. * Arne Maasik r√§√§gib (telefonitsi) oma Lastemaailma galeriis avatud arhitektuurifotode n√§itusest, kuhu on koondatud viimase kolme aasta eesti terasarhitektuuri n√§iteid.
Aleksander Tsapov teeb Kumus intervjuu Priit P√§rnaga kunstniku joonistuste n√§itusest (30.03-21.10.2007). Kumu k√§sitleb P√§rna v√§hetuntud joonistuste kollektsiooni kui avastamist ootavat ja Eesti joonistuskultuuri t√§iendavat materjali. Tunnustatud animaatori 1990ndatel valminud ulatuslikust s√∂ejoonistuste seeriast annab √ºlevaate ka 2006. aastal ilmunud album &quot;P√§rnograafia&quot;.
kunst.ee &amp; J√ºri Ojaver * Heie Treier r√§√§gib kunst.ee uuest numbrist (1/2007), sh vaadatakse tagasi √ºheaastasele Kumu tegevusele, erinumbris (toimetaja Ave Randviir) on teemaks Eesti Litograafia keskus, on ka graafilise disaini lisa. * J√ºri Ojaver r√§√§gib oma isikn√§itusest &quot;Liputajad metsas&quot; Hobusepea galeriis ( 04.04.-23.04.2007). Sissejuhatuseks aga r√§√§gib kunstnik oma √§sja Kunstnike Liidu n√§itusel √ºleval olnud (ja vastakaid arvamusi tekitanud) t√∂√∂st (esitles end Georg Otsana, kes laulab kanalisatsioonis) ja selle tagamaadest.
Saate k√ºlalised on kultuuriministeeriumi arhitektuurin√µunik Laila P√µdra ja kunstiteadlane Eha Komissarov. Esimene r√§√§gib oma uuest t√∂√∂st n√µunikuna ja sellega seonduvaga eesti arhitektuuris. Teine r√§√§gib kunstioksjonitest, mis kevaditi leiavad aset mitmes Tallinna eragaleriis. Arutletakse ka k√ºsimust, kas riiklik kunstimuuseum saab teha oksjone (maailmas palju diskuteeritud k√ºsimus).

Uus laine Kunstihoones &amp; fotomuuseum * Noorest eesti kunstist ja oma kureeritud n√§itusest &quot;Uus laine. 21. sajandi eesti kunstnikud&quot; Tallinna Kunstihoones ja Kunstihoone galeriis (28.04.07-28.05.07) r√§√§givad Anders H√§rm ja Hanno Soans. Antakse √ºlevaate noorte Tallinna ja Tartu kunstnike ideedest ja suundadest. Uue laine kunstnikud tulevad pigem vaikselt ja vahest intellektuaalsemate pretensioonidega kui valjuh√§√§lsemad 1990date kunstnikud. Mainitakse ka r√ºhmituse Non Grata paralleeln√§itust Tallinna Kultuuritehases, millel plagieeritud pealkiri &quot;Uus laine. 21. sajandi kunst&quot;, kuid mille sisu peegeldab pigem nn P√§rnu s√ºrrealismi ja 20. sajandi 60ndat. * Fotomuuseumi (Tallinna Linnamuuseumi filiaali, mis asub Raekaja taga) tegevusest Betty-Ester V√§ljaots ja Kristel Lukats.
Eesti noor kunst Patarei Vanglas ja Vaal galeriis * Aleks Tenusaar, Maris Vahter ja Ilmar Kurvits r√§√§givad Tallinna √úlikooli tudengite poolt algatatud ja mitme rahvusvahelise partneri√ºlikooliga (Helsinki, Essen, Thessaloniki) koost√∂√∂s korraldatud Ahne festivalist (07.-25.05.2007) Patarei vanglas, kust leiab nii √ºli√µpilaste kui ka √µppej√µudude v√§ljapanekuid. * Andres L√µo r√§√§gib oma kureeritud noorte kunstnike n√§itusest &quot;POMO SAPIENS: See on t√µesti midagi&quot; Vaal galeriis (02.-19.05.2007).

Kahest foton√§itusest Tallinnas ja Tartus. 1) Kunstihoone galerii 24.05.2007 - 17.06.2007 &quot;Tsoon&quot; - Anna Alt≈°uki (-Militaartsoon- Seegi muusieum) &amp; Ilja Sundelevit≈° (&quot;Lahemaa Lobby&quot;) 2) Tartu Kunstimuuseum &quot;Muuseumiteater&quot; Eve Kiiler, 04.05-10.06.2007.
Foto, arhitektuur ja vene uus kunst 1) Kalev Vapper r√§√§gib oma foton√§itusest Tartus: &quot;Vapper Kalev l√µpetab kooli&quot; Tartu K√µrgema Kunstikooli l√µpetamisest 15.06.2007 2) Toomas Tammis r√§√§gib Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna l√µput√∂√∂de n√§itusest Disaini- ja Arhitektuurigaleriis 5. - 30. juuni 2007 3) Teet Veispakk r√§√§gib KUMUs √ºleval olevast vene uue kunsti n√§itusest &quot;M√§lu tagasitulek&quot; 12. mai - 29. juuli 2007, kuraator on Viktor Misiano.

Vabadussamba √§sjal√µpenud konkursist (v√µidut√∂√∂ on ligi 30 m suur vabaduss√µja rist dolomiitsamba otsas, v√µitjad Rainer Sternfeld ja Andri Laidre ning arhitektid Kadri Kiho ja Anto Savi), esimesed muljed arvamused ja positsioonid kunstiteadlastelt Krista Kodres ja Andres Kurg.

1) Berk Vaher r√§√§gib Tartu festivalist Eclectica (01.-09.2007). 2) Margus Kiis r√§√§gib Eclectica raames toimuvast Tartu Alternatiivse kino festivalist (04.-09.09.2007) 3) Kahep√§evasest (01. ja 15.09.2007) T√µravere workshopist &quot;Kaevu taga kostab kosmos&quot; r√§√§givad Katriin K√ºtt ja Leene Korp. http://konverter.ee/kaevutagakostabkosmos.
A) Aleksander Tsapov Tallinnast. 1) &quot;Kik in der Kok&quot; filmifestival von Krahli teatris, teemaks pornograafia (10.-11.09.2007), r√§√§gib Katja Novitskova 2) Kultuurikatel Tallinnas avab uksed interdistsiplinaarsele √ºritustekogumile Vertikaal, mille raames toimub kaks avalikku seminari ehk &quot;M√µttepark&quot;. 09.09. Autori√µigused, 17.09. Kultuurikatla kui alustava organisatsiooni v√µimalused ja paratamatused. R√§√§gib Maarin Ektermann. B) Kaisa Eiche Tartust. 0) Kutsub 09.09 toimuvale Y-galerii hooaja avamispeole Tartus (&quot;Take your shit out&quot;) 1) Katrin Kruus r√§√§gib V√µru galerii kahest paralleelsest n√§itusest - Peeter Lauritsa foton√§itus &quot;Minu kodu&quot; (03.09.2007-28.09.2007) - Evelin M√º√ºrsepa ja John Grzinich √ºhisn√§itus &quot;Lokalisatsioonide faktuurid&quot; (video, heli ja maal, (03.09.2007-25.09.2007) 2) Tartu kunstnike majas on Tartu kunstnike liidu aasta n√§itus &quot;√ïige valik&quot; (05.-30.09.2007). R√§√§gib Toomas T√µnissoo.

Kino konverents Kumus + Barthol Lo Mejor. 1) Kino konverents Kumus Via Transversa. Endise idabloki kadunud kino Konverents Kumus 5.-6.10.2007. Intervjuu konverentsi korraldajaga - Eva N√§ripea (salvestatud EKA disaini ja innovatsioonikeskuses). 2) Barthol Lo Mejor. Kunstnik osales Plektrum festivalil Tallinnas (12.-16.09.2007) ja Noorte Kunstnike Biennaalil Tallinnas (28.09.-11.11.2007), jutt k√§ib tema raamatust ja muusikast. Noorte Kunstnike Biennaalil osales ta n√§itusel &quot;Tekstist masinani&quot;. S
1) Noorte Kunstnike Biennaal Tallinnas (28.09.‚Äì11.11.2007). Saate k√ºlaline: Anneli Porri (√ºks korraldajaist, intervjuu toimus varahommikuses Kadriorus). 2) Tartu √úlikooli maalin√§itusest Jaan Elken r√§√§gib oma kureeritud n√§itusest &quot;TARTU.√úLIKOOL JA MAALIKOOL&quot; (12 maalikunstnikku Tartu Kunstimajas) Tartu Kunstimajas (03.10-11.11.2007).
Martin Saar + Tampere Maja ja Tartu Kunstimuuseum. 1) Martin Saar Martin Saar &quot;80ndad Eestis&quot; ARTDEPOO galeriis Tallinnas (09.10.2007 - 20.10.2007), n√§ituse esimene (proovi)variant esitleti New Yorgis. 2) Tampere Maja ja Tartu Kunstimuuseum. 2.1) Tartu Tampere Maja ja Soome fotokunst (6. - 28.10.07). Tuuli Mukka ja Sandra Lamppu foton√§itus &quot;Harhakuvia - Illusioonid&quot;. Saatejuht: Kaisa Eiche. Saate k√ºlaline: Mariliin Kindsiko 2.2) Liisa Kaljula r√§√§gib Tartu Kunstimuuseumi uuest loengusarjast &quot;V√§ike kunst&quot;.
Graafikatriennaal + Audiogalerii + Marco Laimre + Tudengifilmid. 1) Graafikatrienaal. Anders H√§rm (Kunstihoone ja Kunstihoone galerii n√§ituste peakuraator) r√§√§gib 14. Graafikatrienaalist. 2) 26.10.07 Kumu hoovis toimuva Audiogalerii eeltutvustus. Muusika: Derek Holzer, &quot;Metalophone drift snipet&quot;; John Grzinich, &quot;Sun in Hand, stone in water&quot;. 3) Marco Laimre + Tartu tudengifilmid Marco Laimre n√§itus &quot;V√§ikesed Puust Inimesed V√§ikeses Puust Linnas&quot; (19.10.07-25.11.07) Tartu Kunstimuuseumis. Tutvustab n√§ituse kuraator Indrek Grigor. 4) 18.10.07 toimum Tartu S√ºgisp√§evade raames Ateena keskuses Tudengifilm 2008. Samu filme v√µib 24.10.07 n√§ha ka Tartu Y-galeriis. Festivali tutvustab Urmas Reisberg.
Kunst.ee + Y-kohtumine Tartus. 1) Kunst.ee Heie Treier tutvustab uut kunst.ee numbrit, mille erinumber on seekord ajalehe formaadis (k√ºlalistoimetaja Karolina Lobovit≈°-Dymanus). Teemad: Veneetsia bienaal, Documenta Kassel, erinumber Abstraktsioon. 2) tutvustus: Martin Creed 2. novembril NU performance festivalil Kanuti gildi saalis. Saatejuht: Aleksander Tsapov. Muusika: John Martin, &quot;Solitaire&quot;. 3) Y-kohtumine Tartus 30. oktoobril j√§rjekordne Y-kohtumine. Seekord on pihitoolis MoKSi oktoobrikuine residentkunstnik Vahram Muradyan (Armeenia). Ta t√∂√∂tab Moostes projekti &quot;portrait-ests&quot; (videoportreede seeria) kallal.
Martin Creed + Rael Arteli galerii + Rauno Thomas Moss. 1) Martin Creed Intervjuu NU Performance Festival II esinenud Martin Creediga (UK) tema √ºrituse &quot;Varietee Performance&quot; Kanuti Gildi saalis 02.11.07 (vestlus toimus 01.11.07). 2) Rael Arteli galerii Rael Arteli galerii uue hooaja avamisest n√§itusega &quot;Minnes vastu lugejate soovidele&quot; r√§√§givad Rael Artel ja noored kunstnikud Kristiina Hanson ja Laura Toots. 3) Rauno Thomas Moss. Rauno Thomas Moss on esindatud kahel n√§itusel: Tartu √ºlikool.maalikool ning lastekunstikooli galerii n√§itusel, Moss r√§√§gib Tartu maalikoolidest.

Margit Kilumetsa vestluskaaslane on kokk Anni Arro. &quot;Sepamaa talu k√∂√∂k&quot;. Vanavanemad. S√∂√∂gitegemine. Itaaliasse √µppima minek. Kunagine modellit√∂√∂. Perekond. Koerad. Ema Epp-Maria Kokam√§gi. Anni p√ºhap√§evad. Tulevikuplaanid. Autor Margit Kilumets.

Eesti pargid + Y-kohtumine. 1) Ants Hein ja eesti pargid. K√ºlas on Ants Hein (kunstiteadlane, ajalooinstituudi vanemteadur). Teemaks on pargid Eestimaal ja raamat &quot;Eesti pargid I&quot; (2007). 2) Y-kohtumine - John Grzinich J√§rjekordsel Tartu Y-galerii ja MOKSi kohtumisel on 27.11.2007 k√ºlas John Grzinich. Saatejuht tutvustab USAst p√§rit k√ºlalist, kes elab alates 2003. a.-st Eestis ja koordineerib Mooste Kunsti ja sotsiaalpraktika keskuses (Moks) meedialabori. Heliloojal ja multimeediakunstnikul (kes tegeleb peamiselt heli performence'ide ja heliinstallatsioonidega) on hetkel k√§sil film &quot;Mimema&quot;, mille k√µlaliseks aluseks ka varem valminud samanimeline kaheosaline elektrooniline kompositsioon (pikendatud oreliheli).



Poola kunstist + Wiiralt v√§rvides. 1) Poola kunstist Tiina Abel tutvustab n√§itust &quot;Metafoor ja m√º√ºt. Kirjanduslikud ja ajaloolised motiivid 19. ja 20. sajandi vahetuse poola kunstis&quot; (2.11-10.02.2008) Kumu kunstimuuseumis. 2) Wiiralt v√§rvides. Ene Asu-√ïunas (n√§ituse Tartu-poolne kuraator) tutvustab Eduard Viiralti graafikaga n√§itus &quot;Wiiralt v√§rvides&quot; (30.11. - 16.12.07) Tartu Kunstimuuseumis.
Eda L√µhmus tutvustab oma maalin√§itust Tartu Ateena keskuses (04.12.-20.01.2008). K√ºlaline r√§√§gib ka saates k√µlavast muusikast (seostest enda ja enda loominguga). Muusika: Lori Anderson, &quot;This is your captain&quot;; Antti Auvinen &quot;Allusion Fragments&quot; kandlele h√§√§lele, t≈°ellole ja pikkolole, ansambel Resonaabilis; Benjamin Franklin (belgia helikunstnik).

T√§helaeva k√ºlaliseks on √§sja 60. s√ºnnip√§eva t√§histanud kunstnik ja professor Leonhard Lapin. T√§naseks on ta eesti kunsti ajalukku l√§inud ainu√ºksi sellega, et on meie avangardistliku kunsti isa, vabakutseline arhitekt ja kompromissitu kirstunael, kes on samas enim eksponeeritud ka v√§lismaal. Tallinnas tuletab Lapin end pidevalt meelde Vabaduse kellaga, mille √ºheks autoriks ta on. Saatejuht Reet Linna, re≈æiss√∂√∂r Kalev Lepik.
Filmi &quot;Tallinn Pimeduses&quot; pressiesindaja Tristan Priim√§gi r√§√§gib filmist ja filmi taaslinastumisest Eestis. Kumu kunstiteadlane ja kunstikriitik Eha Komissarov r√§√§gib Eesti ja Saksa vahelistest kunstisuhetest, Berliinist kui kunstipealinnast ning Kumus eksponeeritud kunstin√§itusest &quot;QUOBO. Kunst Berliinis 1989-1999&quot;.
Eesti Rahvusraamatukogus eksponeeritud Eesti Kujundusgraafikute Liidu aastan√§itusest &quot;Tr√ºkitud 4/5&quot; ja &quot;25 kauneimat Eesti raamatud ja 5 kauneimat Eesti lasteraamatut&quot; r√§√§gib n√§ituste kuraator T√µnu Kaalep. Tartu Kunstikuust r√§√§gib telefonis vastutav korraldaja Triin K√§pp.
Airi Triisberg ja Rael Artel r√§√§givad: * &quot;Public Preparation - Biennale of Young Artists&quot;, mis on projektiraamat, mis dokumenteerib, kommenteerib ja kontekstualiseerib 2007. aasta oktoobris Tallinnas toimunud Noorte Kunstnike Biennaali. * Rahvusvahelisest seminarist &quot;Translocal Express&quot;, mis k√§sitleb kaasaegse kunsti maailmas toimivaid koost√∂√∂mudeleid ning nende institutsionaalseid, poliitilisi ja sotsiaalseid aspekte. * Rael Artel Gallery: Non-Profit Project Space'is avatud Eesti Vabariigi 90. s√ºnnip√§evale p√ºhendatud n√§itusest &quot;Kas me sellist Eestit tahtsime?!&quot;.

Eesti Kunstiakadeemia skulptuuriosakonnas (Raja 11a) avati Eesti esimene spetsiaalselt skulptuuridele ning installatsioonidele p√ºhendatud galerii. Galerii avamisest r√§√§gib EKA skulptuuriosakonna juhataja professor Villu Jaanisoo. Kunstnik Margus Tamm r√§√§gib oma n√§itusest &quot;See oli parim pidu. Ja ma ei k√§inud seal&quot; Linnagaleriis.

Telefoni-intervjuud: Kiwa r√§√§gib oma isikn√§itusest &quot;High on nothing&quot;, mis avati 25.03.2008 ArtDepoo galeriis. Lauri Sillak kunstnikunimega Laurentsius avas Vaal galeriis n√§ituse &quot;Arm&quot;. Pille J√ºrisoo r√§√§gib siiditr√ºkikoja Sssprint n√§itusest &quot;Keppi ja keeksi&quot; Hobusepea galeriis.

Helikunst Inglane Max Eastley on kunstnik, kes laveerib geneetiliste skulptuuride ja muusika vahel. Ta kasutab oma t√∂√∂des palju vett ja tuult, instrumente, mis teevad h√§√§lt tuule v√µi vee m√µjul. Eastley on osalenud projektis &quot;Cape Farewell&quot;, mis korraldab kunstnike ja teadlaste ekspeditsioone Arktikasse. Ta on teinud koost√∂√∂d Brian Enoga, re≈æiss√∂√∂r Peter Greenawayga. David Toopiga kahasse on Eastley teinud 3 albmit.
Kunstnikud Aili Vahtrapuu ja professor Jaan Vares r√§√§givad skulptor Lembit Palutederist. Kalevipoja ratsamonumendi kavand. Urvaste. 1905. a monument Estonia ees. Kunst linnaruumis. Lembit Paluteder - elu ja tegevus. Autor ja toimetaja Martin Viirand. Helioperaator K√§tlin Maasik.

Rotermanni Soolalaos eksponeeritud Eesti Maalikunstnike Liidu aastan√§itusest &quot;√Ñratus!&quot; r√§√§gib Tartu Kunstimuuseumi teadusdirektor ja n√§ituse kuraator Tiiu Talvistu. Eesti Arhitektuurimuuseumi direktor Karin Hallas-Murula r√§√§gib n√§itusest &quot;Lammutatud Tallinn 1991-2008&quot;.

Martin Viirandi vestluskaaslane on skulptor professor Jaan Vares, kes r√§√§gib oma t√∂√∂st ja lemmikmaterjalidest. Kindral T√µnissoni monument. Jaan Varese √µpilased. T√∂√∂ Kunstnike Liidu sekret√§rina. Eesti nimega vene kunstnik Leht. 50. aastad. T√∂√∂ ERKI rektorina. Taasiseseisvumise aeg. Autor ja toimetaja Martin Viirand. Helioperaator K√§tlin Maasik.

Kunstiteadlast Sirje Helmet v√µiks kadestada ainu√ºksi t√∂√∂koha p√§rast - Kumu hoone on inspireeriv nii v√§ljast kui seest. Kui √µnnestunult on see tark ja kaunis naine √ºhitanud t√∂√∂ ja kodu? Lapsed Triin, Maarja ja Martin k√µnelevad oma emast √ºliv√µrdes ja samaga vastab ka Sirje, kelle arvates on kurb, kui pered kokku ei hoia. Saatejuht Katrin Viirpalu. Re≈æiss√∂√∂r Kalev Lepik.
Tartu K√µrgema Kunstikooli fotograafiaprofessor Peeter Linnapit iseloomustavad tema tudengid kui intriganti, hullumeelset professorit, punki meest ja m√§ssajat. Mehe seisukohad on t√µepoolest radikaalsed. N√§iteks leiab ta, et Eestis ei ole √ºhtegi kunstiteoreetikut. Talle endale aga on s√ºdamel√§hedased kunstiteosed, mis ei p√º√ºa olla lihtsalt ilusad ja vaatamisv√§√§rsed, vaid on √ºhiskonda kritiseerivad, poliitikat ning ajalugu uurivad. Seda suunda on Peeter Linnap ka ise fotokunstniku ja kuraatorina viljelenud. Autor Kristina Veidenbaum, re≈æiss√∂√∂r Mati Kark.

Urmas Vaino k√ºlaliseks on Maria Arusoo. Kunstnik Maria Arusoo m√µtestab kunsti ja kunstniku rolli t√§nap√§evases maailmas, anal√º√ºsib, miks on Eestis levinud kunsti ja kunstnikut√µrjuv hoiak. Arusoo r√§√§gib oma t√∂√∂st Londonis Martin Creedi stuudios, √µpingutest Tallinnas, Tartus, Berliinis ja Londonis. Saates k√µlab k√ºlalise poolt valitud ja kommenteeritud muusika.
Mis mees see on, kes on l√§bi ja l√µhki kunstnik, kes √ºllatab iga kord, kui ta millegagi lagedale tuleb, kelle t√∂√∂d on r√µ√µmsad ja humoorikad, ent kes oskab peene irooniaga kraapida kodanike ilu-, au- ja √µiglustundel? S√µprade hinnangul on J√ºri veidi lapsemeelne, musta huumorit armastav parandamatu optimist. Et kunstniku tegemistes on ka rahvusvahelist haaret, t√µestas Veneetsia biennaal, kus gondoljeerid muutsid oma tavateekonda, et s√µita l√§bi J√ºri skulptuuri alt, mis uhkeldas v√§ljakutsuvalt mitmem√µtteliselt √ºle ajaloos palju n√§inud Veneetsia kanali. J√ºri Ojaveri kunstirohket maailma vahendavad re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat, operaator Meelis Kadastik, toimetaja Mariina M√§lk.
Ajaloolasel ja Kunstiakadeemia professoril David Vseviovil palutakse sageli kaasaega m√µtestada. Ta oskab s√ºstematiseerida oma tohutut teadmistepagasit ja sellest saavad osa nii teadus kui ka tavaline ajaloohuviline. Vseviovi uurimused ja ajaloo √ºlevaated on koondatud raamatutesse. Ta on kirjutanud ka ajaloo√µpikuid, millest t√§na √µpitakse. Juba aastaid juhib ta iga n√§dal Vikerraadios oma ajaloosaadet &quot;M√ºstiline Venemaa&quot;.
Portreefilm Eesti professionaalsele disainiharidusele aluse pannud professorist Bruno Tombergist, kelle eestvedamisel alustas 1966. aastal EKA disainikateedri eelk√§ija, t√∂√∂stuskunsti osakond. Eesti Disainikeskuse eestvedamisel ja Kultuurkapitali toetusel valminud filmis meenutab peategelane nii oma √µpinguaegu kui ka kateedri loomisega kaasnenud seiku, sealhulgas t√§na absurdsena tunduvaid momente n√µukogude suletud s√ºsteemist, infosulust ning ideoloogilistest diktaatidest. Tollased kolleegid ja tudengid jagavad vaatajatega oma mitmekesiseid m√§lestusi neist keerulistest, kuid huvitavatest aegadest. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat, toimetaja Mariina M√§lk.

Sarja esimene saade. Kunstiministeerium on a) iga-aastane konverents, b) kord kuus toimuv raadiosaade Klassikaraadios. Kunstiministeeriumis arutatakse lahti jooksva kunstielu s√µlmpunkte ja s√µlmitakse kohe ka uusi. Kasvatatakse laiemas publikus kaasaegse kunsti m√µistmist, vesteldakse erinevate vaatenurkade esindajatega, kommenteeritakse, antakse √ºlevaade ja tehakse ekskursioone. Kunstiministeerium soosib suurte ja v√§ljapaistavate agentide k√µrval ka v√§ikeseid ja omaalgatuslikke praktikaid ning hoiab oma uksed lahti ning meeled ergud. Kuidas seda k√µike n√º√ºd kord kuus tunni aja sisse mahutada, on raske prognoosida, kuid r√µhk on eelk√µige kaasaegsel ja kriitilisel kunstil, mis soovib √ºhiskonnas toimuvat m√µjutada ja selle protsessides kaasa r√§√§kida. Esimeses saates on p√§evakorras j√§rgmised teemad: * Marco Laimre r√§√§gib Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi suvisest n√§itusehooajast ja valgustab j√§rgmise aasta plaane; * Tanel Rander ja Erkki Luuk tutvustavad n√§htust nimega eksp, mis on meililist, rida
Kunstiministeeriumi nr 2 teemadering jaguneb kaheks. K√µigepealt t√§helepanu all on kaasagse kunsti festival ART IST KUKU NU UT Tartus - Indrek Grigor annab oma &quot;Tartu m√∂liseb&quot; rubriigis l√ºhikese √ºlevaate, kuidas kohapealt vaadates kogu √ºritus tundus ning sirvib ka ART IST...-i publikatsiooni, mida kuraatorid Rael Artel ja Kaisa Eiche on nimetanud &quot;Tartu kaasaegse kunsti skeene subjektiivseks uurimuseks ja lisadeks&quot;. Maarin M√ºrk vestleb t√§ienduseks Kaisa Eichega ning p√º√ºab eelk√µige v√§lja kangutada, et mis siis n√º√ºd edasi saab. Teisel poolajal on Kunstiministeeriumis k√ºlas Reet Varblane Tallinna Kunstihoonest ning vestlus keerleb √ºmber &quot;Personal is Political / Isiklik on poliitiline&quot; n√§ituse, liikudes Berliini dada-r√ºhmitusest Eesti 60ndatesse ning edasi kaasaega, seda k√µike l√§bi naiseks (naiskunstnikuks) olemise erinevaid k√§sitlusi kombates. Hanna H√∂ch kohtub Helju Sarnet Saurami, Martha Rosleri, Anna-Stina Treumundi, Guerilla Girlsi jt. Autor Maarin M√ºrk. To

Muinsuskaitse seadus muutub j√§lle! Millist seadust muinsuste omanikud tegelikult ootavad? Stuudios elup√µlised muinsuskaitsjad Trivimi Velliste ja Jaan Tamm (esimene endine, teine praegu Muinsuskaitse seltsi esimees) ja Mark Soosaar. Telefonitsi annavad seadusemuudatustele hinnangu Uue-Varbla m√µisahoonet taastav Rene Kask ja Muinsuskaitse ameti L√§√§nemaa vaneminspektor Kalli Pets. Autor, toimetaja ja k√ºsitleja on Kaja K√§rner
Eesti Kunstiteadlaste √úhingu korraldusel toimus k√µnep√§ev &quot;Vaidlused asjade seisu √ºle&quot;, kus teemadeks olid n√§iteks museion ja academia - pilt ja teooria?, kunstiajakirjandus, alternatiivsed institutsioonid jpt. Kunstiministeeriumi kokkuv√µte sellest, milline on &quot;asjade seis&quot;. Tartu m√∂liseb seekord Loop galerii ja DUUL 2010 n√§ituse teemadel. Indrek Grigor - Laura Kuusk. Maarin M√ºrk - Andres Kurg, Margus Tamm. Saate autor Maarin M√ºrk. Toimetaja Annika Kuuda.

Seekordses Kunstiministeeriumis vestleb Indrek Grigor rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; Tiiu Talvistuga Pallase fenomenist. Lisaks r√§√§gib Raivo Kelomees Fideosupermarketist ja Airi Triisberg kunstit√∂√∂tajate seminarist ning kaasaegse kunstiliidu t√∂√∂grupis tegemistest. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

2011. aasta esimene Kunstiministeerium. * Alo Paistik ja Jaanus Samma r√§√§givad oma videoprojektist &quot;Applied Art for a Gay Club&quot;. * Professor Krista Kodres r√§√§gib eesti kunstiajaloo uuest kirjutamisest. * Rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; lappab Indrek Grigor uut kunst.ee numbrit. Saate autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Kumus avatud Tallinna XV Graafikatriennaal oli kahtlemata Kultuuripealinna √ºks esinduslikumaid √ºritusi. Eksponeeritud oli 109 kunstniku t√∂√∂d 35 riigist. Triennaal kandis pretensioonikat pealkirja: Armastuse, mitte raha p√§rast. Ingliskeelne aforism &quot;for love not money&quot; v√§ljendab igasugust t√∂√∂d, mida ei kannusta rahaline eesm√§rk. Miks selline teemavalik? N√§itusel k√§isid autor-saatejuht Maria Arusoo, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, operaatorid Ivar Murel, Meelis Kadastik, Feliks Grossmann, helire≈æiss√∂√∂r Mati Jaska, toimetaja-produtsent √ïie Arusoo.



Ta on naine, kes armastab glamuuri. M√∂√∂blidisainerina inspireerib kunstnikku k√µige enam tool. S√µbrad-kolleegid peavad teda aga &quot;punase&quot; maaletoojaks Eestis. T√§helaeva k√ºlaliseks on sisekujundaja ja m√∂√∂blidisainer Maile Gr√ºnberg. Saatejuht Reet Linna, re≈æiss√∂√∂r Kalev Lepik.
R√§√§gime loomemajanduse arendamisest. K√ºlalised on Tartu loomemajanduskeskuse juhatuse liige Raul Ore≈°kin ja arendusjuht K√ºlli Hansen. Intervjueeris Liina Vainumetsa. * Eesti rahvalaul, Mari Kalkun/Artur Alliksaar - Loomine Mari Kalkun * Mari Kalkun/Mari Kalkun - Hommikuvalge Mari Kalkun * Mari Kalkun/Marie Heiberg - Kevadel metsas Mari Kalkun * Mari Kalkun/Tove Jansson - Koduvana p√ºhendus Mari Kalkun
Priit P√§rn on kunstnik, filosoof, animaator ja eksperimentaator, keda tuntakse √ºle maailma. Tema animafilmid on s√ºgavad ja iroonilised ning paljastavad inimhinge keerdk√§ike. Saatejuht Jelena Skulskaja uurib, kas kunsti on v√µimalik seletada v√µi kas √ºldse peabki seletama.
Delta k√ºlaliseks kunstnik Anna Hints (1982). Koost√∂√∂s kunstnik Maria R√µhuga (1988) avati 16. m√§rtsil Tallinna Linnagaleriis n√§itus pealkirjaga &quot;N√§lg&quot;, mis vaatleb erinevaid n√§lja-seisundeid: n√§lgimist vaimsetel p√µhjustel ja n√§lgimist materiaalsetel p√µhjustel. Kunstnikud Hints ja R√µhu r√§√§givad n√§itusel ajastust, kus k√µike on n√§iliselt liigagi palju. Buliimik raiskab toitu oksendades, heategevus kartuleid m√§dandades. Kultuurkapital toidab k√ºll loomemajandust (ehitamine, kirjastamine ja n√§itusetegevus), aga mitte loojat. Kultuur, ilu, armastus, headus, raha, toit - sageli j√µuavad need sinna, kus ollakse tarbimisest ja heast-paremast √ºlek√ºllastunud. *K√µiki kunstnikke, kes tunnevad, et riik ja √ºhiskond suhtuvad loovt√∂√∂tajatesse √ºksk√µikselt, kutsutakse osalema galerii ruumides l√§biviidavas aktsioonis &quot;Kerjav kunstnik&quot;.* Autor Elis Vesik.

Kunstiministeeriumis seekord k√ºlas John Grizinich Mooste Kunsti- ja Sotsiaalpraktikate Keskusest, John Fail Tallinnas ja Helsingis tegutsevast projektiruumist Ptarmigan ning Elijah V√§rtt√∂, kes veab eksperimentaalmuusika sarja Servataguse Muusika ja galeriid EAST. Olles elanud Eestis erineva pikkusega aja, on k√µigil kolmel k√ºlalisel erinevad kogemused siin projektiruumi/s√ºndmuste organiseerimisega. Vestluse teemadeks ongi omaalgatuslik kultuurielu Eestis (Tallinnas) ning selle korralduslikud ja sisulised v√§ljakutsed. Lisaks j√§tkab &quot;Tartu m√∂liseb&quot; oma lugemisaastat ning seekord lehitseb saatejuht Indrek Grigor maalikunstnik Peeter Krosmanni abil Eesti Kunstiajaloo 5. k√∂idet. Autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Tekstiilikunstnik Signe Kivi juhib juba mitu aastat Tallinna Kunstiakadeemiat. Teda armastatakse rektorina, sest ta suhtub ka juhtimisse loominguliselt. Oma tudengites n√§eb ta eelk√µige isikup√§ra, loojas isiksust. Vestluses saatejuht Jelena Skulskajaga r√µhutas Signe Kivi, et kunstikadeemias arvestatakse ennek√µike inimese andekust, mitte rahvust, keelt v√µi √ºhiskondlikku positsiooni. Toimetajad Piret J√ºrman ja Juku-Kalle Raid, re≈æiss√∂√∂r √úlle √ïun, kunstnik Ivi Piho, produtsent Ene-Maris Tali.

Kunstiministeeriumi stuudios on k√ºlas seekord Sally Stuudio juhataja Annely K√∂ster, kellega tuleb juttu kunstnikele ja kunsti√µpetajatele ning koolinoortele vanuses 14-19 suunatud mitmetasandilisest rahvusvahelisest kunstiharidusprojektist - Koolinoorte Kaasaegse Kunsti Triennaal Eksperimenta!. Teiseks vestluskaaslaseks on kunstnik Liina Siib, kes esindab Eestit sel aastal Veneetsia biennaalil oma projektiga &quot;Naine v√µtab v√§he ruumi&quot;. Rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; k√ºsitleb Indrek Grigor Tartu √úli√µpilasteatri lavastuse A. Vvedenski &quot;Ivanovite j√µulupuu&quot; kunstnikku Martinit. Saate autor on Maarin M√ºrk. Toimetaja Annika Kuuda.
Hooaja viimane saade. * √Ñsjaste kunstiakadeemia l√µpetajate n√§itusest &quot;Tase&quot; r√§√§givad EKA avalike suhete juht Solveig Jahnke, arhitektuuri tudeng Taavi L√µoke. * Tartu m√∂liseb. Skulptorid Jevgeni Zolotko ja Jass Kaselaan iseloomustavad teineteist. Autorid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.
Maikuine Kunstiministeerium on suuresti p√ºhendatud kunstikriitikale, mist√µttu laieneb Tartu m√∂liseb rubriik Maarin M√ºrgi ja Indrek Grigori vaheliseks vestluseks, kus arutletakse selle aasta jooksul nii Tallinnas kui Tartus j√§rjepidevalt toimunud avalike kunstikriitika lugemisgruppide √ºle. Otsitakse vastuseid k√ºsimustele: milline on selliste √ºsna eksperimentaalsete algatuste tulem, miks ja kuidas need tekkisid ning kuidas sellist kunstikriitika k√§sitlusi valgustavat formaati v√µiks edasi kasutada? Lisaks on ministeeriumis k√ºlas kuraatorid Airi Triisberg ja Rebeka P√µldsam, kes r√§√§givad seksuaalv√§hemuste problemaatikat k√§sitlevast rahvusvahelisest n√§itusest &quot;S√µnastamata lood&quot;. Tallinna Kunstihoones kuni 26. juunini avatud ulatuslikku n√§itusse on kaasatud k√ºmmekond kunstnikku nii Eestist kui v√§lismaalt, kes esitavad oma n√§gemuse seksuaalsetest identiteetidest. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Kultuuritolm 2011 festivali esineja Luulur. Jaan Malin aka Luulur on Tartu pooet, kirjanik ja kunstnik. Jaan Malin on √ºllitanud mitmeid luuulekogusid, avaldanud n√§idendeid, kureerinud ja osalenud mitmetel n√§itustel. Aastast 2001 on Luulur tegelenud ka h√§√§lutuse ehk k√µlaluulega. T√§nu omandatud virtuoossele tehnikale v√µitis ta poetry slam-i ehk luulepr√µmmu Viljandis ja Tallinnas aprillis-mais 2009. Oktoobris 2009 esindas Luulur meie konnatiiki Euroopa Poetry Slam-i P√§evadel Berliinis, kus saavutas 3. koha. Stuudios on Jaan Maalin (Luulur), k√ºsib Kaur Gar≈°nek.

Augustikuus on avatud Tallinna Keskraamatukogu fuajees n√§itus T√µnu Talve uuemast loomingust; juttu tuleb DVD-plaadist Fragile Live Kunstitunnid 2001-2010 ning kunsti√µpetajate maailmaorganisatsiooni InSEA kongressidest, mille liikmena on T√µnu Talve osalenud Fragile kunsti- ja muusikavideote ning ettekannetega juba 9-l j√§rjestikusel rahvusvahelisel kongressil. K√ºsitleb Pille Olde.
Saatejuht Maarin M√ºrk alustab Kunstiministeeriumi teise hooajaga Klassikaraadios. * Hooaja avasaade p√º√ºab kaardistada erinevaid endistes t√∂√∂stuspiirkondades ja -hoonetes asuvaid loomekeskusi. K√ºlas on Herkko Labi, kes r√§√§gib Telliskivi Loomelinnakust, selle idee tekkest ja eesm√§rgist ning loomemajandusest √ºldisemalt. * Teiseks Kunstiministeeriumi k√ºlaliseks on Jaanika Kuklase, kellega tuleb juttu Kultuuritehasest &quot;Polymer&quot; ja seal 28. augustini toimuvast Kultuuritehase festivalist 2011. Viimane leiab aset juba seitsmendat korda ning mille seekordseks teemaks on &quot;Utoopia&quot;. * Rubriigi &quot;Tartu m√∂liseb&quot; autor Indrek Grigor edastab muljeid suvel k√ºlastatud kultuuri√ºritustest - esimesena saab kuulaja osa Eesti Kunstiakadeemiale kuuluvas Tamse √µppebaasis sarja &quot;Doings or not&quot; raames toimunud praktikumist, millest r√§√§givad l√§hemalt korraldajad Laura Kuusk ja Laura Toots. Autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
23. septembril, avatakse Hobusepea galeriis Maido Jussi ja Kati Ilvese n√§itus &quot;Subjektiivne perspektiiv&quot;. Videot ja tekstimeediumi √ºhendava ning taaskasutusmeedial p√µhineva n√§ituse sisuliseks keskmeks on visuaalne v√§givald. Tandemit intervjueerib Kaur Gar≈°nek. Muusika: Brian Eno &amp; Daniel Lanois &quot;Sirens&quot;, Robert Fripp &quot;The Gates Of Paradise&quot;
Raoul Kurvitzat teatakse peamiselt maali- ja peformance-kunstnikuna, n√º√ºd aga on mitmek√ºlgne looja saanud valmis oma esimese sooloalbumi. T√§hendusliku pealkirjaga deb√º√ºtalbumit -Forbidden to Sing- esitletakse 30. septembril Kanuti Gildi SAALis. Kuulu j√§rgi viisipidamatut vokalisti k√ºsitleb Kaur Gar≈°nek.
Kunstiministeeriumis on seekord k√ºlas oktoobris toimuva kaamerakunsti festivali Tallinna Fotokuu peakorraldaja Marge Monko. Fotokuu programm koosneb n√§itustest ja s√ºndmustest, mille l√§biv teema on kaamerap√µhise kunsti v√µimalused, piirangud ja suhe ruumiga. Kunstiministeeriumi Tartu rubriigis kajastab Indrek Grigor noorte n√§itusprojekti &quot;Tartust √§ra&quot;, kus osalevad noored kunstnikud Anna Hints, Eva Labotkin, Marja-Liisa Plats ja Toomas Thetloff ning mis toimub kaasaegse kunsti festivali ART IST KUKU NU UT raames. Samuti kommenteerib viimase aja kultuuripoliitikat seoses muuseumitega Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Oktoobrikuine &quot;Kunstiministeerium&quot; tutvustab Kadrioru kunstimuuseumi rahvusvahelist suurprojekti &quot;Bosch &amp; Breugel. √úhe maali neli j√§lge&quot;, mis toob vaatajani neli erinevat variatsiooni √ºhe ainestiku teemadel ning esitab hulga p√µnevaid v√µimalusi vaatajal vana kunstiga l√§bi multimeedialahenduste kontakti saada. Stuudios on Kadi Polli. Lisaks uurib ministeerium Maria Hansarilt, kuidas edeneb Kultuurikatel. Millised on olnud vahepealsed arengud, mis toimub ja mis plaanid n√º√ºd edaspidiseks on. Indrek Grigor vestleb rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; Jaan Tootseniga Uue Maailma Seltsist ja selle dokumenteerimisest! Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Jelena Skulskaja vestleb Kumust ja seal toimuvast direktriss Anu Liivakuga. K√§ime Von Krahli teatris vaatamas hetkel √ºhe kuulsama Soome lavastaja Kristian Smedsi lavastust &quot;Karamazovid&quot;. Smedsi t√µlgendused klassikalisest kirjandusest on alati ootamatud ja isikup√§rased, nii ka seekord. Dostojevski k√µige keerulisemast teosest l√§htuvas lavastuses m√§ngivad Tartu √úlikooli Viljandi Kultuuriakadeemia noored n√§itlejad. Priit Kuusk tutvustab Boris Hrebtukovi, kes alustas trummim√§ngu 11-aastaselt, oli pikka aega 
Novembrikuine &quot;Kunstiministeerium&quot; tegeleb seekord kahe festivaliga - Anders H√§rm r√§√§gib iga kahe aasta tagant toimuvast rahvusvahelisest kaasaegse performansi- ja teatrifestivalist NU performance, mis sel aastal j√§ttis selja taha teatri ja asus vallutama argielu lavasid ja kutsus kokku teoseid, mis keerlevad k√ºlalislahkuse kui m√µiste ja praktika √ºmber. Paula Toomel k√µneleb aga 17. novembril alanud kunstifestivalist Neu/Now, mis toob Eesti publikuni seitsmeteistk√ºmne riigi noorte kunstnike visuaalse kunsti, disaini-, filmi-, teatri-, tantsu-, muusika- ja helikunstiprojektid. Indrek Grigor ja &quot;Tartu m√∂liseb&quot; seekord O√ú Visible Solutioni kallal. Autor Maarin M√ºrk.
2011. aasta viimases Kunstiministeeriumis arutletakse teemal Kultuuripealinn Tallinn 2011. Tehakse kokkuv√µtteid, p√º√ºtakse leida vastuseid k√ºsimustele, kas ja kuidas see aasta meid m√µjutas? Mis saab edasi? Stuudios on k√ºlas Kultuuripealinn Tallinn 2011 interdistsiplinaarsete projektide koordinaator Laur Kaunissaare ja Evelyn Sepp, kelle vastutusalas on Katla ehitus- ja arendustegevuse juhtimine ning sihtasutuse √ºmberkujundamise tegevusstrateegia koostamine perioodiks p√§rast kultuuripealinna aasta l√µppu. Rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; teeb Indrek Grigor strukturalistliku anal√º√ºsi Mare Tralla isikun√§itusest &quot;Hull armastus&quot;, mis oli avatud 18. detsembrini Tartu Kunstimaja suures saalis. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Mitusada inimest on alla kirjutanud kultuuriministeeriumile, Tallinna kultuuriv√§√§rtuste ametile ja kunstihoone n√µukogule saadetud avalikule p√∂√∂rdumisele, milles avaldatakse muret palgaliste kuraatorikohtade koondamise √ºle Tallinna Kunstihoonest. Alates m√∂√∂dunud aasta 1. detsembrist on Kunstihoone uus juhataja Karin Hallas-Murula, kes lubab hakata kunstihoonet juhtima teistsuguse struktuuriga. K√µrvuti j√§√§vad vabakutseliste kuraatorite n√§itused kunstnike endi taotletud n√§itustega. Teisest kvartalist v√µtab Murula kunstihoonesse t√∂√∂le programmikoordinaatori, esimesel v√µimalusel ka kunstipedagoogi. Ambitsioonikaid p√ºsikuraatoreid, kes soovivad kunstihoone programmi oma k√§e j√§rgi kujundada, edaspidi Vabaduse v√§ljakul ei ole. Kuulame Karin Hallas-Murula intervjuud, mida ta andis Vikerraadiole. Kuraatorite arvamust esindab Delta saates Maarin M√ºrk. Autor Nele-Eva Steinfeld.
* 26. jaanuari Kunstiministeerium keskendub Tartu identiteedile ja otsib vestlusringis k√ºsimust vastusele kas Tartut saab k√§sitleda kui s√ºmboli &quot;turuv√§√§rtust&quot;. Teema √ºle arutlevad Maarin M√ºrk, Indrek Grigor ja Berk Vaher. * Rubriik &quot;Tartu m√∂liseb&quot; k√§sitleb III Tartu Rahvusvahelist Graafikafestivali &quot;Kunstiakadeemiatelikvideerimine&quot;, mis avati 21. jaanuaril. Indrek Grigor k√ºsitleb graafikafestivali √ºht organisaatorit Al Paldrokit. Autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
* Gregor Taul on palunud Kunstiministeeriumi eetrisse Liisa Kaljula, kelle juhtimisel on alanud k√§esoleva aasta s√ºgisel ennek√µike meie kunstikriitika, aga ka kunstiv√§lja tootlikust t√µstva kolmanda Artishoki biennaali ettevalmistused. * Triin Tulgiste tegeleb intervjuu vormis eneseanal√º√ºsiga k√ºsitledes Anna-Stina Treumundi naise rolli ja naiseks olemise s√µlmk√ºsimuste j√§rele, varjates seda k√µike osavasti Lady festi taha. * Tartu m√∂liseb rubriigis p√º√ºab Indrek Grigor esitada arhitektuuri ajaloolasele ja konkreetsel juhul ka t√µlkijale Ingrid Ruudile kriitilisi k√ºsimusi √§sja eestindatud Kenneth Framptoni Moodsa Arhitektuuri kriitilise ajaloo kohta. Saate autor on Indrek Grigor, kaasautorid Triin Tulgiste ja Gregor Taul. Toimetaja Annika Kuuda.

Kunstiministeerium arutleb seekord kunsti rahastamise teemadel, mille √ºks n√µrk koht Eestis on suutmatus probleemi kirjeldada. Pidevalt otsitakse paralleele s√µsarv√§ljadega, ennek√µike teatri ja muusika n√§ol. Ent kas see paralleel ikkagi p√§deb? V√µib-olla peaks kunstnikku v√µrdlema hoopis teadlasega? Vastuseid otsivad Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere, teadlane Mart Loog ja saatejuht Indrek Grigor. Aasta alguses avati Tallinnas ingliskeelsete raamatutega kaubitsev raamatupood Slothrops, n√º√ºd on kolmest t√ºtarlapsest Helena Leif, Liina Luhats ja Heleri Luuga koosnev initsiatiivgrupp otsustanud lisada poodi Ise Seisva Riiuli ehk S(H)ELF-i, mis hakkab sisaldama isekirjastatud v√§ljaandeid. Konkreetse riiuli idee ja isekirjastamise olukorra j√§rele √ºldisemalt p√§rib asjaosalistelt Gregor Taul. Saate autor on Indrek Grigor.
* Kunstiministeeriumil on seekord k√ºlas s√µsar ehk Kultuuriministeerium, keda esindab kunstin√µunik Maria-Kristiina Soomre. Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere ja Indrek Grigor uurivad temalt Eesti kultuuripoliitika arhiveeritud, kehtivate ja tulevaste alusdokumentide funktsiooni, sisu ja rolli kohta poliitika kujundamisel. * Triin Tulgiste palus stuudiosse Tartu Loomemajanduskeskusest v√§ljakasvanud kunstilaenutuse Kaleidoskoop vedaja Liina Rausi, et r√§√§kida temaga kunstist, turust ja loomemajandusest. * Gregor Taul anal√º√ºsib Indrek Sirkli kureeritud n√§itust &quot;Sisu ja Vorm I. Kaasaegne Eesti graafiline disain 2001-2011&quot;, mis on avatud Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. Saate autor on Indrek Grigor, toimetaja Annika Kuuda.
Ilmus noorte arhitektide kogumik, milles tuuakse v√§lja oma visioonid Tallinna l√§hialade arengust. 26. aprillil esitlesid Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala magistrandid oma n√§gemusi Talllinna l√§hiasulate arengust. Noorarhitektide v√§rske kogumik &quot;Tallinnast v√§lja! N√§gemus Tallinna l√§hialade arengust 2030+&quot; sisaldab 10 magistrandi visiooni Tallinna l√§hialade elukeskkonnast ja kvaliteedist. Vaatluse all on Keila, Saku, Lagedi, Tabasalu, Harku, H√º√ºru ja Vatsla. R√§√§givad √ºks t√∂√∂ juhendajatest Indrek R√ºnkla ja magistrant Karin Leht. Saatejuht Markus J√§rvi.

Noore Skulptori preemia 2012 p√§lvis Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni- ja skulptuuriosakonna √ºli√µpilane Hanna Piksarv. Noore Skulptori Preemia on Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni- ja skulptuuriosakonna poolt t√§navu esmakordselt v√§lja antav kunstiauhind, mille eesm√§rgiks on esile t√µsta ja tunnustada √ºli√µpilaste osakonnasisest erialast tegevust. Autor Johanna M√§ngel.
Kunstiministeeriumi hooajale panevad punkti Indrek Grigor ja Gregor Taul. Hooaja viimases Kunstimisnisteeriumis tutvustab ja lahkab Gregor Taul Eesti Kunstiakadeemia magistrit√∂√∂de p√µhin√§itust ja sellega kaasnevat Eesti Kunstiakadeemia igakevadist l√µput√∂√∂de festivali TASE 12, mis lisaks l√µput√∂√∂den√§itusele pakub k√ºlastamiseks teisi v√§ljapanekuid, l√µpetajate isikun√§itusi, tudengite omaalgatuslikke kunstiprojekte, avalikke loenguid ja loomulikult ERKI moeshow'd. √úhtlasi teeb Gregor Taul juttu Aliina Astrova algatatud &quot;Ateljeede visiitide&quot; sarjast, millega seoses k√ºlastavad viis kriitikut, kuraatorit ja kunstiteadlast j√§rgneva aasta jooksul k√ºmne kunstniku ateljeesid, et j√§lgida kunstnikuelu, mis leiab aset n√§ituste vahepeal. Indrek Grigor l√§ks p√§rast m√µnigast pausi vahelduseks taas mikrofoniga stuudiost v√§lja, et vestelda kunstnik Tanel Randeriga tema hiljuti Y-galeriis l√µppenud n√§itusel &quot;Decolonize this&quot;. Saate autor on Indrek Grigor.
Kunstnik August K√ºnnapu avas Draakoni galeriis isikn√§ituse &quot;P√ºhad hetked lihtsa inimese elus&quot;. Ta on l√µpetanud 2002. aastal Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri erialal. Olles alustanud briti m√µjutustega pop-naivistlike maalide loomist juba esimeste √µpinguaastate ajal, on K√ºnnapu t√§naseks esinenud k√ºmnetel rahvusvahelistel ja kohalikel n√§itustel. K√ºnnapu on kultuuriajakirja Epifanio peatoimetaja ja v√§ljaandja, tema maaliloomingut on tunnustatud 2007. aastal Konrad M√§e nimelise preemiaga. K√ºnnapu maalidel kujutatud inimesed j√§tavad mulje, nagu poseeriksid nad juhuslikule pildistajale, katkestades vaid hetkeks k√§siloleva tegevuse, et hiljem h√§irimatult j√§tkata. Kunstniku s√µnul k√§sitleb ka uus n√§itus erinevaid argihetki. K√ºsib Kristiina Kiis.
13. juulil avatakse Hiiumaal, Paluk√ºla kirikus Siim-Tanel Annuse n√§itus &quot;Tornid taevasse&quot;, kus on eksponeeritud kunstniku suureformaadilised rekonstruktsioonid nooruses loodud ideaalmaailmadest - tornid vaimsest kasvamisest ja p√ºrgimustest. Avamisel esinevad ka Erkki-Sven ja Lauri-Dag T√º√ºr. Samal saab Saaremaal, Kuressaare Kultuurikeskuse saalis n√§ha Siim-Tanel Annuse r√§ndn√§itust &quot;Raha ja Poeesia&quot;. L√§hemalt r√§√§gib Siim-Tanel Annus Annika Kuudale.
Eesti ekspositsioon Veneetsia XIII arhitektuuribiennaalil t√µstatab k√ºsimuse &quot;kui pikk on √ºhe maja elu?&quot;. Vastust otsitakse Tallinna Linnahalli n√§itel - v√§√§rikas modernismip√§rand Tallinna tuiksoonel, mis vaid m√µnik√ºmmend aastat tagasi oli tunnustatud ja vajalik ehitis, kuid on t√§naseks suletud. Linnahalliga toimuv on k√µnekas ka laiemas kontekstis - sarnane tendents on m√§rgatav k√µikjal maailmas, kus kasutuseta seisab arvukalt arhitektuuriteoseid, mil vanust alla 50 aasta. Veneetsia arhitektuuribiennaal on avatud 29. augustist 25. novembrini 2012, kolme kuu jooksul k√ºlastab seda √ºle 100 000 arhitektuurihuvilise k√µikjalt maailmast. Ekspositsiooni tutvustavad T√º√ºne-Kristin Vaikla ja Urmo Vaikla. Autor Nele-Eva Steinfeld.
K√ºlalised - noored kunstnikud Liisa-Helena Lumberg, Aksel Haagensen, Linda Vainom√§e ja kuraator Eliisa √úlevain. 20. augustil avatakse Tallinna Joonistustriennaali raames Vabaduse v√§ljaku tunneli Eksperimentaalgaleriis noorten√§itus &quot;Piirituse maitse&quot;, mis uurib loomevabadust. Eksponeeritakse kolme noore kunstniku t√∂id, mis on valminud kuraatori loodud projekti k√§igus. Kunstnikud lahendasid ebamugavates tingimustes keerulisi kontseptuaalseid √ºlesandeid, millest s√ºndisid 9 t√∂√∂d. N√§ituse pealkiri on mitmem√µtteline s√µnam√§ng, m√§rkimaks √ºhelt poolt piirideta olekut ja teisalt piiritust kui v√§ga puhast ainet - et√º√ºlalkoholi. Vabaduses ja puhtuses aga on loomingu potentsiaal. Saatejuht Elis Vesik.
30. augustil avab Ulvi Haagensen Hop galeriis oma n√§ituse &quot;Iga p√§ev / Everyday&quot;. Ulvi Haagensen on s√ºndinud Sydneys, Austraalias, kuid praegusel eluhetkel elab ja t√∂√∂tab Tallinnas. Lisaks aktiivsele loomingulisele tegevusele on ta tegutsenud juba mitmed aastad Eesti Kunstiakadeemias √µppej√µuna. Haagensen seisab oma loomingus √ºhe jalaga joonistamise ning teisega illusiooni ja skulptuuri piirimail. Oma huvi igap√§evase ja koduse elu n√ºansside vastu realiseerib ta l√§bi 2D ja 3D muutumiste ja m√§ngu. Klassikaraadios tutvustab oma v√§ljapanekut kunstnik Ulvi Haagensen. Saatejuht Markus J√§rvi.
Sissejuhatus - Maarin M√ºrk. Kunstiministeeriumi kolmanda hooaja esimese saate v√µtab enda kanda Indrek Grigor. Kuulete &quot;Tartu m√∂liseb&quot; kolumni kommentaari T√µnis Vindi n√§itusega &quot;T√µnis Vint ja tema esteetiline universum&quot; kaasnenud samanimelisest mahukast ja kunstilooliselt olulisest albumist ning ka n√§itusest enesest. Autor Indrek Grigor, toimetaja Annika Kuuda.
6. septembril avab graafik Mare Vint oma juubelin√§ituse &quot;Mineviku linnad&quot; Vabaduse galeriis. Mare Vint kuulub kunstnikep√µlvkonda, kes muutis enam kui neljak√ºmne aasta eest v√§ga oluliselt eesti kunstis k√§ibivaid esteetilisi kriteeriume. Tema looming on lahutamatu 1970. aastail eesti kultuurielu vallanud noorte intellektuaalide uutest v√§√§rtushinnangutest. P√§rast √µpinguid Kunstiinstituudis on tema graafilise loomingu stiil j√§√§nud suurel m√§√§ral muutumatuks, √ºhendades endas elitaarseima kunstnikumaine ja samas ka v√§ga laialdase publiku armastuse. Enam kui neljak√ºmne aasta jooksul on Mare Vint j√§√§dvustanud oma teostel inimkonnale sajandeid p√º√ºdmatuks j√§√§nud unelma. Tema graafilistel lehtedel ning unikaalsetel l√µuendile teostatud pliiatsijoonistustel kangastub maailm, kus inimtegevuse loodu ja loodud maailm eksisteerivad koos ideaalses harmoonias. Klassikaraadio stuudios on Mare Vint. Saatejuht Diana Dreving.
Alates 5. septembrist saab Plate tornis k√ºlastada kunstnik ja arhitekt Leonhard Lapini n√§itust &quot;Leonhard Lapini arhitektuursed joonistused&quot;. Tema teekond arhitektina on olnud veidi varjatum kui tema ettev√µtmised kujutavas v√µi tegevuskunstis. Palju uuritud, r√§√§gitud ja eksponeeritud Lapini kohta - kes on viimased 40 aastat olnud Eesti kunsti- ja arhitektuurimaastikul kui institutsioon iseeneses - pole seda ehk siiski √µige √∂elda. Lapini kui ehituskunstniku elulugu algas 1971. aastal Kunstiinstituudi arhitektuuri eriala l√µpetamisega, sellest alates on ta aktiivselt projekteerinud ja viimasel kahel k√ºmnendil √µpetanud tulevasi arhitekte. Leonhard Lapiniga k√µneleb Diana Dreving.
Fenomenaalse loomej√µu ja t√∂√∂tahtega kunstnik Evi Tihemets, mullune Rahvusraamatukogu Wiiralti preemia laureaat, t√§histas 21. augustil oma 80. s√ºnnip√§eva. Selle puhul avati Rahvusraamatukogu pean√§itusesaalis ja fuajees kunstniku n√§itus &quot;Graafika, mu arm II&quot;. Evi Tihemetsa k√ºsitleb Kristiina Kiis.

Kunstiministeerium v√µtab vaatluse alla postkolonialismi teooria rakenduslikud v√µimalused Eesti kultuuriv√§ljal, keskendudes enesekolonisatsiooni k√ºsimusele. Saate avab Indrek Grigori olukorda kaardistav kolumn, millele j√§rgneb vestlusring, kus saate k√ºlalistena osalevad kunstiteadlane Liisa Kaljula ja emeriitprofessor Jaak Kangilaski ning saatejuhid Triin Tulgiste ja Indrek Grigor. Toimetaja Annika Kuuda.
15. septembrini on Mart Sanderi galeriis avatud n√§itus &quot;Tundmatu V√µerahansu. 110 aastat meistri s√ºnnist&quot;. Kunstnik Johannes V√µerahansu teosed on p√§rit kunstniku abikaasa Erna Saar-V√µerahansu kogust. Saates kuuleme intervjuusid Erna Saar-V√µerahansu ja Mart Sanderiga. K√ºsitleb Kersti Inno. Muusika: * Eduard Oja - Vaikivad meeleolud Erna Saar - klaver



KUMUs avati n√§itus &quot;Mood ja k√ºlm s√µda&quot;, mis uurib moodi ja sellega seotud n√§htusi 1950.-1970. aastate Eestis, v√µimaldades k√∂itvat sissevaadet N√µukogude Eesti naise eluolusse ning dialoogi L√§√§ne moega. N√§itust tutvustab kuraator Eha Komissarov. K√ºsib Kristiina Kiis. Muusika: Dick Manning, Al Hoffman/Heldur Karmo - Sulle laulan Kalju Terasmaa, Eri Klas, Tiit Varts, Vello Marken, Eesti Raadio estraadiorkester

T√§na avatakse Hop galeriis Villu Plinki n√§itus UMBLUU, kus seekord on v√§lja pandud objektid alapealkirjaga &quot;V√§ga vaikselt&quot;. Teoste valmimisaastaks on 2012. Kunstnik ise √ºtleb, et oma viimase aja t√∂√∂d on ta koondanud √ºhisnimetaja UMBLUU alla: &quot;Eks nad natukene segased lood ka ole. P√§ris lugudeks ei saa neid k√µiki ka nimetada, osad kipuvad lause fragmentideks j√§√§ma. Antud n√§itusel esitlen √ºhte sellist, V√ÑGA VAIKSELT.&quot; Oma v√§ljapanekut k√§is Klassikaraadios tutvustamas Villu Plink. Saatejuht Markus J√§rvi.

Kunstiministeeriumis on k√ºlas Kultuurikatla projektijuht Herkko Labi. Tagasivaade 27. - 30. septembril toimunud s√ºndmusele ja eksperimendile - Vaba Linn, mis koosnes neljast praktilisest, vabavaralisele m√µtlemisele ja linnaruumi √ºhendamisele p√ºhenduvast t√∂√∂toast. Keskenduti avatud tehnoloogia, avatud disaini, avatud hariduse ja avatud teadmiste valdkonnale. Saatejuht on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Saate fookuses on kunstihariduse problemaatika, t√§psemalt kaasaegse kunsti √µpe. Ajal, mil suur osa kaasaegsest kunstist on h√ºljanud traditsioonilised v√§ljendusvahendid ja teemad, on muutumas senine kunsti√µpetus - endise lineaarse kunstiajaloo asemel l√§htutakse seostavast √µppest ja loovuse arendamisest, mis on aga endaga toonud kaasa hulga k√ºsimusi. Mis seisus kunstiharidus hetkel on ja kuhu v√µiks v√µi peaks see liikuma, selle √ºle arutlevad Kunstiministeeriumis saatek√ºlalised Heie Treier Tallinna √úlikoolist ja Reeli K√µiv Tartu Kunstimuuseumi hariduskeskusest. Vestlusringi juhatab Triin Tulgiste. Toimetaja Annika Kuuda.
Oktoobri algul j√µudis l√µpuni Tartu Kunstimaja p√∂√∂ningul pool aastat v√§ldanud Jevgeni Zolotko kuueosaline teos &quot;Asjad&quot;. Indrek Grigor heidab retrospektiivse pilgu k√µigile kuuele peat√ºkile ning √ºritab semiootiku vaatepunktist m√µtestada asjade ja inimeste kommunikatsiooni. Toimetaja Annika Kuuda.

31. oktoobril avatakse Tallinna Linnagaleriis kunstnik Jaan Elkeni n√§itus &quot;Kirjutatud on&quot;. Elkeni maalin√§ituse l√§htekohaks on k√µigile tuntud lugu, milles on √ºhendatud isiklik trag√∂√∂dia ja globaalne vaatem√§ng. Uue ja Vana Testamendi omavahel seotud narratiividest on kujunenud keerukas palimpsest, mis on v√§ljunud traditsioonilistest v√§ljendusvormidest ja ootusp√§rastest paikadest ning leidnud koha postmodernse kultuuri superstaaride repertuaaris - olgu selleks siis prantsuse kunstniku Orlani looming, Webberi rockooper &quot;Jesus Christ Superstar&quot; v√µi Madonna popkontsert. N√§itust tutvustab Klassikaraadio otsestuudios Jaan Elken. Saatejuht Markus J√§rvi.
Kunstiministeeriumi kolumnist Indrek Grigor teeb seekord juttu Jass Kaselaane teosest &quot;Aed&quot;, mida huvilistel on v√µimalik Tartu Kunstimaja Monumentaalgaleriis k√ºlastada 18. novembrini. Et kummastavas n√§itusesaalis √ºksi liig hirmus ei oleks, on saatesse palutud ka Kaselaane hea kolleeg Eike Eplik, kelle n√§itus &quot;T√ºdruk kes k√µike armastas&quot;, oli kaasaegse kunsti festivali ART IST KUKU NU UT raames Y-galeriis avatud 28. oktoobrini. Kaht skulptorit ei seo mitte ainult √ºhine taust, vaid ka nende t√∂√∂de sarnane, rohkemal v√µi v√§hemal m√§√§ral muinasjutuline ja √µ√µvastav teemadering ning teoste formaalne lahendus jutustuse n√§ol. Eike Eplikuga vestleb Indrek Grigor. Toimetaja Annika Kuuda.

9. novembril avatakse Eesti Arhitektuurimuuseumis, Ahtri 2 rehemaja taastamise ning ajaloolisest hoonet√º√ºbist inspireeritud n√º√ºdisaegse eramuarhitektuuri n√§itus &quot;Moodne rehemaja. Arhailise ruumi uuestis√ºnd&quot;. Eesti Vaba√µhumuuseumi korraldatud n√§itus on valminud koost√∂√∂s Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Arhitektuurimuuseumiga ning t√µstatab olulise k√ºsimuse ‚Äì kuidas muutunud kombed ja tavad, elustandardid ja -stiilid kohandada rehemaja kui sajanditevanuse hoonet√º√ºbiga? Kas madalate ja suitsuste lagedega, v√§ikeste akende ja maadligi hoidvate ustega elamus on kohta 21. sajandi inimesel? N√§itust tutvustavad kuraator Karen Jagodin ja Eesti Vaba√µhumuuseumi arhitektuuriosakonna juhataja Elo Lutsepp. Saatejuht Markus J√§rvi.
8. novembrist - 16. detsembrini on Tallinna Kunstihoones avatud Jaak Soansi n√§itus &quot;Varjud&quot;. Jaak Soans on avardanud eesti skulptuuri temaatikat ja kommunikatiivsust, tuues oma teostesse eksistentsiaalseid arutlusi inimese ja humanitaire v√µimalustest tehniseeruvas ja v√µ√µranduvas maailmas. Teda v√µib vaadelda eesti skulptuuri suure intellektuaali ja √µpetajana, keda on j√§rginud nii tema √µpilased kui kolleegid. Oma n√§itusest k√µneleb kunstnik Jaak Soans. K√ºsib Johanna M√§ngel.
Kaasaegse kunsti kriitika. Kuna viimase aja meedias on erakordse sagedusega ilmunud arvamusi selle kohta, kuidas kaasaegset kunsti m√µista ja mida selle k√µigega peale hakata, otsustas Kunstiministeerium kutsuda kokku erakorralise n√µupidamise, et kaardistada asjade seisu. Ilmunud arvamusartiklite p√µhjal anal√º√ºsivad kaasaegse kunsti kriitikat ja √ºldist olukorda vestlusringis.
N√§itust iseloomustab Mari Roosvalt j√§rgnevalt: &quot;Viimastel aastatel on olnud fraasid, s√ºnon√º√ºmid, visioonid, t√§hised; nende m√§rks√µnade abil moodustuvad t√§htsad kogumikud, mis on p√§rit mitmetelt reisidelt paljudest maadest. Olen pildistanud ja maalinud, m√§llu talletanud sajanditevanuste losside hurma ja kulda. Kuid see n√§itus saab olema vahetult l√§hedane, tuues esile mulle armsaks saanud korjeid maalisemas laadis&quot;. Alates 1992. aastast on Mari Roosvalt olnud tegev erinevatel ametikohtadel Tallinna Eesti Kunstiakadeemias. N√§itusetegevuses aktiivselt alates 1970. aastast osalevat Mari Roosvalti on tunnustatud mitmete mainekate auhindadega, sealhulgas 2006. aastal Konrad M√§e nimelise maalikunsti preemiaga. Mari Roosvalt on Eesti Akvarellistide √ºhenduse liige ja Eesti Maalikunstnike Liidu esinaine. Mari Roosvalti k√ºsitleb Maris Pajuste.
Saates tuleb juttu Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusest, mille eesm√§rgiks on 20 tegevusaasta jooksul olnud Eesti kunstielu integreerimine l√§√§ne kaasaegse kunsti v√µrgustikesse ja Eesti kaasaegse kunsti arhiivide loomine. Keskuse s√§ravamad aastad olid 1990. aastate l√µpus ja 2000. aastate algul, mil korraldati tihedalt konverentse ja anti v√§lja tr√ºkiseid. Milline on keskuse praegune seis, prioriteedid ja milles seisneb selle panus Eesti kunsti tutvustamisel, sellest r√§√§givad keskuse t√∂√∂tajad Maria Arusoo ja Rebeka P√µldsam. Saatejuht on Triin Tulgiste. Toimetaja Annika Kuuda.
Adamson-Ericu muuseumis on avatud n√§itus &quot;Mare Vint. Joonistused l√§bi viie aastak√ºmne&quot;. N√§ituse valik keskendub Mare Vindi joonistustele, √ºle poolte t√∂√∂dest on Eesti Kunstimuuseumi kogudesse kuuluvad varasemad teosed. Esitletud on ka viimaste aastate t√∂√∂d, milles Mare Vindi loomingusse ilmuvad v√§rvipliiatsijoonistus ja tu≈°≈° l√µuendil. V√§ljapanek toob eredalt esile Mare Vindi tundliku v√§rvimeele k√ºpsemise ning vaimse ja hingelise tasakaalu otsingud. N√§itusega kaasnevad haridus- ja publikuprogrammid. N√§itust tutvustab kunstnik Mare Vint. K√ºsib EMTA praktikant Signe Toomla.
Rauno Thomas Mossi n√§itus &quot;Eesti ballaadid&quot; Tallinna Linnagaleriis. See on kunstniku isiklik ja vaba teemaarendus Veljo Tormise samanimelise originaalteose ainetel. 27. juulil 1980. aastal Tallinnas esietendunud teos on siiski vaid kaudseks sissejuhatuseks n√§itusel esitletavatele maalidele ja et√º√ºdidele. Rauno Thomas Moss on √µppinud Tartu √úlikoolis maalikunsti ja semiootikat, t√§iendanud ennast Taani R√∏nshovedi Rahva√ºlikoolis kunstide alal, √µpib praegu semiootika doktorantuuris ning t√∂√∂tab √µppej√µuna Tartu √úlikoolis. Tema esimene isikn√§itus toimus 1997. aastal. Ta on esinenud oma t√∂√∂dega Soomes, Saksamaal ja Ungaris. Moss on avaldanud kunstikriitikat ja semiootilisi uurimusi. Saatejuht Markus J√§rvi. Intervjuu eel ja j√§rel k√µlavad Veljo Tormise &quot;Epigraaf IV&quot; ja &quot;Kuldnaine&quot; teosest &quot;Eesti ballaadid&quot; (RAT Estonia orkester ja oratooriumikoor T√µnu Kaljuste juhatusel).
Kunstiministeeriumi √ºmarlaua taha on seekord koondunud 21. novembril Tartu Kunstimajas avatud n√§ituse &quot;Jaunums! V√§rske L√§ti maal&quot; kuraator Peeter Talvistu, maalikunstnik Peeter Krosmann ja saatejuht Indrek Grigor. Peeter Talvistu tutvustab p√µgusalt n√§itust ja p√µhjendab kuratoorseid valikuid. Peeter Krosmann tutvustab omalt poolt L√§ti kunstiakadeemia traditsioone, heidab kriitilise pilgu n√§itusele ja seab kahtluse alla Eesti kunstiv√§ljal domineerivad v√§√§rtushinnangud. Toimetaja Annika Kuuda.
03.12.2012 avas Andres Tali Draakoni galeriis isikun√§ituse &quot;Mu s√ºda p√µleb igavesti! (visandeid St. Rita teemal)&quot;. Andres Tali on l√µpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi (praegune Eesti Kunstiakadeemia) 1980. aastal graafika erialal. Tali on olnud aastaid vabakutseline kunstnik ja raamatukujundaja ning on t√∂√∂tanud kirjastuse Eesti Raamat kunstilise toimetajana, reklaamib√ºroos Karlson &amp; Ko, samuti Eesti Kunstiakadeemias √µppej√µuna, meedia teaduskonna dekaanina ja akadeemilise prorektorina. Hetkel t√∂√∂tab ta Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna dekaanina. Tali on aastate jooksul p√§lvinud mitmeid preemiaid Tallinna Graafikatriennaalil, Eesti Kultuurkapitalilt ja aastal 2006. auhinnati teda Balti Assamblee kunstipreemiaga. Tali osaleb n√§itustegevuses alates 1980. aastate algusest ja on Eesti Vabagraafikute √úhenduse, Eesti Kujundusgraafikute Liidu ja Eesti Kunstnike Liidu liige. N√§itusest r√§√§gib kunstnik Andres Tali Markus J√§rvile.
30. novembril avasid Krista M√∂lder ja Neeme K√ºlm Kunstihoone galeriis n√§ituse KOHALOLU. Paus, varjud ruumis, kusagilt immitseb valgust, aimatav heli, koridor, √µhk seisab fotodel, peegeldades √ºht tuba teises, siinsamas, nii nagu kuskil mujal. Peaaegu mitte midagi. See on nii pagana lihtne, et kaotab t√§hendust. Voolamine √ºhest ruumist teise. T√§helepanu on suunatud millelegi, mida p√§riselt ei n√§e. √ïhk. √ïhk annab oleku. Sisenedes valel hetkel, kui tagauksest, on ruum kui tagurpidi t√µmmatud kott, kus koha t√§hendus ja asja olemus pole selged. Vajadus kogeda, tunnetuslik vaakum. Ruum kahe ruumi vahel, mis polegi ruum. Valgustundlikkus, mina olemasolu. See on see. Nauding ja igatsus tema j√§rele. Nauding, mis paneb puudust tundma. Midagi on puudu ja see puudumine p√º√ºab iseennast √§ra kaotada. Kui keskenduda lambile ja mitte suletud ustele, siis ehk oled kohal. V√§ljapanekut tutvustavad Klassikaraadiole kunstnikud Krista M√∂lder ja Neeme K√ºlm. Saatejuht Markus J√§rvi.
Kunstiministeerium teeb kokkuv√µtteid 2012 kunstiaastast - mis toimus, miks toimus, kus toimus, kes toimus ja mida sellest k√µigest arvata ning uude aastasse kaasa v√µtta. Ministeeriumis on k√ºlas Kadri Karro (Eesti Ekspressi kunstitoimetaja) ja Andreas Trossek (ajakirja kunst.ee peatoimetaja), lisaks saatejuhid Indrek Grigor ja Maarin M√ºrk. Toimetaja Annika Kuuda.
13. detsembril avatakse Tallinna vanalinnas asuvas projektiruumis Katarsis Project Space (M√º√ºrivahe 30) Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna II kursuse tudengite n√§itus &quot;Kunst v√µi elu&quot;. N√§ituse teemavalik tuleneb noorte kunstnike ees seisvatest eksistentsiaalsetest k√ºsimustest. Osalevad kunstnikud: Keiu Maasik, Hanna Parman, Liina P√§√§suke, Roman-Sten T√µnissoo, Ingel Vaikla, Sohvi Viik. Klassikaraadio stuudios r√§√§givad uuest n√§itusest kunstnikud Hanna Parman ja Ingel Vaikla ning juhendaja Marge Monko. Saatejuht Johanna M√§ngel.
Novembrikuus m√∂√∂dus kaksk√ºmmend aastat Vello Soa surmast. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum esitleb sel puhul J√ºri Kermiku ruumi-installatsiooni 'P√ºhendus S√µbrale-. Vello Soa oli eesti klaasikunstnik, kes √µppis Tartu Kunstikoolis (1970-74), Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis (1977-79). 1979. a √µppis Praha K√µrgemas Tarbekunstikoolis Stanislav Libensky juures monumentaalklaasi. 1980. aastatel oli Vello Soa eesti klaasikunstis uue suuna rajajaks, asudes looma arhitektoonilisi klaasobjekte. Ta t√∂√∂tas peamiselt k√ºlmt√∂√∂tlustehnikas ja materjalina kasutas tahvelklaasi, millest l√µikamise, liimise, lihvimise ja poleerimise teel kujundas p√µnevaid t√∂id, mida iseloomustas v√§liselt minimalistlik vorm (&quot;Kolmnurkne&quot;, 1986; &quot;Kuusepuu&quot;, 1987), kuid mille sisemine ruumik√§sitlus pakkus ka huvitavaid esteetilisi elamusi (&quot;Elu t ornis&quot;, 1989). Vello Soa on loonud koost√∂√∂s klaasikunstnike Eve Koha ja Ivo Lillega monumentaalseid klaasobjekte, mis olid esitatud avangardsel eesti k
Eesti moekunsti hetkeseisust kunstnik Marit Ilison. Kunstiministeeriumis on seekord k√ºlas moekunstnik Marit Ilison, keda on nimetatud kontseptuaalse moe eestk√µnelejaks Eestis. Juttu tuleb nii tema hiljutistest n√§itustest Hop galeriis ning Tarbekunsti- ja Disanimuuseumis kui ka eesti moekunsti hetkeseisust. Saate autor Triin Tulgiste, toimetaja Annika Kuuda..
27. detsembril avatakse teatris NO99 T√µnis Saadoja laemaal, mida kunstnik maalis ligi aasta. Moodsate linnaplaanide maalijana tuntud Saadoja alustas t√∂√∂d m√∂√∂dunud aasta 30. detsembril. Kuna ruumi ja inimese ning ruumi ja aja suhted teda huvitavad, siis m√§√§ras koht paljuski t√∂√∂ iseloomu. Laemaaliga koos esitletakse avamis√ºritusel ka Indrek Sirkeli kunstiraamatut, mis kajastab nii Saadoja loomeprotsessi kui pikemat Eesti monumentaalmaali ajalugu. Klassikaraadio otsestuudiosse saabuvad raamatu autor Indrek Sirkel ja maalikunstnik T√µnis Saadoja. Saatejuht Markus J√§rvi.
Kuidas kanda punast? Kas see k√ºsimus k√§ib riiete v√µi meelelaadi kohta? Mis on naiste ja t√∂√∂ suhetes muutunud viimase 100 aasta jooksul? Kui pikk on t√∂√∂p√§ev, kas 8, 10 v√µi 12 tundi? Vastustele aitab l√§hemale j√µuda Marge Monko, keda MAK j√§lgis Tartu Kunstimuuseumis n√§itust ette valmistamas ja hiljem oma seitsme aasta teoseid kokku pakkimas, et s√µita eelolevaks aastaks Genti kunstnikuresidentuuri.

Stuudios on √§sja oma 65. s√ºnnip√§eva Eesti Arhitektuurimuuseumis n√§itusega &quot;Ainult arhitektoonid&quot; t√§histanud kunstnik ja arhitekt Leonhard Lapin, kelle kunsti- ja arhitektuurilooming, teoreetilised t√∂√∂d, pedagoogiline ning sotsiaalne tegevus on kujundanud Eesti kultuuriruumi juba enam kui neljak√ºmne aasta v√§ltel. Saatel√µigus k√µlavad katkendid H√§ndeli &quot;Veemuusika&quot; s√ºidist ja ooperist &quot;Tolomeo&quot;. Autor Annika Kuuda.

Eesti Kunstimuuseumi kogusse kuuluvad Raoul Kurvitza orgaanilistest materjalidest efemeersed t√∂√∂d tekitavad rea k√ºsimusi: kaua ja mil viisil saab muuseum selliseid teoseid s√§ilitada? Kas neil t√∂√∂del on materjali tasandil originaali v√§√§rtus, st kas peaks s√§ilitama Kurvitza algsed ohakad, takjad ja √µled? V√µi v√µiks neid asendada -- aga kes seda teeb ning kuidas? V√µib-olla peaks teosel vaikselt h√§√§buda laskma -- aga millal j√µuab k√§tte see piir, kus muuseum t√µstab pudenevad taimed pr√ºgikonteinerisse?
Raamatu &quot;Konspekteeritud ruum&quot; anal√º√ºs. Kui jaanuari esimeses Kunstiministeeriumis oli k√ºlas kirjastus Lugemik, siis teema j√§tkuks v√µttis Indrek Grigor kriitiliselt lugeda kirjastuse ja Teater NO99 √ºhist√∂√∂na valminud raamatu &quot;Konspekteeritud ruum&quot;. Viimane sisaldab eneses m√µnev√µrra iroonilist ambitsiooni olla Eesti monumentaalmaali ents√ºklopeedia. Reaalselt on tegemist Lugemikule omaselt fotokunstialbumi, aga ka subjektiivse ja v√µrdlemisi hinnangulise esseega avaliku ruumi ja kunsti poliitilistest suhetest Eestis. Saate autor on Indrek Grigor.
Marta Stratskase ja Margus Tamme √ºhisn√§itus &quot;Never odd or even&quot;. Intervjuu Margus Tammega 4. veebruarini on Tallinnas, Hobusepea galeriis avatud Marta Stratskase ja Margus Tamme √ºhisn√§itus &quot;Never odd or even&quot;. Indrek Grigor k√ºsitleb kunstnik Margus Tamme, kes avas m√µned n√§ituse sisuliste valikute taga seisvad metodoloogilised v√µtted ja oli valmis ka oma kunstniku positsiooni pikemalt kommenteerima. Saate autor on Indrek Grigor. Toimetaja Annika Kuuda.
Minimalismiesteetika ja kontseptualismi taastulek Kunstiministeeriumi teemaks on seekord &quot;minimalismiesteetika ja kontseptualismi taastulek&quot;. Sel puhul on saatesse palutud kunstnik ja kuraator Maria Arusoo ning kunstikriitik ja Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi juhatuse liige Anders H√§rm. Saate autor on Indrek Grigor.
Kunstiministeeriumis tuleb juttu Eesti Kunstiakadeemia galeriist ehk EKA G-st, mis avati m√∂√∂dunud aasta detsembris Kunstiakadeemia praeguses ajutises Estonia pst 7 asuvas hoones. Galerii olemuse, funktsioonide ja asukoha √ºle arutlevad saatejuht Maarin M√ºrk ja EKA G galerist ning kunstiteadlane Gregor Taul. Toimetaja Annika Kuuda.
Purvitis Prize - Kaisa Kahu ja Indrek Grigor L√§ti kunstimaailma √ºks olulisimaid ja prestii≈æemaid auhindu on Purvitis Prize, mida on √ºle aastase intervalliga v√§lja antud kolm korda - viimati 15. veebruaril 2013. Nominentide n√§itust on v√µimalik k√ºlastada L√§ti Kunstimuuseumis Arsenale kuni 14. aprillini. Kunstiministeerium k√§is n√§itust vaatamas ja tegi seej√§rel juttu Riias elava Eesti p√§ritolu kunstim√§ned≈æeri Kaisa Kahuga, et uurida auhinna tagamaade ja rolli √ºle L√§ti kunstiv√§ljal. Saatejuht on Indrek Grigor.

Kunstiministeerium j√§tkab Eesti kunstiv√§ljal levivate kontseptualismi ideede kaardistamist. 11. veebruari saates √ºtles Kuraator Anders H√§rm, et kontseptualismi aktualiseerumise p√µhjuseks on asjaolu, et on pealekasvanud p√µlvkond kunstnikke, kes on kontseptualismi kui meetodi enese jaoks l√§bim√µelnud ja m√µtestanud. Sellega seoses on seekordses saates intervjuud Laura Kuuse ja Margit S√§dega, kelle praktikas on kesksel kohal situatsionistlik ≈æest. Saatejuhti intrigeerivaks k√ºsimuseks on ready-made'i ja teiste kontseptuaalsete ≈æestide t√§henduslik moondumine, mis n√§ib s√ºndivat ennek√µike l√§bi esteetilise k√ºlje kasvu. Saadet juhib Indrek Grigor.

Veneetsia kunstibiennaali Eesti paviljonist - Maria Arusoo Kunstiministeeriumi fookuses on maailma vanim ja suurim rahvusvaheline kunstifoorum - Veneetsia kunstibiennaal. Saate k√ºlaliseks on Veneetsia Biennaali Eesti paviljoni komissaar Maria Arusoo, kes tutvustab 30. mail Palazzo Malipieros avatavat 55. rahvusvahelise Veneetsia kunstibiennaali Eesti paviljoni n√§ituseprojekti, &quot;Evident in Advance&quot;, mis tegeleb keele tabamatuse, t√µlkimise ja t√µlgendamise eri aspektidega. Projektis osalevad kunstnik D√©nes Farkas, rahvusvaheline arhitektide ja teoreetikute meeskond ning kuraator Adam Budak. Saatejuht on Maarin M√ºrk.



&quot;N√µukogude lillelapsed: 70ndate ps√ºhhedeelne underground&quot; 15. m√§rtsil avati Eesti Rahva Muuseumis Tartus erakordselt rahvarohke pidulikkusega Terje Toomistu ja Kiwa kureeritud N√µukogude Eesti hipiliikumise ilmingutele keskendunud n√§itus &quot;N√µukogude lillelapsed: 70ndate ps√ºhhedeelne underground&quot;, mis dokumenteerib ja anal√º√ºsib mitteametlikku noortekultuuri ning esitleb alternatiivset Eesti m√µttelugu. Millised materjalid olid n√§ituse aluseks? Kuidas subkultuuride uurimine teoreetiliselt v√§lja n√§eb ning milliseid probleeme kaasa toob? Mis oli n√µukogude ajal ametlik ja mitteametlik kunst Eesti kontekstis ja milline oli toonane kontrakultuuri liikumine? K√ºsimustele otsib vastuseid saatejuht Indrek Grigor koos antropoloogi ja subkultuuride uurija Aimar Ventseli, 70.-ndate p√µlvkonna esindaja, luuletaja Hannes Varblase ja ERM-i giid-muuseumipedagoogi Kaspar Jassaga.

2.-13. maini on Tallinnas Hobusepea galeriis avatud Katrin Sarapuu isikn√§itus &quot;O&quot;. Katrin Sarapuu on √µppinud Tartu √úlikoolis filosoofiat ja l√µpetanud Tartu K√µrgemas Kunstikoolis fotograafia eriala. Hetkel √µpib ta Eesti Kunstiakadeemia fotograafia magistri√µppes, avatav n√§itus on osa kunstniku magistrit√∂√∂st. Intervjuu Katrin Sarapuuga teeb Johanna M√§ngel.
Kunstiministeeriumis on seekord k√ºlas O√ú Valge Kuup koosseisus Jaana J√ºris ja Neeme K√ºlm, kes on loonud esimese sellelaadse tugistruktuuri Eesti kunstiv√§ljal, mis soovib m√µelda kunstnikuga kaasa idee algusest peale kuni n√§ituse teostumiseni v√§lja. Saate autor on Maarin M√ºrk.
Kunstiministeeriumi teemaks on seekord Eesti Kunstnike Liit, mille suurkogu toimub just esmasp√§eval, 13. mail. Sellega seoses uuribki Kunstiministeerium, et kellele ja milleks meil √ºldse EKLi vaja on t√§nap√§eval. K√ºlalisteks on palutud kunstnikud Tiina K√§sel, Sandra J√µgeva, Merike Estna ja Markus Toompere. Saate autor on Maarin M√ºrk.
Kunstiministeeriumis loeb saatejuht Indrek Grigor Kiwa v√§rsket kataloogi -enter the untitled- ning veel m√µningaid nii teiste kui enese kirjutatud tekste, p√º√ºdes Kiwa retseptsiooni ise√§rasusi anal√º√ºsides vastata k√ºsimusele, miks k√µnealune kataloog ei vasta lugeja ootuste horisondile.

Kuna on normaalne, et igas ministeeriumis varem v√µi hiljem lahvatab korruptsiooniskandaal, siis v√µib ka Kunstiministeeriumi hooaja viimast saadet nimetada tinglikult &quot;KAPO √ºlekuulamiseks&quot;, mille k√§igus annavad oma tegevusest aru Kunstiministeeriumi tavap√§rased saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor. Ranget k√ºsitlust viivad l√§bi Markus Toompere ja komissar Peeter Krosmann.
Kumu kunstimuuseumi hoovis avati eile Ekke V√§striku heliinstallatsioon -Tuulekandled-. -Idee oli luua akustilised pillid, mis oleksid tundlikud aias toimuvatele muutustele. Otsustasin kasutada vaid √ºhte loodusj√µudu - tuult,- √ºtles muusik Ekke V√§strik. -Nii peaksidki tuulekandled olema koosk√µlas v√§liskeskkonnas toimuvaga, suurema tuule puhul on kontsert valjem ja intensiivsem, vaiksema tuule puhul tagasihoidlikum ja tuulevaikuses sootuks vaikne-. Ekke V√§strikuga vestleb Markus J√§rvi.
T√§na √µhtul toimub Kumus n√§itusel &quot;K√µndides m√∂√∂da salateid&quot; kohtumine kunstnik Paul Ellimaniga. Elliman esitleb oma uut helit√∂√∂d &quot;Laula r√§√§kides, √ºmise r√§nnates&quot;, kuhu on kaasatud trammijuhtide h√§√§led ning torupilli- ja trummim√§ngijad. R√§√§gib Paul Elliman, n√§itust tutvustab kuraator Margit S√§de Lehni. Saatejuht Kaisa J√µhvik.
Tallinnas Hobusepea galeriis avati Holger Looduse isikn√§itus -Dolly-. Kunstnik jagas n√§ituse ava√µhtult kommentaare. -See on n√§itus tardumusest, sageli esinevast kummalisest vaimsest seisundist. Minu huvi teema vastu tekkis avastusest, et hetki - mil olen end justkui unustanud, v√µi sooritan m√µnd rutiinset tegevust, samal ajal eikusagil olles - on elus hirmu√§ratavalt palju,- √ºtleb Holger Loodus. K√ºsib Johanna M√§ngel.
Kunstiministeeriumi hooaja esimeses saates on stuudio t√§is Manfred MIMi. -Kas on v√µimalik konstrueerida ideaalse ringi ja kondensaatori h√§√§le l√µikumispunkti, mida hoiab tasakaalus √ºksik piksel?- k√ºsis Manfred MIM √ºkskord iseendalt. Keegi lihtsalt pidi sellele vastama. Kunstiministeeriumis avavad Manfred MIMi kollektiivset persooni Taavet Jansen, Hendrik Kaljuj√§rv, Raul Keller ja Henri H√ºtt, urgitseja rollis Maarin M√ºrk.
Kunstiministeerium v√µtab tutvustada omaalgatuslikku kultuurimeediat - Keiti Kljavin U-st, Karin Bachmann √ïUest, Margus Kiis M√º√ºrilehest, Ester Faiman rada7-st ja Liisa Kaljula Artishokist vahetavad m√µtteid teemal, milline on nende v√§ljaannete tegutsemisloogika, kuidas nad kultuurikajastuse maastikul positioneeruvad ning millised on tegutsemisel suurimad v√§ljakutsed. Saate autor on Maarin M√ºrk.
Kunstiministeerium teeb vahekokkuv√µtte saatejuht Indrek Grigori poolt m√∂√∂dunud suvel l√§bi viidud eksperimendist populaarkriitika vallas. V√µrreldes autori poolt teadlikult populaarkriitilises vormis kirjutatud artikleid erialaste tekstidega, v√µetakse luubi alla k√ºsimus: kas populaarkriitikast on v√µimalik r√§√§kida ja kui, siis mis seda iseloomustab.
Kunstiministeeriumis on seekord k√ºlas kontseptuaalse moekunstiga tegelev Marit Ilison, kes avas hiljuti n√§ituse galeriis HOP, esitles Disaini√∂√∂ raames uut kantavat naister√µivaste kollektsiooni, √µpetab Eesti Kunstiakadeemias ning kellel on peas pidevalt peas tuhat ideed korraga, mida k√µike v√µiks veel teha! Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Hiiumaal avati maalikunstnik Olev Subbi (07.03.1930-19.08.2013) m√§lestusele p√ºhendatud Enn Kunila kollektsiooni n√§itus -√úhe keti neli l√ºli 2. Roode, Subbi, P√µldroos, P√§√§suke-. Hiiumaa Muuseumi Pikas Majas eksponeeritakse 18 Olev Subbi maali. -M√§lestusn√§itus on p√ºhendatud mu heale s√µbrale ja silmapaistvale maalikunstnikule Olev Subbile, kellel oli erakordne roll minu teejuhina kunstimaailma, nagu ka minu kunstikogu kujunemisel,- √ºtles kunstikollektsion√§√§r Enn Kunila. Stuudios on kunstikollektsion√§√§r Enn Kunila, k√ºsitleb Markus J√§rvi.
27. septembrist-27. oktoobrini toimub Eesti Fotokunstnike √úhenduse Foku eesvedamisel Tallinna Fotokuu. Kunstiministeeriumis on k√ºlas kunstnikud Tanel Rander ja Eve Kiiler, kes r√§√§givad Fotokuu programmi √ºhest kesksest s√ºndmusest - Anneli Porri kureeritud n√§itusest -Kus l√µped sina, algan mina&quot;. Saate l√µpetab Fotokuu 2013 kunstiline juht Kristel Raesaar, kes tutvustab p√µgusalt nii Fotokunstnike √ºhenduse tegevust kui fotokuu sisuliste valikute tausta. Saatejuht on Indrek Grigor.

&quot;Galerii&quot; on saade, mis korra kuus teeb p√µgusa √ºlevaate Eesti n√§itusesaalides, kujutavas kunstis ning sellele l√§hedastes alades toimuvast. K√§imas on Tallinna Fotokuu. &quot;Galerii&quot; v√µtab vaatluse alla Tiina Abeli kureeritud n√§ituse Kumus &quot;Pildiplahvatus: Kunst ja fotograafia Eesti 19. sajandi visuaalkultuuris&quot;; Fotokuust k√µneleb festivali kunstiline juht Kristel Raesaar. Samal ajal on Tartus l√µppemas kaasaegse kunsti festival ART IST KUKU NU UT, millest r√§√§gib √ºks korraldajaid Rael Artel. L√ºhida ettevalmistuse Prantsuse kultuuris√ºgiseks annab Prantsuse Instituudi kultuuri- ja audiovisuaalvaldkonna juht K√§tlin Kattai. Lisaks k√§ib &quot;Galerii&quot; kiirkorras l√§bi pisteliselt m√µned n√§itused √ºle Eesti, mida l√§hiajal veel vaadata saaks ja v√µiks, enne, kui need maha l√§hevad ning uuteks galeriideks valmistuvad. Saatejuht, autor ja toimetaja Maria Lee Liivak. Helioperaator Vivika Ludvig. Muusikaliselt kujundatud.

Kunstiministeeriumis on seekord k√ºlas Tanel Rander, kelle osalusel etendus √§sja Von Krahlis lavastus -Oh my God!-. Lisaks sellele koost√∂√∂le tuleb ministeeriumis juttu veel Randeri enda uurimisteemadest nagu dekolonisatsioon, piirideta Euroopa, endine Ida ja endine L√§√§s, ps√ºhhogeograafia ja Tartu. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Tartu Kunstimuuseumis avati August K√ºnnapu isikun√§itus &quot;Eluj√µgi&quot;. N√§ha saab kunstniku viimase aasta uudisloomingut. Eluj√µgi on August K√ºnnapu s√µnul see, kui lased oma elul lihtsalt voolata, proovides elada hetkes. Intervjuu n√§ituse kuraator Mare Joonsalu ja kunstnikuga tegi Hedvig L√§tt.

Kunstiministeerium v√µtab vaatluse alla Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt koostatud -Eesti Loomemajanduse olukorra uuringu ja kaardistuse-, mis toodi avalikkuse ette k√§eoleva aasta suvel. Uuringut kommenteerivad Marje Josing ja Triin Vahi Konjunktuuriinstituudist ning ettev√µtja Riivo Anton, kes on l√§hemalt uurinud Eesti kunstiinvesteeringu v√§√§rtust. K√ºsimusi esitavad Markus Toompere ja Indrek Grigor.
Kumu Kunstimuuseumis on eksponeeritud fotograaf Paul Kuimeti seeria -Konspekteeritud ruum-, mis koosneb teater No99 initsiatiivil 2012. aastal v√§ljaantud raamatu -Konspekteeritud ruum. Eesti monumentaalmaal 1879-2012- tarbeks tehtud fotodest. Kunstiministeerium toob teieni vestluse fotograaf Paul Kuimetiga, mis √ºritab Kumus eksponeeritud sarja m√µtestada ennek√µike l√§bi paralleelide autori varasemate t√∂√∂dega. Saatejuht on Indrek Grigor.

Seekordses &quot;Galeriis&quot; r√§√§gime kunsti ja heli kokkupuutealadest, t√§psemalt helikunstist. KUMUs on septembri l√µpust saadik kuni jaanuari keskpaigani avatud helikunstin√§itus &quot;S√ºnkroonist v√§ljas&quot;. N√§itusest ja helikunstist √ºldisemalt k√µnelevad n√§ituse kuraatorid Kati Ilves ja Ragne Nukk ning kunstnik Andres L√µo. Hiljuti oli Vaal galeriis Peeter Lauritsa n√§itus &quot;Logos ja Mythos&quot;, mille heli kujundasid Anne T√ºrnpu ja Lauri Kaldoja. N√§itusest ja sellele helikujunduse tegemisest r√§√§gibki Lauri Kaldoja. Saate teine pool kuulub Andri Ksenofontovile, kes viib kuulaja p√µgusale ringk√§igule valitud n√§itustel Tallinnas. Saate autor, toimetaja ja k√ºsitleja on Maria Lee Liivak. Helioperaator Vivika Ludvig. Saade on muusikaliselt kujundatud.

SIRP omaalgatusliku kultuurimeedia vaatenurgast Kunstiministeerium k√§sitleb ajalehe Sirbi skandaali omaalgatusliku kultuurimeedia vaatenurgast - kultuurikriitika maastiku mitmekesisus, erinevad kanalid, erinevad √ºlesanded. Teemat lahkavad Helen Tammem√§e, Keiti Kljavin, Liisa Kaljula, saatejuht Maarin M√ºrk ning oma kommentaari lisab ka &quot;Tartu m√∂liseb&quot; Indrek Grigor
Kas maalikunsti on v√µimalik m√µista ka kuidagi teisiti, kui seinal rippuvat raamitud l√µuendit? Mis juhtub, kui maal ribadeks l√µigata v√µi hoopis raamatuks k√∂ita? V√µi kuidas n√§eb v√§lja kaasaegne kunst kaasaegses koolikeskkonnas? Milliseid k√ºsimusi esitab endale ja oma t√∂√∂le kaasaegne maalikunstnik? MAK k√§is k√ºlas Merike Estnal, kes avas meile oma ateljee uksed ja l√µikas eest Viljandi g√ºmnaasiumi aknad, et oma kunst koolimajja sisse t√µsta.
Tartus on paralleelselt avatud kaks skulptuuritudengite t√∂id koondavat n√§itust - -√ñ√∂ ja P√§ev- Nooruse galeriis ja -V√§ljap√§√§sumaastik- Kunstimajas. Saatejuht Indrek Grigor kaardistab probleeme, millega kunstikriitik √ºli√µpilast√∂√∂de n√§itust kajastades kokku puutub ning annab p√µgusa √ºlevaate korduvatest v√µtetest, mida kriitikud sealjuures tavaliselt rakendavad. Skulptori ja pedagoogina tegev Jevgeni Zolotko kutsub oma, nii kriitikute kui √ºli√µpilaste suunas muigavas kommentaaris k√µiki osapooli √ºles suuremale empaatiale nii teineteise kui publiku suunas. Ning Tartu K√µrgema Kunstikooli galerii Noorus galerist ja k√µnealustest √ºli√µpilasn√§itustest Sirpi artikli kirjutanud Triin Tulgiste jagab oma v√§rskeid kogemusi.
Kas me m√§rkame, mis toimub meie √ºmber linnas? Kes istuvad pargipinkidel ja √§√§rekividel? Mark Raidpere m√§rkab ja suudab eriti v√µluvalt portreteerida keskkondi ning inimesi enda √ºmber. MAKil oli v√µimalus olla koos Margiga Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis tema isikn√§ituse installeerimise ja selle piduliku avamise juures. Saates kuuleme kunstniku, kuraatorite ja Margi l√§hedaste t√§helepanekuid kunstist ning elust.

Kui teile tagastatakse maja Pelgulinnas, siis mida te sellega peale hakkaksite? Koliks ise k√µige p√§ikselisemasse tuppa ja rendiks √ºlej√§√§nud korterid v√§lja? M√º√ºksite krundi maha? V√µi avaksite hoopis majamuuseumi? Just seda viimast tegi noor kunstnik Flo Kasearu. MAK k√§is Flol k√ºlas ajal, mil ta valmistas ette oma esimest lavadeb√º√ºti Kanuti Gildi Saalis. R√§√§kisime sellest, miks ja kuidas tekkis Flo Kasearu Majamuuseum ning hirmudest, mis saadavad kinnisvaraomanikke.
Galerii 3. saade. Maike Land r√§√§gib n√§itusest &quot;Ennastt√§is&quot; Draakoni galeriis. Mari M√§gi r√§√§gib Lab√ºrintteatri√ºhenduse G9 n√§itusest &quot;Tumeaines&quot; Kullo galeriis. Peeter Laurits r√§√§gib Laurentsiuse n√§itusest &quot;Kaks Ledat ja...&quot; Kunstihoones. K√ºsib saate autor ja toimetaja Maria Lee Liivak. Helioperaator Evelin Voodla. Muusikaliselt kujundatud.
Dokumentaalfilm j√§lgib nelja Eesti fotograafi, kes k√µik otsivad oma pilti. Loodusfotograaf Remo Savisaar, arhitektuuri j√§√§dvustav Arne Maasik, portreede otsija Birgit P√ºve ja pressifotograaf Erik Prozes pildistavad hilissuvises Eestis. Nad on k√µik justkui √ºhtemoodi fotograafid, aga l√§henevad oma objektile v√§ga erineval viisil. Me n√§eme, kuidas tekib foto, mis j√§√§b kaadrisse ja mis kaadri taha, meil on s√µna otseses m√µttes v√µimalus minna pildi sisse ning piiluda fotograafi hinge. Produtsent Kaileen M√§gi, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel.
Saatejuht Indrek Grigor heitis l√§hema pilgu helikunsti retseptsioonile ja valis v√§lja kolm korduma kippuvat teemat: heli kui immateriaalne n√§htus vs fonograaf, helikunst kui keskksond vs k√µrvaklapid ehk helikunsti installeerimine ja kolmandaks helikunsti retseptsioon - kuidas ja miks helikunstist kirjutatakse. Neid kolme teemat on saatek√ºlalisena palutud kommenteerima helikunstik John Grzinich.
MAK j√§rgnes D√©nesile tema Tallinnas Ars-i majas asuvast stuudiost Rahvusvahelisele Veneetsia Kunstibiennaalile. Jalutati hiliss√ºgisestes parkides ja k√ºlastati ka rahvuspaviljone ajaloolistes palazzodes, teemaks ikka kaasaegne kunst. Farkase n√§ituselt Eesti paviljonis sai kokku pakitud kuue tonni jagu eksponaate, mis saadeti Eesti poole teele, et seda Kumus kodupublikule n√§idata. Seniks aga ekraanidel D√©nes Farkas oma paberist volditud maailmaga.
Kas skulptuur peaks olema alati savist, pronksist v√µi m√µnest muust j√§√§vast materjalist? Mis juhtub kui teha √ºleelusuurused skulptuurid paberist ja j√§tta need √µue? V√µi - mis juhtub kui teha need betoonist ja nii palju, et ei teagi, kuhu nad panna peale n√§ituse l√µppu? Mida m√µtleb √ºks kaasaegne skulptor, kui teeb oma ateljees puulehtedest l√ºhtreid v√µi lammutab galeriis p√µrandat, kus on eksponeeritud portselanist pardid? MAK proovis sellele j√§lile saada k√§ies k√ºlas Edith Karlsonil.

OP! on l√§binud v√§rskenduskuuri ja jagunenud kolmeks teemasaateks - OP! kunst, OP! film ja OP! teater. Esimeses OP! kunstis uurime, kuidas kunst loob teadmisi. Kunstnik Kaido Ole juhtimisel k√§ime n√§itustel, tutvustame kunstnikke ning lahkame p√§evakajalisi kunsti ja elu k√ºsimusi.



Vaatame fotorealismi viljeleva maalikunstniku T√µnis Saadoja ateljeesse. Kuidas valib kunstnik fotod? Miks maalida fotot? Milliseid lugusid jutustab kaasaegne maalikunst ja mis meetoditega see valmib? Sellest ja paljust muust r√§√§kis meile kunstnik T√µnis Saadoja, kes lasi MAKil j√§lgida, kuidas valmib √ºks maal - k√µige esimestest pliiatsijoonistustest kuni viimase pintslit√µmbeni.
Maalikunstnik Epp-Maria Kokam√§gi 55. s√ºnnip√§eva puhul on Ammende Villas avatud autorin√§itus &quot;Retrospektiiv-, kuhu kunstnik on kokku pannud valiku oma parimatest t√∂√∂dest. N√§ituse peamisteks m√§rks√µnadeks on naiselikkus ja ingellikkus. -Viiek√ºmne viie aastaga poleks justkui midagi muutunud ? ikka armastan inimest ja looma ning tunnen suurt respekti looduse ees,- r√§√§gib Epp Maria oma inspiratsioonidest aastate v√§ltel, -K√ºll aga k√µik selle n√§ituse maalid on valminud P√§rnumaal, inspireeritud siinsest valgusest ja aastaaegade vaheldumisest.- P√§rnu stuudios on Epp-Maria Kokam√§gi. Saatel√µigus k√µlab Anne Maasiku &quot;R√§ndaja √µhtulaul&quot;. Saatejuht Markus J√§rvi.
Miks k√§sitletakse kunstitegemist v√§ljapool majanduss√ºsteemi? Kas √ºks kunstniker√ºhmitus saab edukalt eksisteerida firmana? Milline n√§eb v√§lja teos, mis koosneb vaid iseenda v√§√§rtusest? Mida √ºldse oodatakse praeguses √ºhiskonnas √ºhelt kaasaegselt kunstnikult? MAK j√§lgis, kuidas kolmest andekast kunstnikust koosnev Visible Solutions O√ú tegi supermarketis oma 
Kumu kunstimuuseumi kirjastustegevus on v√µrdlemisi aktiivne. √úheks kindlaks, kui mitte ainsaks, k√µiki Kumu v√§ljaandeid √ºhendavaks jooneks on muuseumi direktori Anu Liivaku eess√µna. Saatejuht Indrek Grigor √ºritab Liivaku eess√µnu iseloomustades esitada √ºlevaate eess√µna kui v√µrdlemisi normeeritud ≈æanri ise√§rasustest ja √ºlesannetest.

Kunstiministeeriumi laual on v√§rske elustiilide uurimuse kogumik -Subkultuurid-. Mida selle lakoonilise, ent ambitsioonika pealkirjaga raamatu kaante vahelt leida v√µib, tutvustavad artikli kogumiku koostaja ja toimetaja sotsioloogia professor Airi-Alina Allaste ning kultuuriteadlane Berk Vaher. K√ºsimusi esitab saatejuht Indrek Grigor.
Pargid, basseinid, kuulipildujad ja l√ºhtrid: millist s√µnumit need kannavad Jaanus Samma pingestatud galeriikeskkonnas? Kes varem on kudunud t√§navakritseldusi kampsunimustritesse? Milliseid k√ºsimusi ja ettepanekuid esitab Jaanus Samma kunstilooming ning missuguseid v√§ljendusvahendeid ta selleks kasutab? MAK jalutas Jaanus Sammaga tema loomingus k√§sitletavail Tallinna t√§navail ja k√§is Tartu Kunstimuuseumis vaatamas √ºhe teose installeerimisprotsessi. Saates tuleb jutuks kunstniku doktorit√∂√∂ uurimus ja v√§√§rtused, mida Samma peab oluliseks elus ning kunstis.
Oma mitmek√ºlgsusega on Maile Gr√ºnberg vaieldamatult eesti sisearhitektuuri ja m√∂√∂blidisaini √ºks t√§htsamaid tegijaid. Gr√ºnberg on Eestis kodustanud palju uudisv√µtteid. 1970. aastatel tutvustas ta laiadele hulkadele popdisaini, n√§idates, et t√µsise, m√µneti moralistliku ja ainult √ºht t√µde kuulutava modernismi k√µrval v√µib teha ka midagi m√§ngulist, loovat ning elamuslikku. 1980. aastatel liikus alati avangardne looja sujuvalt edasi postmodernismi ja kavandas t√§iesti uudseid m√µnusaid kohvikuid, viidates √ºhelt poolt n√§iteks art d√©co'likule luksuslikule atmosf√§√§rile ning tuues teisalt ruumikujundusse t√§iesti uued terminid nagu camp ja kit≈°. Lisaks on disainer kavandanud n√§gusaid m√∂√∂blit√ºkke, mille seas on eriti t√§nuv√§√§rne Lutheri vabriku vaimus vineeri taiplik ja efektne kasutamine. Ometi ei kipu Gr√ºnberg klassikule kohaselt tagasi vaatama, vaid otsib aina uusi maailmu. Filmis avab v√ºrtsikas autor ise oma tegemiste tagamaid. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat.

Kuidas salvestada m√∂√∂duvat aega meie √ºmber - aastaid, kuid, n√§dalaid ja isegi p√§evi? Erki Kasemets on viimased 25 aastat iga p√§ev √µmmelnud √ºhe n√∂√∂bi oma √ºlikonna h√µlmadele, v√§rvinud √ºhe piimapaki ja k√µige selle k√µrvalt teinud veel Pol√ºgon teatrit ning mitmeid teisi kunstiprojekte. MAK k√§is vaatamas, kuidas Erki 25 aasta looming oli √ºleval Kunstihoone valgetes saalides ja aasta hiljem k√ºlastasime teda Kloogal, kus ta j√§rjepidevalt oma maailmu loob.
Saatets√ºkkel kirikuarhitektuurist ja -ruumist. Esimeses saates r√§√§givad kunstiajaloolased Kersti Markus, Anneli Randla ja Anu M√§nd ning Roomakatoliku Kiriku piiskop Philippe Jourdan meie kirikuarhitektuuri murdepunktidest ja keskaegse kiriku ehitusest, sisustusest ning funktsioonist. Saatejuhid Linda Lainvoo ja Meelis Holsting, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Katrin Seppel.
Reformatsioon ei too esialgu kaasa uute kirikuhoonete ehitust, k√ºll aga kujundab √ºmber kirikuruumi: alles j√§√§b ainult √ºks altar, lisanduvad pingid ja ajapikku v√§√§rid. Oluliseks saavad kantsel ja valgustus - et usku m√µista, tuleb jutlust kuulata, lauluraamatust laulda ja emakeelset Piiblit lugeda.
Kunstiministeerium tegi v√§ljas√µidu Viljandisse, Kondase Keskusesse, mille juhtimise on ajutiselt √ºle v√µtnud Gregor Taul. Tauliga muuseumi n√§ituseprogrammist r√§√§kides ilmnes, et kuigi perifeeria on justkui tsentrumi v√§ike mudel, on kultuuriasutuse potentsiaalne √ºhiskondlik m√µju √§√§remaal m√§rksa suurem kui keskuses. Saatejuht on Indrek Grigor.
Tekstiilikunstnik Anu Raud vallutas Saaremaa. Tema vaibad ja kavandid on n√§itustel Kuressaare Raegaleriis, Kultuurikeskuses ja Anne Erakunstikooli galeriis. Viimatinimetatud paigas andis Anu Raud eelmisel n√§dalal√µpul meistriklassi. Anu Raua ateljees k√§is √§sjavalminud vaipa imetlemas Piret-P√§iv Rist.

Kuidas muutub me √ºmber √ºhiskond ja linnamaastik ning mida kunstnik selles n√§eb? Mis vaade avaneb linnal√§hedastel p√µldudel v√µi suurte ristmike √ºmbruses? Kuidas eksponeerida visuaalse √ºlek√ºllastuse ajastul fotot? Kunstnik Paul Kuimet m√µtleb nii nendele kui ka paljudele muudele k√ºsimustele nii oma fotoinstallatsioonides kui ka raamatuformaadis. MAK k√§is vaatamas, kuidas laboris monumentaalmaali kujutised fotopaberile ilmuvad. Hiljem n√§gime Paul Kuimetit neid samu pilte Kumu graafikakabineti seintele installeerimas ja ajasime juttu Lugemiku raamatupoes Pauli ning ta kolleegidega.
19. sajand oli rahvastiku kiire kasvu, linnastumise ja rahvuste s√ºnni aeg. Eestlased, kes ei mahtunud enam v√§ikestesse keskaegsetesse kirikutesse √§ra, kogusid annetusi oma koguduse kiriku ehituseks, kirikute rajamisest sai rahvusliku liikumise osa. P√§rast Tartu √úlikooli kiriku valmimist 1860. aastal kerkisid Tartusse, Tallinna, Viljandisse ja mujale suured eriilmelised kirikud, millest m√µnigi j√§i kohe p√§rast valmimist kitsaks. Saates kunstiajaloolane Tiina-Mall Kreem, Tartu √úlikooli-Jaani koguduse √µpetaja Urmas Petti ja Tartu Peetri koguduse √µpetaja Ants Tooming. Saatejuhid Linda Lainvoo ja Meelis Holsting. Re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Katrin Seppel.
Saate esimeses osas tuleb juttu kaasaegsest kunstimuuseumist noorte kuraatorite pilgu l√§bi - mis teeb t√§nap√§eval muuseumist muuseumi, milline peaks olema selle programm ja kuidas erineb sealne n√§itustetegemine galeriides v√µi projektiruumides toimuvast? Saate teises pooles k√ºsime, mis alustelt l√§htub -muuseumit m√§ngiva- Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi programm ning kuidas ja kas eristutakse galeriidest ja teistest kunstimuuseumidest. Saates on k√ºlas Marika Agu Tartu Kunstimuuseumist, Kati Ilves Eesti Kunstimuuseumist ja Anders H√§rm Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumist. Saatejuht on Triin Tulgiste.
Glasuuritud pinnad ja loomanahad, betooni t√§isvalatud lastevann ning kaks kotti mulda galeriip√µrandal. Need on m√§rks√µnad, mis juhatavad meid Berliinis ja Viinis resideeruva eesti kunstniku Kris Lemsalu j√§lgedele. MAK k√§is Lemsalu stuudios vaatamas, kuidas valmisid keraamilised vormid raadiost ja mudelraudteest, kuidas ta 600-kraadises ahjus kampsunist tekstiili v√§lja p√µletas ning mismoodi k√§is ettevalmistus n√§ituseks.
Tallinna Sulevim√§el oli √µigeusu kirik kindlasti juba 14. sajandil, aga valdav osa sibulkupliga maakivist kirikuid ilmus meie sakraalmaastikule 19. sajandi teisel poolel. S√ºmboolselt jaguneb √µigeusu kiriku ruum taevaseks altariruumiks ja maiseks kogudusesaaliks, nende piiril asub √ºhtaegu √ºhendav ning eraldav ikonostaas, mis √ºlesehituselt j√§rgib jumalikku hierarhiat. K√µrge kupli all seisja kogeb oma f√º√ºsise ja meeltega taevase ning maise √ºhinemishetke. Saates EA√ïK metropoliit Stefanus, kunstiteadlane Mari-Liis Paaver ja TL√ú √µppej√µud Orest Korma≈°ov.
Kunstiministeerium vestleb seekord Tanel Saare ja Martin R√ºnkiga kultuuritehasest Polymer, mis jaanuaris sulges oma uksed peale 12 tegutsemisaastat. Hiljuti esitleti ka Polymeri kataloogi ning saates kuuleb nii tagasivaated mitmek√ºlgsele tegevusele kui ka p√µgusalt arutelu alternatiivkultuurist Tallinnas laiemalt. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Eestlase arhet√º√ºpne p√ºhakoda on torni ja k√µrgete akendega kivikirik, aga p√ºhakoda on ka rehielamu t√º√ºpi vennastekoguduse hoone k√ºlaservas ning vabakoguduse tornita maja linnapildis. Saates kunstiajaloolane Anneli Randla, vennastekoguduse vend Tanel Ots, kirikuloolane Riho Saard ja arhitektuuriajaloolane Oliver Orro. Saatejuhid Linda Lainvoo ja Meelis Holsting. Re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Katrin Seppel.
Kui palju on meil t√§nap√§evast sakraalarhitektuuri? Ja kas poleks Euroopa demograafiliste protsesside ning ilmalikustumistendentsi taustal m√µistlik m√µelda meie eri aegadel ehitatud p√ºhakodade tulevikust? Saates arhitektuuriajaloolane Egle Tamm, kunstiajaloolane Kaire Tooming, kiriku√µpetaja Mare Palgi ja arhitektuuriteadlane Mait V√§ljas.

Kunstiministeeriumi stuudios on seekord Kumu Kunstimuuseumi kuraator Eha Komissarov, kes selgitab, miks v√§√§rib t√§helepanu Kumus eksponeeritud L√§ti kunstniku Visvaldis Ziedi≈Ü≈°-i n√§itus -√úmberjutustused L√§ti kunstiajaloos-. Saate teises pooles toome teieni salvestuse legendaarse kunstiajaloolase Armin Tuulse Eesti M√µtteloo sarjas ilmunud kogumiku -Linnad ja lossid- esitluselt. K√µnelevad raamatu koostaja Kadri Asmer, kunstiajaloolane Kaur Alttoa ja M√µtteloo sarja peatoimetaja Hando Runnel. Saatejuht on Indrek Grigor.

√Ñsja kuulutati v√§lja Tallinna Arhitektuuribiennaali 2015 kuraatorikonkursi v√µitjad Ingrid Ruudi, Madle Lippus ja Karli Luik teemaga -Lokaalsused-. Kunstiministeeriumis on lisaks Madle Lippusele k√ºlas eelmise biennaali kuraatoritiimist Aet Ader ja Kadri Klementi ning arutatakse selle √ºle, kellele on TAB suunatud ning mida 2015. aasta s√ºgisel Tallinnas oodata on. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Vestlusring Tartu Kunstimuuseumi n√§ituste &quot;Valge maika&quot; (Flo Kasearu) ja &quot;Loodusmaagia: m√ºstilised hetked Eesti kunstis&quot; (Rauno Thomas Moss) kuraatoritega 25.04.2014. N√§itused valmisid programmi &quot;Kunstnikud kogudes&quot; raames, mille k√§igus valiti kahte n√§itust kureerima kaks kunstniku ning muuseumi kogude kuraator Tiiu Talvistu aitas oma teadmiste pagasi abil nende ideed ellu viia. Vestlusringis osaleb ka muuseumi hairduskeskuse juhataja Reeli K√µiv ning vaherepliikidega v√ºrtsitab juttu Krista Piirim√§e.

K√ºlas on Solveig Jahnke, kes on aastaid tegutsenud kunstiv√§ljal erinevates institutsioonides avalike suhete juhina. Uurime tema n√∂ k√µrvaltvaataja pilguga, kuidas kunstiga tegelevad asutused erinevad muus valdkonnas tegelevatest, milline kunst talle oluline on ja miks ta j√§tkuvalt just siin tahab tegutseda. Saatejuht on Maarin M√ºrk.

Nii nagu eelmise hooaja l√µpus, nii on ka sel hooajal Kunstiministeeriumi viimane saade p√ºhendatud enesekriitikale. Saadet juhivad sel puhul -audiitorid- Markus Toompere ja Peeter Krosmann, kes k√ºsivad, miks kunstiministeeriumi -ametnikel- on nii v√§he s√µpru, miks kunstiministeerium ei tegele kunstiga ning miks saade nii igav on? K√ºsimustele vastab Kunstiministeeriumi kantsler Indrek Grigor.
Reedel avatakse Peipsiveerel, Varnja k√ºla kalurimaja paadikuuris suvegalerii Voronja. Esimene n√§itus &quot;Ajutine valitsus. Nelikend aastat punki&quot; on avatud suve l√µpuni. Stuudios on k√ºlas galerii asutaja Raul Ore≈°kin ja n√§ituse kuraator Kiwa. Saatejuht Liina Vainumetsa. Muusika: Silver Sepp - Revolutsioon
Kumu kaasaegse kunsti galeriis avati n√§itus &quot;Merike Estna ja mina kui maal&quot;, mis koosneb kahest tihedalt p√µimunud n√§itusest - Merike Estna isikun√§itusest &quot;Sinine laguun&quot; ja grupin√§itusest &quot;Mina kui maal&quot;. N√§itust tutvustab kunstnik Merike Estna. Saatejuht Kaisa J√µhvik.



Juunis, kui Kunstiministeerium oli juba suve- puhkusel, ilmus oma v√§liselt vormilt teadusajakirja meenutav tekstide kogumik &quot;S√µbralik Semiootika. Semiosalongi tekste aastast 2011-2014&quot;. Kunstiministeeriumisse on palutud kogumiku koostajad Piret Karro ja Kristin Orav, kes tutvus- tavad seminaride sarja Semiosalong ning avavad nii seminari kui kogumiku taga seisvaid motiive. K√ºsib ja kommenteerib saatejuht Indrek Grigor.

Eesti Kaasegse Kunsti Muuseum algatas r√§ndn√§ituse projekti &quot;Kohatu&quot;, mille raames kavatsetakse korraldada kolm n√§itust v√§ljaspool kunstikeskuseid. -Kui rahvas ei tule kunsti juurde, siis kunst l√§heb rahva juurde.- Kunstiministeeriumi stuudiosse on projekti kommenteerima palutud EKKMi juhatuse liige Anders H√§rm. Otsides kommenteerivaid paralleele, p√∂√∂rab Kunstiministeerium saate teises pooles oma pilgu aga minevikku. ENSV-s ringlenud r√§ndn√§ituseid kommenteerivad Tartu Kunstnike Liidu n√§ituste osakonnas t√∂√∂tanud Enn Tegova ja Tartu Kunstimuuseumi r√§ndn√§ituste osakonna viimane juhataja Priidu Beier. Saatejuht on Indrek Grigor.
Sel n√§dalal avas Vogue Talent ja Kristjan Raua preemia laureaat disainer Marit Ilison Draakoni galeriis isikn√§ituse &quot;Longing For Sleep&quot;. See on mitmek√ºlgset rahvusvahelist t√§helepanu ja tunnustust p√§lvinud kontseptuaalne moekollektsioon, mis on inspireeritud talvisest pimedast ajast ning autori igikestvast soovist sel ajal kauem ja rohkem magada. Kunstnikuga vestleb Nele-Eva Steinfeld.

Kunstiministeeriumis on koha sisse v√µtnud uue Eesti Kunstiakadeemia maja projekti v√µitnud meeskond - Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla, Joel Kopli ja Eik Hermann. Lisaks konkursi v√µidut√∂√∂ avamisele tuleb juttu ka sellest, millised t√§nap√§eval kunstikoolid √ºldse olla v√µiksid. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis (EKKM) avati eile Raul Kelleri personaaln√§itus &quot;What You Hear Is What You Get (Mostly)&quot;, mis keskendub helile kui f√º√ºsilisele n√§htusele kohaspetsiifilises st. ruumilises v√µtmes. Toimetaja Johanna M√§ngel k√§is n√§itusel helisid p√º√ºdmas ja tegi juttu kunstnik Raul Kelleriga.
Juttu tuleb kehalisuse motiivist ja queer teoreetilisest fenomenoloogiast n√§ituse &quot;K√µhe tunne?!&quot; kontekstis. Mis suhe on kultuuril keha ja tabudega? Mis tunne on olla oma kehas? Saatek√ºlalised on filmire≈æiss√∂√∂r Marko Raat, kes m√µned aastad tagasi kureeris n√§ituse &quot;Kehaline karistus&quot; ning vabakutseline teoreetik Airi Triisberg, kes r√§√§gib saates kehast queer-feministliku teooria perspektiivist. K√ºlalistega vestleb Rebeka P√µldsam.

Saatek√ºlalisteks on helilooja M√§rt-Matis Lill ja fotokunstnik Kristina √ïllek. Arutletakse vormi rolli √ºle nende loomingus ja kaasaegses kultuuris laiemalt. Kust l√§heb formalismi ja formaalse kunsti piir t√§na? Kes annab vormile sisu? Vestlusringi juhib Rebeka P√µldsam. Taustalugemiseks: Bracha L. Ettinger &quot;Weaving a Woman Artist&quot;'
Tartu Kunstimajas avati eelmisel n√§dalal kolm n√§itust: Laura P√µllu &quot;Varemed&quot;, r√ºhman√§itus &quot;Duul&quot; ja Kaie Luige &quot;Utoopia&quot;. N√§itusi tutvustavad kunstnik Laura P√µld, kuraator Peeter Talvistu ja kunstnik Kaie Luik. Saatejuht T√µnn Adermann.

Arutelu keskmes on sotsiaalmeedias tegutsev feministlik foorum -Virginia Woolf sind ei karda!- ning selle √ºhiskondlik t√§hendus. Kuidas on -Virginia Woolf sind ei karda!- ajas arenenud, kasvades v√§ikesest queer-feministlikust lugemisr√ºhmast mitme tuhande liikmega platvormiks? Mis selles foorumis toimub ja kas neid tegevusi saaks k√§sitleda sotsiaalse liikumisena? Mida v√µib selles foorumis toimuvate debattide p√µhjal j√§reldada feministliku liikumise kohta Eestis siin ja praegu? Saatek√ºlalised on Brigitta Davidjants ja Kristina Papsejeva. K√ºlalistega vestleb Airi Triisberg.
Narvas Kreenholmi kompleksi kuuluv nn Carri villa on erandkorras publikule avatud! Kunstiministeeriumis r√§√§givad seal aset leidvast T√µnis Saadoja n√§itusest &quot;Arhitektuurifoto v√§ikese poisiga - √µlimaalid l√µuendil&quot; kunstnik ise ja n√§ituse koordinaator Sten Ojavee Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusest. Saatejuht on Maarin M√ºrk.

Oktoobrikuu pikk Kunstiministeerium vaatleb Manifestat - kuu l√µpuni Peterburgis aset leidvat Euroopa kaasaegse kunsti biennaali. Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse direktor Maria Arusoo r√§√§gib biennaali-muljeid ja koost√∂√∂kogemusi. Saate teises pooles tutvustatakse artist-run-space-i Rundum, kes osales k√µigi oma muude tegemiste k√µrvalt samuti Manifestal. Saatejuht on Maarin M√ºrk

Mille poolest erinevad -kodanikupalk- ja tingimusteta p√µhisissetulek? Miks peaksid kultuurit√∂√∂tajad toetama tingimusteta sissetuleku ideed? Kuidas muudaks tingimusteta sissetulek √ºhiskondlikke v√µimusuhteid ja kapitalismi toimimisloogikat? Arutelus osalevad kultuuri- ja √ºhiskonnateoreetik Tarmo J√ºristo ja kirjanik Maarja Kangro. Vestlust juhib Airi Triisberg.
Tallinna Kunstihoones on novembri l√µpuni v√µimalik n√§ha kuue noore maalikunstniku √ºhisn√§itust -V√µimatu minna, kindlasti minna-. N√§itusest, oma loomingust, kunstist ning maalikunstist k√µnelevad saates n√§itusel osalevad Anna ≈†kodenko, Mart Vainre ja Mihkel Ilus. Viimane on ka √ºks n√§ituse kuraatoritest. Saatejuht on Indrek Grigor.

Eesti Kunstiakadeemia 100 s√ºnnip√§eva pidustuse raames avati ka EKA uus galeriipind. Kunstiministeerium teeb juttu v√§rske galeristi Merilin Talumaaga ning k√ºsib galeriile pinna v√µimaldanud Eesti Kunstnike Liidu asepresidendilt Elin Kardilt, millised olid Liidu motiivid. Teisalt, kuiv√µrd √ºks olulisemaid probleeme, millest seoses EKA hoone lammutamisega r√§√§gitud on, on kooli killustumine eraldiseisvateks osakondadeks, siis k√ºsime k√§esoleva aasta kevadel √ºli√µpilastele adresseeritud ISFAG nimelise galerii asutanud EKA skulptuuri- ja installatsiooniosakonna juhataja Kirke Kangro ning fotoosakonna juhataja Marco Laimre k√§est, mis tingis nende initsiatiivi? Kas vajadus galerii j√§rele tuleneb √ºli√µpilastest v√µi on galerii meede √ºli√µpilaste aktiveerimiseks? Saatejuht on Indrek Grigor.
Kunstiministeerium r√§√§gib ajakirja Kunst.ee v√§rske erinumbri valguses noorte skulptorite p√µlvkonnast kui kunstiloolisest n√§htusest. Kuidas, kes ja miks teeb kunstiajaloos √ºldistusi? Et aktuaalsele olukorrale ajaloolist paralleeli pakkuda, on saates intervjuu kunstiteadlase Reet Margiga, keda v√µib nimetada Tartu s√µpruskonnana tuntud autoriteringi kunstiteaduslikuks ristiemaks. Saatejuht on Indrek Grigor.
Seekord on Kunstiministeeriumis k√ºlas kunstnik Jaanus Samma, kellega tuleb juttu nii tema √§sja KU galeriis avatud olnud kampsunipoest &quot;Hair sucks&quot; kui ka kevadel Veneetsia biennaalil Eesti paviljonis esitletavast projekt-uurimusest n√µukogude perioodi geikultuurist. Saatejuht on Maarin M√ºrk.

Vaadates l√§hiaja n√§itusepilti, v√µib v√§ita, et maalikunstnikud on hetkel erakordselt aktiivsed. Kuid samas hakkab n√§ituseid endid ja nende retseptsiooni vaadates silma kaks asjaolu. Esiteks, n√§itused esindavad k√ºll tugevaid, ent killustunud autoripositsioone ning teiseks, kunstnikud on ise v√µrdlemisi agressiivselt asunud oma positsioone s√µnastama, samas kui kriitika vaatab justkui pealt. Olukorda on stuudiosse palutud kommenteerima kunstikriitik Andri Ksenofontov. Saatejuht on Indrek Grigor.
Keskseks teemaks on aastat l√§binud n√§itused nii kodus kui l√§hiv√§lismaal. P√µgusalt r√§√§gitakse ka institutsioonides toimunust ja lehitsetakse t√§navu ilmunud raamatuid. Stuudios on Tiiu Talvistu Tartu Kunstimuuseumist, Piret Karro M√º√ºrilehest ja Andreas Trossek Kunst.ee-st. Saatejuht on Indrek Grigor.

Homme on Kunsti s√ºnnip√§ev! Klassikaraadio ja Artishok t√§histavad t√§na √µhtul Eesti Raadio I stuudios Kunsti 1 000 052. s√ºnnip√§eva. Raul Keller loob stuudios live-ruumiinstallatsiooni, mille otse√ºlekannet saab j√§lgida Klassikaraadio ja kultuur.err.ee portaali kaudu, √ºlekanne toimub ka EBU liikmesmaadesse. L√§hemalt r√§√§gib helikunstnik Raul Keller. K√ºsib Kaisa J√µhvik.
Eesti Kunstiakadeemia kirjastas hiljuti Josef Albersi krestomaatilise v√§rviteoreetilise uurimuse -V√§rvide vastastikm√µju-. Kunstiministeeriumis on r√§√§gitud √ºsna palju raamatutest, aga suurema t√§helepanuta on seni j√§√§nud kirjastused. Stuudiosse on palutud EKA kirjastaja Neeme Lopp, kes tutvustab p√µgusalt kirjastuse tegevust ning konkreetse raamatu t√µlkimise taga seisnud motiive. Albersi ja kunsti vastastikm√µjudest r√§√§gib v√§rviteooria √µppej√µud ja maalikunstnik Kristi Kongi, kelle loomingus on silmapaistev roll just v√§rviteoorial. Saatejuht on Indrek Grigor.

Saate keskmes on s√ºgisel v√§lja antud kunstiprojekt &quot;Uus Materjal&quot;. Eksperimentaalne ajakiri ilmus betoonist karbis ning sisaldas endas lisaks tekstivihikutele ka m√§lupulka kogumikalbumiga n√§ituste helikujundustest ning videoteoseid, fotosid, 3D-prinditud kruvi ja Merike Estna marmoleum-maali. Stuudios on k√ºlas Marten Esko ja Evelyn Raudsepp. Saatejuht on Triin Tulgiste.

Kumu Kunstimuuseumis avati 2014. aasta detsembrikuus n√§itus &quot;Tartu S√µpruskond ja √úlo Sooster&quot;. Kunstiministeerium k√ºsitles sel puhul n√§ituse kuraatorit, noorema p√µlvkonna kunstiteadlast Liisa Kaljulat ning S√µpruskonna ehk 1960. aasta r√ºhmituse ristiisa ning √ºht parimat j√§relpallasliku p√§randi tundjat Enn Lillemetsa. M√µlema ette seadsime keskseks k√ºsimuseks kunstnike loomingu ajaloolise j√§rjepidevuse. K√ºlaliste vastused ei √ºllata oma iseloomult - Kaljula keskendub taasaktualiseerimisele ja uust√µlgenduse v√µimalikkusele, Lillemets aga j√§rjepidevusele. T√µde, nagu sellistel puhkudel ikka, on usutavasti m√µlema l√§henemise s√ºmbioosis. Saatejuht on Indrek Grigor.

20. veebruaril kuulutati v√§lja L√§ti kunstimaastiku prestii≈æseima, ent samas ka ainsa kunstipreemia Purvitis Prize'i v√µitja. Piduliku gala ja suurejoonelise nominentide n√§ituse k√µrval toimus ka rida preemiat kritiseerivaid s√ºndmusi. Neist enim t√§helepanu p√§lvis ametliku galaga samal √µhtul toimunud Teine Purvitis. Kunstiministeeriumi saatejuht Indrek Grigor tutvustab p√µgusalt Purvitis Prize-i ning palus Teise Purvitise √ºhel korraldajal, kunstikriitikul Lƒ´ga Lindenbaumal kommenteerida viimati nimetatud auhinda, seda ajendanud asjaolusid ja s√ºndmuse taktikat.
Tartu Kunstimuuseumi holokaustiteemalise kunstin√§itusega kerkis taas p√§evakorrale k√ºsimus kunsti piiridest. Miks ei m√µista publik kaasaegse kunsti keelt? Kaasaegset kunsti √µpetab vaatama aprillist Tallinna Kunstihoone kuraatorina t√∂√∂d alustav kunstiteadlane Anneli Porri. Esmasp√§eval kell 21:35 ETV2-s.



&quot;Ma kasutan oma piltidel ideaalmaailma t√ºkke. Neid kokku pannes v√µiks saada v√§ga ilusa maailma, kus me aga kahjuks keegi ei saa elada...&quot;, on √∂elnud Olev Subbi. 7. m√§rtsil oleks ta saanud 85-aastaseks. Olev Subbi oli √ºks k√µige olulisemaid kunstnikke 1970-1980ndatel, mil teda nimetati n√§itusesaalide kuningaks. Dokumentaalfilm uurib Subbi maalikunsti l√§tteid ja m√µjutusallikaid l√§bi tema l√§himate s√µprade meenutuste.

Seekord on Kunstiministeeriumil k√ºlas Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse projektijuht Kadri Laas, et tutvustada l√§hemalt hiljuti vastu v√µetud dokumenti &quot;Hea Tava juhend galeriidele&quot; ‚Äì milles seisneb hea tava, mis peaks korrastama siinset galeriimaastikku ning tegema kunstniku ning n√§itusepindade vahelised suhted l√§bipaistvamaks? Hea tava dokumendiga saab tutvuda siin: www.ecadc.ee/activities/hea-tava-juhend. Saatejuht on Maarin M√ºrk.

Seekord on Kunstiminiseeriumis k√ºlas v√§rskelt ametisse asunud Eesti Kunstiakadeemia rektor, arhitektuuriajaloolane Mart Kalm, kellega tuleb juttu, millise EKA ta Signe Kivilt &quot;p√§rib&quot;, milline on kunstiakadeemia roll √ºhiskonnas ning mida tuleks muuta ja arendada. Saatejuht on Maarin M√ºrk.

Kunstiministeeriumis on seekord vaatluse all kunsti vahendamine tele-ja raadioeetri kaudu: stuudios on OP! Kunsti kaadritagune m√§√§rav j√µud Anneli Porri ning Generaadio saatesarjast Kunstipoolik on k√ºlas Ruuda Liisa Malin ja Liisa-Helena Lumberg. Saatejuht on Maarin M√ºrk.

Kunstiministeerium teeb p√µgusalt juttu hiljuti m√∂√∂da Eesti v√§ikelinnu tiirutamise l√µpetanud EKKMi r√§ndn√§itusest &quot;Kohatu&quot;. Kuraator Taavi Suisalu r√§√§gib aga m√∂√∂dunud aasta suvel toimunud &quot;Olematute k√ºlade projektist&quot;. Saatejuht on Indrek Grigor.

K√§esoleva aasta m√§rtsis ilmus Olev Subbi 85. s√ºnniaastap√§evaks Eero Epneri koostatud Subbi elulooraamat. Klassikaliseid elulooraamatuid ilmub eesti kunsti-ilmas v√§he, kuid Epneri koostatud raamat on lisaks vormi erakordsusele t√§helepanuv√§√§rne ka oma kimbatust tekitavas poeetikas, mille eri kihte aitab Kunstiministeeriumis lahti arutada kultuurikriitik Aare Pilv. Saatejuht on Indrek Grigor.
Kunstiministeerium v√µtab seekord vaatluse alla kaks suvist s√ºndmust. Maarin M√ºrk vestleb Siim Ghert Preimaniga V√µrus aset leidvast &quot;Kilomeeter skulptuuri&quot; projektist ning Indrek Grigor prognoosib eelmise aasta √µunte pealt, et 2015. aasta suve menukaim etendus tuleb lavale taas Peipsi veerel, Voronja galeriis. Suven√§ituse kuraator Mari Kartau selgitab, millised on plaanid, probleemid ja hoiakud nii n√§ituse kui galerii suhtes. Varnjas, sibulatee √§√§res voblam√º√ºjate ja turimsitalude vahel galerii pidamise motiividest r√§√§gib aga filantroop ja v√§ikeettev√µtja Raul Ore≈°kin.
24. aprillil avati Tallinnas, Eesti Kaasaegses Kunstimuuseumis kunstiaasta suurim hobukaarikute v√µiduajamine ehk K√∂ler Prize nominentide n√§itus. Kunstiministeerium kohtus n√§itusel kunstikriitik Hanno Soansiga, kes aitas preemia √ºle m√µtteid vahetada ning loomulikult allus provokatsioonile ennustada t√§navuse preemia v√µitja. Saatejuht on Indrek Grigor.

Kunstiministeeriumi neljanda hooaja viimases saates annab minister ametlikult teada oma erruminekust. Sellel pidulik-kurval puhul vaatavad saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor tagasi eelmistele hooaegadele, selgitavad miks, mida, kuidas ja kellega koos tehtud on ning aplodeerivad k√µigile, kes saadet teha on aidanud.

Jaak Kilmi uus film &quot;Moest v√§ljas&quot; Kinodes linastuv uus film &quot;Moest v√§ljas&quot; portreteerib moedisainer Reet Ausi ja tema ambitsioonikat plaani muuta maailma. Laiemalt k√§sitleb film ka r√µivat√∂√∂stuse keskkonna- ja inimvaenulikku olemust ning seda, kuidas k√µnealune teema puudutab absoluutselt iga√ºhte meist. Filmist r√§√§gib re≈æiss√∂√∂r Jaak Kilmi. Saatejuht Johanna M√§ngel.
25. septembril avati Tartu Kunstimajas n√§itus &quot;Leegi Vari&quot;. Tallinna Fotokuu raames avatud n√§itusel esinevad oma loominguga kunstnikud Kirke Kangro ja Tarvo Hanno Varres. N√§itusel eksponeeritud teostest r√§√§givad kunstnikud ja galerist Indrek Grigor. K√ºsib Liina Vainumetsa.

Kas mood on kunst? L√§heme k√ºlla moekunstnikele, kes aitavad sellele k√ºsimusele vastuseid leida. Kaasame ka kunstiteadlase ning m√µtiskleme, kas ja miks peaks moodi muuseumis n√§itama. Teeme juttu moe k√µige levinuma esitlemisvormi - moeshow - korraldamise teemal. Saate stiilseima mehe tiitel kuulub r√§ppar Tommy Cashile. Saatejuht Anne Vetik.

EKA muinsuskaitse ja konserveerimise doktorant Andres Toode: &quot;Minevikus√ºndmuste t√µlgendamine p√µhineb ajast ja arust manipulatsioonil. Eesti ajaloos on √ºheks selliseks s√ºndmuseks m√§rtsipommitamisena tuntud n√µukogude lennuv√§e r√ºnnakud 1944. aastal. T√§nagi k√§ibeloleva t√µlgenduse peamised postulaadid s√µnastati kohe p√§rast r√ºnnakuid kohalikes ajalehtedes, mille sisu oli okupatsiooniv√µimu kontrolli all.&quot;



Tartu √úlikool ja Eesti Rahva Muuseum andsid Eesti Teadusfondi kaasabil v√§lja raamatu, mis tutvustab √ºht omaaegset v√§√§rtuslikumat kunstikogu Eestis ning kajastab selle saatust. Raadi m√µisnike Liphartide kunstikogu, mis viidi Raadilt √§ra juba ligemale 100 aastat tagasi, on ikka ja j√§lle olnud legendide allikaks. Stuudios on k√ºlas raamatu &quot;Unistuste Raadi. Liphartide kunstikogu Eestis&quot; vastutav toimetaja Inge Kukk. Saatejuht Liina Vainumetsa.

T√µnis Saadoja avab t√§na Hobusepea galeriis isikn√§ituse -Et√º√ºdid klaverile ja l√µuendile-. Saadoja on vabakutseline kunstnik, kes on l√µpetanud Eesti Kunstiakadeemia maali eriala ning omandanud magistrikraadi vabades kunstides Ida-Londoni √ºlikoolis Inglismaal. Alates 2001. aastast on tal olnud kaheksa isikn√§itust ning ta on osalenud paarik√ºmnel kodu- ja v√§lismaisel grupin√§itusel. Kunstnik on stuudios. Saatejuht Markus J√§rvi.

Eesti Kultuurkapital annab √ºle oma aastapreemiad 2015. aasta silmapaistvate saavutuste eest. Auhinnagala toimub Paide kultuurikeskuses. K√µrge tunnustuse osaliseks saavad Eesti kultuuri tipptegijad kirjanduse, helikunsti, kujutava kunsti, n√§itekunsti, audiovisuaalse kunsti, arhitektuuri, rahvakultuuri ja kehakultuuri vallas. Re≈æiss√∂√∂r M√§rten Vaher, juhtoperaator Meelis Kadastik, toimetaja Ruth Alak√ºla.

Jaanuari l√µpus Tallinna Kunstihoones avatud n√§itusel uurivad kunstnikud, mis on saanud romantilisest kirest ihade kiire rahuldamise ajastul. Mis on t√µeline armastus ja kellele kuulub √µigus selle √ºle otsustada? &quot;Plekktrummil&quot; on k√ºlas n√§ituse kuraator, fotokunstnik Marge Monko.

Tartu on eriline linn, mille t√§navaseinad, elektrikapid ja sillaalused on kaetud erksav√§rviliste joonistuste ning s√µnumitega. Linn, kus ametlik linnav√µim tolereerib t√§navakunsti. Linn, kus korraldatakse t√§navakunstiekskursioone ja toimub Eesti ainuke t√§navakunstifestival. Ent kes on need salap√§rased √∂√∂ varjus spreipurkidega liikuvad kunstnikud ja miks nad seda teevad? &quot;L√µuendilinn&quot; on pilguheit Tartu t√§navakunstile l√§bi MinaJaLydia ja Edward von L√µnguse. Re≈æiss√∂√∂r-operaator Aleksandr Heifets, montaa≈æire≈æiss√∂√∂r Helis Hirve, helire≈æiss√∂√∂r Sven Sosnitski, produtsent Helen Vinogradov. Tootjad Taiga Film ja Vincent Films.
Alates 21. veebruarist on Eesti Rahva Muuseumi n√§itusemajas v√µimalik tutvuda K√§rt Summataveti n√§itusega &quot;Traditsioon? Inspiratsioon! Inspiratsiooniallikad ja m√§lumaastikud&quot;, mis on p√ºhendatud meie arhailise kultuuri mentaalsetele s√ºvakihtidele ja hingelistele v√§√§rtustele. Intervjuu kujundaja Mae Kivilo ja kunstnikuga (Liina Vainumetsa).

Londonis asunud Balti B√∂rsihoone oli kuni 1992. aastani √ºks muljetavaldavamaid b√∂rsihooneid maailmas, kuni sai IRA pommir√ºnnakus kahjustada, v√µeti t√ºkkideks ja pakiti kokku. √úht neist t√ºkkidest n√§eb Eesti Arhitektuurimuuseumis, kus avatud n√§itusel m√µtiskletakse, mis saab arhitektuurist, mis kaotab oma asukoha. Balti B√∂rsihoone p√µnevat lugu tulevad stuudiosse harutama muuhulgas arhitektuurimuuseumi direktor Triin Ojari ja Ralf L√µoke. Saatejuht Mari Rebane.

Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu kunstiajaloolase ja endise Laste Kunstikooli galerii galeristi Holger Rajaveega. Intervjueerib Triin Tulgiste.

Tartu Kunstimuuseumi arhiiviprojekti &quot;Tartu88&quot; raames toimunud n√§ituse &quot;Kampsunid ja kostabid. Tartu n√§itusepaigad 1990‚Äì2014&quot; jaoks tehtud intervjuu Tartu √úlikooli Raamatukogu n√§ituste organiseerija Ilona Smu≈°kinaga. Intervjueerib Triin Tulgiste.

Ehtekunstnik Kadri M√§lgu viimaste aastate ehteloomingut saab n√§ha Tallinna Niguliste muuseumis ja tema joonistuste, ehete ning erakollektsiooni n√§itust Portreegaleriis alates homsest pea kuu aja jooksul Portreegaleriis. N√§ituste ning samal ajal ilmuva raamatu pealkirjaks on &quot;Kadri M√§lk. Testament.&quot; Klassikaraadio k√§is asja uurimas. Saatejuht Kadri Toomeste.
Uus Eesti Rahva Muuseum sisaldab endas ka kunstisaali, mille tegevust kureerib Kunstiteadlane Reet Mark. Saali avan√§itus &quot;Rahvusromantiline v√§gi ajaloo haardes&quot; k√µrvutab 20. sajandi algusk√ºmnendite siirast rahvusromantismi 80-ndatel kunstimaastiku √ºleujutanud Kalevipoegade tulvaga. Kui iseseisvumise eelne, m√ºtoloogiat √ºlistav rahvusromantism kuulub oma naiivse k√§ekirja t√µttu kunstiajalooliste kurioosumite rubriiki, siis taasiseseisvumisele eelnenud perioodi t√µlgendamine rahvusliku √§rkamisaja kunstina on kehtiva kunstikirjutise kaanoni seisukohalt vastuoluline. Kunstiministeerium palus ERM-i kunstisaali kuraator Reet Margi saatesse &quot;vastust andma&quot;. Saate l√µpetab n√§itusesoovitus, milleks seekord on Tallinnas teatri No99 kammersaalis kuni 15. oktoobrini v√§ltav kunstikriitikale p√ºhendatud n√§itus &quot;Artishoki Biennaal&quot;. Saatejuht on Indrek Grigor.

Tartu Kunstimuuseum andis hiljuti v√§lja raamatu √úlo Soosteri teaduslike illustratsioonidega. Kunstiministeeriumi eetris on k√ºlas enam kui 50 aastat tagasi valminud illustratsioonidel kujutatut t√§nap√§evase f√º√ºsika seisukohti kommenteerinud professor Jaak Kikas. Juttu tuleb f√º√ºsikutest ja l√º√ºrikutest, artoonikast ning f√º√ºsika illustreerimisest. Saatejuhi rollis Indrek Grigor.

Saate teemaks on animatsioon. Artemi Troitskil on k√ºlas legendaarne paar ‚Äì Priit ja Olga P√§rn. Juttu tuleb Eesti animatsiooni esteetikast ja traditsioonidest maailma animakultuuri kontekstis. Keskendutakse looja ja vaataja igavestele k√ºsimustele: kuidas me m√µistame ja kuidas peaksime m√µistma ning kuidas m√µistetakse meid?

Kumu Kunstimuuseumi viiendal korrusel avati septembris Krista M√∂ldri,Taavi Talve ja Neeme K√ºlma √ºhisn√§itus &quot;Arhiivi ja arhitektuuri vahel&quot;, mille kureeris Kati Ilves. N√§itus j√§√§b avatuks veebruarini, mis t√§hendab, et n√§itus v√§ltab rekordilised viis kuud. Taoline olukord mitte ainult ei v√µimalda, vaid suisa n√µuab, et kriitika vaataks n√§itusest r√§√§kides kaugemale tavap√§rasest uudisehorisondist. Kunstiministeerium otsustas arhitektuurile keskenduva n√§ituse arutamisega algust teha p√ºhendades oma eetri kunstiehitamisele ja -ehitajatele. Saates k√µlavad intervjuud Mihkel Ilusa, Marten Esko, Neeme K√ºlma ning Kati Ilvesega. Saatejuhi rollis on Indrek Grigor.



Surnud v√§liseesti fotograafid versus t√§ies elu- ja loomej√µus kodueesti fotograafid. Eesti kunstiv√§li ja konkreetsemalt Tallinna n√§itusepilt on fotopublikatsioonide ja -n√§itustega √ºleujutatud. Kunstiministeerium √ºritab neist enamv√§hem k√µigile natuke t√§helpanu p√∂√∂rata. Eetriaega enese√µigustusteks saavad sealjuures Vello Muika albumi &quot;Pilgup√º√ºdja&quot; koostaja Ellu Maar ning Juhan Kuusi n√§ituse ja raamatu &quot;Inimlikkuse m√µ√µt. 45 aastat dokumentaalfotograafiat L√µuna-Aafrikas&quot; kuraatorid Toomas J√§rvet ja Kristel Laur. Saatejuhi rollis Indrek Grigor

Oktoobri l√µpus avati Mikkeli muuseumis n√§itus &quot;V√§gi ja valu. Teosed Margus Punabi kogust&quot;. Milline koht on mehel Eesti kunstis ja kuidas m√µjutab kultuur Eesti mehe elu? &quot;Plekktrummil&quot; on k√ºlas meestearst ja kunstikoguja Margus Punab. Saatejuht Joonas Hellerma.

17. novembril avati Tartu Kunstimajas maalikunstnik Elmar Kitse 1966. aastal, samades ruumides toimunud, nii autori enese loomingu kui eesti kunstiajaloo jaoks m√§rgiliseks kujunenud n√§ituse rekonstruktsioon. &quot;Kunstiministeerium&quot; √ºritas heita valgust selle poolm√ºtoloogilise n√§ituse kaasaegsele-, ajaloolisele- ja kunstiteaduslikule olemusele, ent kukkus enesele p√ºstitatud √ºlesandes paraku l√§bi. Saates k√µlavad intervjuud kunstiajaloolase Mai Levini, kuraator Peeter Talvistu, ning kunstnik J√ºri Kasega. Saatejuhi rollis Indrek Grigor.

Eelmise aasta l√µpul p√ºhendus ministeerium Elmar Kitse fenomenile, ent oli sunnitud t√µdema, et eesm√§rgis fenomenile teaduslik seletus leida kukkus saade paraku l√§bi. Kus viga n√§ed laita, seal tule ja aita, nii on &quot;Kunstiministeerium&quot; seekord k√ºlas kunstiajaloolasel Mare Ruusil, kes n√§itab k√§tte metodoloogilised t√∂√∂riistad Kitse fenomeni kirjeldamiseks, ning andis oma panuse aktuaalsesse kunstikriitilisse diskussiooni. Saatejuht Indrek Grigor.

Eesti Kultuurkapital annab √ºle oma aastapreemiad 2016. aasta silmapaistvate saavutuste eest. Auhinnagala toimub Kohtla-J√§rve kultuurikeskuses. K√µrge tunnustuse osaliseks saavad Eesti kultuuri tipptegijad kirjanduse, helikunsti, kujutava kunsti, n√§itekunsti, audiovisuaalse kunsti, arhitektuuri, rahvakultuuri ja kehakultuuri vallas. Re≈æiss√∂√∂r M√§rten Vaher, juhtoperaator Meelis Kadastik, toimetaja Ruth Alak√ºla.
&quot;Kunstiministeerium&quot; k√§is k√ºsitlemas kuraator Tamara Luuki, kes tutvustab n√§itust &quot;Laine parketil&quot;. Egiidi all - kes vana asja meelde tuletab sel silm peast v√§lja - loen ette m√µned katkendid Rudolf Parise ja Endel K√µksi m√µttevahetusest, kunstikriitika olukorra ja √ºlesande kohta. Ning, et mitte ainult minevikus surkida, t√µstatab ministeerium k√ºsimuse, miks Mihkel Ilus, selle asemel, et kirjutada artikkel vanameistri kiituseks, oli sunnitud kirjutama artikli enese √µiguseks. Saatejuht Indrek Grigor.
Eesti Kultuurkapital annab √ºle oma aastaauhinnad 2017. aasta silmapaistvate saavutuste eest ja t√§nab elut√∂√∂preemiatega Eesti kultuuri tipptegijaid kirjanduse, helikunsti, kujutava kunsti, n√§itekunsti, audiovisuaalse kunsti, arhitektuuri, rahvakultuuri ja kehakultuuri vallas. Auhinnagala toimub Kultuurikatlas, lavastaja on Veiko Tubin. Re≈æiss√∂√∂r M√§rten Vaher, toimetaja Ruth Alak√ºla.
Rahvusarhiivi uues hoones Noora esitleti hiljuti Kiwa ja Martin Kikase helikunstiteost &quot;Lugulaul&quot;. Ajaloorubriigis kirjeldab Ilmar Malin riiklike kunstitellimustega kaasnevaid probleeme 1960. aasta seisuga. Asjatundjate kinnitusel on Malini poolt esiletoodud probleemid endiselt aktuaalsed ka praegu. Metakreatiivi l√µigus anal√º√ºsime l√§hemalt soome kunstniku Kimmo Modigi temaatiliste n√§ituste vastast manifesti. Saatejut on Indrek Grigor.

Tartu Kunstimajas avati uued n√§itused. Monumentaalgaleriis n√§eb Angela Soopi n√§itust &quot;Diem perdidi&quot;, 2 korruse n√§itusesaalides Danel Kahari ja Grisli Soppe-Kahari n√§itust &quot;Mustad muumid ja planeet Maa. Lilled elavatele&quot;. I korruse v√§ikeses saalis avatud n√§itust &quot;Vol√º√ºm. Imaginaarne kontsert seitsmele aurikule&quot; tutvustab kunstnik Holger Loodus. K√ºsib Hedvig L√§tt.
Kuraator Julia Polujanenkova r√§√§gib Tartu Kunstimuuseumis avatud n√§itusest &quot;Ebamugavad k√ºsimused. Kaasaegne kunst Venemaalt&quot;. Ajaloo rubriigis k√µlab M√§rt Laarmani 1932. aastal kirjutatud artikkel &quot;Vana ja uue vahel&quot;. Laarmanist kui kriitikust ja esseistist r√§√§gib kunstiteadlane Tiiu Talvistu. Heliarhiivist: kunstiteadlane J√ºri Hain. Metakreatiivis on luubiall kunstikriitikute avalik-isiklik kirjavahetus. Saatejuhi rollis Indrek Grigor.
&quot;Kunstiministeeriumis&quot; on seekord intervjuu eesti koomiksi kirjastaja Andreas Trosseki ja -pedagoogika pioneeri Peeter Krosmanniga. Ministeeriumi ajaloo rubriik M√§lu loeb tutvustab 1986. aastal toimunud k√ºmnendat Eesti karikaturistide aastan√§itust &quot;Mis siin naerda on&quot; ja sellega paralleelselt √ºlesastunud &quot;Tallinnfilmi s√ºrreraliste&quot;. Metakreatiiv anal√º√ºsib soorolle ajakirja Kunst.ee v√§rskelt ilmunud numbris. Toimetaja Indrek Grigor.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; esimene osa. Galerist Indrek Grigor k√ºsitleb maalikunstnik Holger Loodust, kellel oli samal ajal v√§ikeses galeriis avatud isikun√§itus &quot;Vol√º√ºm. Imaginaarne kontsert seitsmele aurikule&quot;. √úlesv√µte toimus 24. m√§rtsil 2017. aastal.

Kunstiministeeriumi avab intervjuu KUMU n√§ituse &quot;S√ºmmeetrilised maailmad - peegeldatud s√ºmmeetriad&quot; ehk Juri Sobolev ja Tallinna poisid kuraator Eha Komissaroviga. M√§lu loeb rubriik on p√ºhendatud Eesti esimese kunstnikep√µlvkonna kaasaegsele kriitikule Alfred Vagale. Vagast r√§√§gib kunstiteadlane ja kriitik Harry Liivrand. Liivrannalt kuuldu taustaks k√µlab referaat 1924. aastal ajakirja Looming veergudel Alfred Vaga ja August Alle vahel toimunud m√µttevahetusest kujutavat kunsti ja selle kriitikat kummitavas diletantismi k√ºsimuses. Saatejuht on Indrek Grigor.
Kunstiministeeriumi avab kunstiteadlane Merilin Talumaa, kes koos Annika Tootsi ja fotograaf Kristina √ïllekiga andis hiljuti v√§lja stuudiovisiite koondava raamatu &quot;Kunstnike Ruumid&quot;. Ajaloorubriik on sellise avangu j√§rel ootusp√§raselt p√ºhendatud Martti Soosaarele, kes on Eesti Kunstiajaloo t√µen√§oliselt suurima staa≈æiga kunstnike intervjueerija. Heliarhiivist: Martti Soosaar k√ºsitleb Evald Okast (1980); David Vseviov (2016); Andres Ots. Metakreatiivis nahutavad kultuuriajakirjandust Anvar Samost ja Hannes Rumm. Saatejuht on Indrek Grigor.

Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; teine osa. Luuletaja Indrek Hirv vestleb maalikunstnik Heldur Viiresega, kellele oli p√ºhendatud samal ajal suures ja v√§ikeses saalis √ºleval olnud Konrad M√§gi ateljee n√§itus. Lisaks Viires enda kunstnikutee algusele r√§√§gitakse ka maalistuudio kujunemisest. √úlesv√µte toimus 26. aprillil 2017. aastal.
K√ºlas on mitmek√ºlgne kunstnik ja elektronmuusik Villem Jahu, kelle inspiratsiooniallikateks on musique concrete, noise, lo-fi esteetika ja vabaimprovisatsioon. Just viimasega tegeleb ta ka t√§na √µhtul Philly Joe¬¥s d≈æ√§ssiklubis toimuval ebatavalisel kontserdil. Saatejuht Ivo Heinloo. Muusika: * Villem Jahu, Siim Kuusem√§e - Live @ Supersonicum (Villem Jahu, Siim Kuusem√§e)
&quot;Kunstiministeeriumi&quot; avab intervjuu Jevgeni Zolotkoga, kes oli √§sja galeriis Noorus l√µppenud Transnistria kunstniku Juri Wedro retrospektiivi kuraatori Uwe Schloeni assistent. Ajaloorubriik sobrab natuke professor Peeter Linnapi p√§randis, ja taasesitab m√µned l√µigud Linnapi poolt 1997. aastal kokkupandud telesaatest &quot;Kunstiruum&quot;, mille Linnap toona kunstikriitikutele p√ºhendas. &quot;Metakreatiivis&quot; on vaatluse all m√µned mittemillegi √ºtlemise viisid. N√§idismaterjaliks on sealjuures Maarin M√ºrgi vastne artikkel &quot;(pealkirja pole)&quot; ja Ingrid Ruudi koostatud Denes Farkase n√§ituse &quot;How-to-calm-yourself-after-seeing-a-dead-body Techniques&quot; pressitekst. Heliarhiivist: √úlar Ploom, Kuku raadio saatest &quot;Keskp√§evatund&quot; Priit H√µbem√§gi ja Marek Strandberg. Saatejuht on Indrek Grigor.
Baltikumi suurim ning ainulaadne moe- ja disainitudengitele ning noortele disaineritele suunatud ERKI moeshow t√§histab 27. mail oma 30. s√ºnnip√§eva. Stuudios on ERKI Moeshow konkursi ≈æ√ºriiliige, EKA Disaini ja rakenduskunsti osakonna juhataja ning moedisaini √µppej√µud Piret Puppart. Saatejuht Marie Pullerits.
Saatek√ºlaline Karl Saks (s 1984) on tunnustatud vabakutseline koreograaf, tantsija ja muusik. Ta on l√µpetanud Tartu √úlikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti √µppe, tegeleb elektroonilise heliloomega artistinime all Cubus Luarvik ning lavastab aktiivselt nii Eestis kui v√§lismaal, osaledes erinevates koost√∂√∂projektides. Karli viimane lavastus &quot;Seisund ja disain&quot; sai viimaste eesti teatri aastaauhindade tantsulavastuse laureaadiks. R√§√§gime kuidas, miks ja milliseid seisundeid Karl keha ja heliga disainib. K√ºsib Marie Pullerits. Saates muusika.
Mehis Heinsaar on √ºks auhinnatumaid kaasaegseid eesti kirjanikke, kes viib lugejad maagilise kujundiilmaga s√ºrreaalsetesse maailmadesse. Juba oma esimese jutukoguga &quot;Vanameeste n√§ppaja&quot; p√§lvis ta 2001. aastal Betti Alveri deb√º√ºdiauhinna ning jutukoguga &quot;H√§rra Pauli kroonikad&quot; Eesti Kultuurkapitali proosaauhinna. Lisaks sellele on Mehis Heinsaar p√§lvinud kolmel korral Friedebert Tuglase novelliauhinna ning Juhan Liivi luuleauhinna. Millistest m√µttetihnikutest tema rikas kujundimaailm v√µrsub, r√§√§gib ta ise saates l√§hemalt. Saatejuht Marie Pullerits. Muusika: Yann Tierseni &quot;La valse d`Am√©lie&quot;, esitavad Yann Tiersen, Christian Quermalet ja Ensemble Orchestral Synaxis.
Saate avab intervjuu Maarin M√ºrgiga, kes on seekord Gilda Williamsi raamatu &quot;Kuidas kirjutada kaasaegsest kunstist&quot; eestikeelse t√µlke teadusliku toimetaja rollis. &quot;M√§lu loeb&quot; rubriik on p√ºhendatud Eesti kunstiajaloo ent ka kunstikriitika suurkujule Villem Raamile. Heliarhiivist: meenutab Kaur Alttoa, k√ºsib Margit Kilumets. &quot;Metakreatiiv&quot; r√µ√µmustab Hanno Soansi hiljuti Sirbis ilmunud teadusliku essee √ºle, ent k√ºsib siiski, miks see ilmus? Saatejuhi rollis Indrek Grigor.

T√§na esilinastub Terje Toomistu dokumentaalfilm &quot;N√µukogude hipid&quot;. Hipikultuuri tippaeg maailmas ja ka Eestis j√§√§b 50 aasta tagusesse aega ja samuti on m√§rgilise t√§htsusega hipiliikumise jaoks just t√§nane p√§ev, mil t√§histatakse lillerahva p√ºha. Filmi re≈æiss√∂√∂ri ja produtsendi Terje Toomistuga vestleb Ivo Heinloo.



Viljandis v√§ltas 18. augustist - 17. septembrini kunstifestival QQ. Festivali j√§rgselt kommenteerivad Viljandi kultuuripoliitika strateegiaid festivali ellukutsunud, Viljandi loomemajanduskeskuse juhataja Villem Varik, helikunstigalerii Supersonicum kuraator Erik Alalooga ning Kondase keskuse juhataja Mari Vallikivi. Saatejuht Indrek Grigor.

Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; viies osa. K√ºlli Suitso v√§ikeses galeriis toimunud isikun√§itusest &quot;Helmet. Vol. 3&quot; vestlevad ning vanu aegu meenutavad kunstnik ise ja kunagine √µpingute kaaslane Albert Gulk. √úlesv√µte toimus 31. juulil 2017. aastal.
Tallinna Fotokuu raames saab Narvas vaadata Maria Kapajeva n√§itust &quot;Unistus on helge, veel ebaselge&quot;, mis uurib Kreenholmi tekstiilivabriku sotsiaalset p√§randit. Kuidas m√µjutavad ajaloonarratiivid inimsaatuseid ning millised on kunsti v√µimalused meid lahutavate vahemaade √ºletamiseks? Igap√§evaselt Londonis t√∂√∂tav kunstnik Maria Kapajeva on &quot;Plekktrummi&quot; stuudios esmasp√§eval kell 21.35 ETV2-s.
Tartu Kunstimaja vestluste sarja &quot;Avalik √ºlesv√µte&quot; kuues osa. Lilli-Kr√µ√µt Repnau kureeritud Eesti graafikute n√§ituse &quot;Teispool reaalsust&quot; raames toimunud kontsert-vestlus kuraatori ja 50. juubelit t√§histanud kunstnik Kalli Kalde vahel. √úlesv√µte toimus 15. septembril 2017. aastal.
Stuudios on maalikunstnik Kristi Kongi ja kirjanik Jan Kaus. Kristi Kongi n√§itus &quot;Aberratsioon. Harjutused valguse ja varjuga&quot; toob vaatajani mitte lihtsalt kaasaegse kunsti, vaid huvitavast ja sisukast ideest vormunud loomingu ning homme ilmuv kunstnikuraamat heidab pilgu n√§ituse telgitagustesse. Saatejuht K√§rt Kelder. Saates muusika.
Hiljuti l√µppes Tartu Kunstimuuseumis Peeter Alliku suurejooneline retrospektiiv, millega paralleelselt publitseeriti ka kataloog, mida &quot;Kunstiministeeriumis&quot; l√§hemalt loetakse. Raamatut kommenteerib Peeter Alliku n√§ituse kuraator ja kataloogi koostaja Joanna Hoffmann. Saatejuht Indrek Grigor.

Reigo Kuivj√µgi kirjeldab end kui radikaalne kunstihuviline, kellel on k√µrgendatud omandiinstinkt valitud kunstiteoste suhtes. Selle haiguse tagaj√§rjel on ta omandusse koondunud rohkem kunstiteoseid kui koduseintele mahub. Mis omakorda ajendas idee kogunenu p√µhjal n√§itus koostada. Kunstiministeerium toob kuulajani intervjuu oma kirest siiralt ja ausalt k√µneleva Kuivj√µega. Saate juhatab sisse esseistlik m√µttearendus pealkirjanduse teemal, mille ajendas kogu p√µhjal koosatud n√§ituse pealkiri &quot;Ma Ei Tea Mis&quot;. Saatejuht Indrek Grigor.
Eelmisel reedel v√µttis EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna professor Hilkka Hiiop vastu rahvusvaheliselt hinnatud k√µrge autasu, 2017. aasta Loova Euroopa ja Euroopa Nostrae muinsuskaitse auhinna teadusuuringute kategoorias, Herman Rode altari uurimis- ja konserveerimisprojekti juhtimise eest. Hilkka Hiiop r√§√§gib v√§ga p√µnevalt Kaarli kiriku altarimaali ja piiskopliku Toomkiriku altari praegu pooleli olevast restaureerimisest, oma √µpingutest ja t√∂√∂aastatest Roomas ning toonitab kaasaegse kunsti hoidmisest k√µneldes, et kunstip√§rand toetab ajaloolise m√§lu s√§ilimist. Saate autor on Kaja K√§rner. Helioperaator Anna-Maria Kurrel.
Eeloleval laup√§eval, 28. oktoobril, esietendub Kanuti Gildi SAALis noore koreograafi Maria Metsalu soololavastus &quot;Mademoiselle X&quot;. Kes on see k√µnealune m√ºstiline preili X ning milline maailm laval luuakse, k√µneleb koreograaf ise. Saatejuht Marie Pullerits. K√µlab katkend lavastusest.
Tallinnas on k√§imas koolinoorte kaasaegse kunsti triennaal Eksperimenta!, mille p√µhiteemaks sel aastal on &quot;Kunst ja majandus&quot;. Milline on kunsti ja majanduse suhe ning miks on loovus √ºhiskonnas vajalik? &quot;Plekktrummil&quot; on k√ºlas kunstipedagoog, Eksperimenta! peakorraldaja Annely K√∂ster. Saatejuht Joonas Hellerma.

Homme avatakse Hobusepea galeriis Johannes S√§re isikun√§itus, mis t√µukub argihetkedest, mis on inimese poolt tekitatud, kuid sealjuures kohe ka h√ºljatud. Uues videoinstallatsioonis on oluline roll Eesti Riiklikul S√ºmfooniaorkestril ning Richard Wagneri muusikal. Stuudios on kunstnik Johannes S√§re ning n√§ituse kuraator Siim Preiman. Saatejuht Miina P√§rn.

Eesti kunstiv√§lja √ºks k√µige moekamaid s√µnu on hetkel professionaliseerumine. Professionaalsus, erinevalt veel m√µne aasta eest juhtival kohal olnud kaasaegsusest, ei ole mitte kunstiv√§lja l√µhestav, tagurlikuks ja progressiivseks jaotav, vaid hoopis p√µlvkondade √ºlene, k√µiki koondav eesm√§rk. Ent paratamatult on igasugune √ºhesuunaline liikumine √ºhesuunaline, ning k√µrvaln√§hud ja t√ºsistused m√∂√∂dap√§√§smatud. &quot;Kunstiministeerium&quot; keskendub seekord professionaliseerumise m√µjule kunsti rahastamisele. Saatejuht on Indrek Grigor.

Tartu Kunstimuuseumis on eksponeeritud esimene linnuke uuest n√§itustesarjast ‚ÄúNoor Tartu‚Äù, milleks on Sten Eltermaa n√§itus &quot;Br√ºsseli prel√º√ºd: Liminaalne tsoon&quot;. Juba m√µni aeg tagasi ilmus Tarvo Hanno Varresel raamat &quot;Memory-Sensitive&quot;, mis sisaldab muuhulgas sarja pealkirjaga &quot;K√§ttesaamatu m√§lestus (Br√ºsseli nurgad)&quot;. &quot;Kunstiministeerium&quot; tuvustab p√µgusalt nii Eltermaa kui Varrese vaadet Br√ºsselile, vaagib nende erinevusi ja sarnasusi ning vastab k√ºsimusele miks autoreid √ºldse k√µrvutama peaks. Saatejuht Indrek Grigor.
J√µululaup√§eval on saatek√ºlaline vaibakunstnik Anu Raud, kellega k√µneleme tema esivanemate talust Viljandimaal K√§√§rikul, Heimtali talumuuseumi r√µ√µmudest ning lugudest, mis on aastate jooksul vaipadesse kootud. K√ºsib Miina P√§rn. Muusika: * Argo Vals - VGC (Viljandi Guitar Trio, Karl Petti) * Maarja Nuut / rahvaluule - Veere, veere p√§evakene (Maarja Nuut) * Mart Saar / Folkloor - Miks sa nutad, tammekene? (Eesti Filharmoonia Kammerkoor, dirigent Mikk √úleoja)
Kunstiministeerium vaatab l√µppevale aastale - mida olulist j√§i maha kunstiv√§ljale, milliseid m√§rke ja suundi leiame kunstivaldkonnast, kuidas t√µlgendada kunsti? Stuudios on kunstieksperdid Maarin M√ºrk ja Andreas Trossek ja &quot;Kunstiministeeriumi&quot; juht Indrek Grigor.

Kanuti Gildi SAALis esietendus m√∂√∂dunud laup√§eval eesti koreograaf Ruslan Stepanovi esimene soololavastus &quot;–ù–µ–≤–µ—Å–æ–º–æ—Å—Ç—å&quot;, mis vaatleb igavuse t√§hendust inimliku n√§htusena. Stuudios k√µnelevad uuslavastusest koreograaf-lavastaja ise ning helikunstnik Artjom Astrov. Saatejuht Marie Pullerits. Saates muusika.

Kolmel p√§eval l√§inud aasta detsembris, j√µulude ja uue aasta vahel, korraldas kunstnik Madis Katz oma kodus ‚Ä¶ etendus-slaididuse? S√ºndmuse kutse oli k√ºll elektrooniline, ent k√§sitsi kirjutatud ja kuuldavasti ei olnud ma ainus, kel oli &quot;koodi&quot; lahtimurdmisega probleeme. Nagu tagant j√§rgi selgus oli tegemist etendusega slaidides. &quot;Intimissimusest&quot; k√µneleb stenarist ja lavastaja Madis Katz. Saatejuhi rollis on Indrek Grigor.

Eesti meediat l√§bis 2015.-2017. aastani vaidlus k√ºsimuses, kas kehtivat autori√µiguste seadust oleks vaja t√§iendada panoraami vabaduse v√µrra. Seaduseeeln√µu koostanud ja diskussiooni alalhoidmise eest seisnud MT√ú Vikimeedia Eesti on n√º√ºdseks otsustanud oma initsitiivist loobuda. &quot;Kunstiministeerium&quot; heidab p√µgusa pilgu kolme aasta jooksul meedias ilmunule, r√§√§gib protsessis Vikimeediat esindanud Eva Lepiku ja Raul Veedega ning teeb omapoolsed ettepanekud ummikseisu lahendamiseks. Saatejuht Indrek Grigor.



Tartu Kunstimajas avati uued n√§itused. V√§ikeses saalis n√§eb fotokunstnik Ruudu Rahumaru isikun√§itust &quot;Maa embus ja tule laul&quot;, monumentaal-galeriis aga maalijate Martin Urbi ja Liisi √ñrdi √ºhisn√§itus &quot;Fragment 5.10&quot;. Kunstnikud kommentaarivad Hedvig L√§ttile.

Saates tuleb juttu Lawrence Lessigi raamatust &quot;Vaba kultuur&quot;, mille t√µlge hiljuti ilmus. Samuti on k√µne all v√§rskelt tr√ºkivalgust n√§inud Robert Shore raamat &quot;Beg, Steal and Borrow. Artists Against Originality&quot;. Kommenteerivad Lessigi raamatu t√µlk ja toimetaja Raul Veede ning Eva Lepik. Saatejuht Indrek Grigor.

M√∂√∂dunud aasta silmapaistvaimate kunstis√ºndmuste hulka kuulusid Tallinna Fotokuu ja Eesti kunstnike osalemine New Yorgis Performa festivalil. Nende ettev√µtmiste taga seisid Karin Laansoo ja Kadri Laas Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusest. Eesti spordi k√µiki tahke tundva, p√ºhendunud ja p√µhjaliku spordijuhi Aavo Aunroosi eestvedamisel on Pirita Spordikeskusest kujunenud √ºks armastatumaid sporditegemise kohti Tallinnas. Teravmeelne ja vaimukas lavastaja Renate Keerd paistab silma j√µulise ja isikup√§rase f√º√ºsilis-visuaalse teatripildi loojana.

Disaini- ja arhitektuurigaleriis on 28. m√§rtsini avatud arhitekt Vilen K√ºnnapu n√§itus &quot;Maagiline Tallinn&quot;. N√§itus on p√ºhendatud Tallinnale ja nagu kunstnik ise on √∂elnud, p√º√ºab ta oma Tallinna vaadetega anda edasi metaf√º√ºsilist j√µudu, mida ta linna meeldej√§√§vates s√µlmkohtades n√§eb. Eile √µhtul toimus galeriis artist talk, mida suunasid Raoul Kurvitz ja Enn Tegova. Intervjuu kunstnikuga tegi Kaisa J√µhvik.

Draakoni galeriis avatakse t√§na fotokunstnik Peeter Lauritsa isikun√§itus &quot;V√§ljas√µit&quot;. Oma julgelt uuendusliku m√µtlemisega ja esteetiliselt tundlikes teostes liigub Peeter Laurits nii √ºrglooduses kui inimese loodud reaalsuses, mikro- ja makromaailmaruumis. Kunstnik avab stuudios uue n√§ituse tagamaid. Saatejuht Marie Pullerits.

Anu Raua n√§itus &quot;Isamaastikud&quot; ERMis. Eesti Rahva Muuseumis avati Anu Raua √ºlevaaten√§itus &quot;Isamaastikud&quot;, kus on eksponeeritud tekstiilikunstniku vaibad alates tema 1968. aasta l√µput√∂√∂st kuni uhiuute taiesteni. Anu Raud viib raadiokuulajad m√µttelisele jalutusk√§igule ning r√§√§gib muuhulgas ka sellest, miks tuleb tal iga k√ºmne aasta tagant √úRO peaassamblees eesti rahvariide seelikuid vahetamas k√§ia. K√ºsib Miina P√§rn. Muusika: * Jaak Johanson - Pool√ºksk√µik (Jaak Johanson, Mart Johanson) * S√§nni Noormets - Toome helbed (S√§nni Noormets)

T√§na avatakse KUMUs n√§itus &quot;Kristi Kongi dialoogis Kasper Bosmansiga. Alkeemikud, kunstnikud, puhastajad ja teised&quot;. T√∂√∂tades kohaspetsiifiliselt on kunstnikud loonud kunstimuuseumi hoovi uued, tervikliku installatiivse keskkonna moodustavad teosed. R√§√§givad kunstnik Kristi Kongi ja kuraator Kati Ilves. Saatejuht Kaisa J√µhvik.

Eeloleval esmasp√§eval toimub teater NO99 blackboxis Eesti Kunstiakadeemia uusmeedia eriala tudengi Martin R√§sta magistrit√∂√∂ &quot;Vahevald&quot; esitlus. Tegemist on ruumilise heliinstallatsiooniga, mis ulatub √ºle kaduviku piiri andes edasi surmale j√§rgnevaid seisundeid ning kogemuslikke muutusi. Teos kuulub EKA l√µput√∂√∂de festivali TASE'18 kavasse. R√§√§gib Martin R√§sta. Saatejuht Erle Loonurm.

Saates arutavad kuraatorid Marika Agu ja Kati Saarits teemal koost√∂√∂ ja dialoogid kaasaegses kunstis; Raivo Kelomees r√§√§gib kunstiakadeemias toimunud rahvusvahelisest konverentsist &quot;Koost√∂√∂p√∂√∂re kunstis: uurimisprotsess kunstipraktikas&quot;. Indrek Grigor keskendub suve jooksul m√∂√∂da Balti maade pealinnu r√§nnanud &quot;Balti Triennaalile&quot;, otsides vastust kogu maailma kunstikriitikat k√∂itvale k√ºsimusele, kas biennaali mudel on l√µplikult tuksis. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

M√µned p√§evad tagasi l√µppe Austrias, Linzis festival Ars Electronica. Tulevikumuuseumiks kutsutud hoones sai n√§ha loomingut, mis sidus omavahel oleviku tulevikuga ning kunsti tehismaailmaga. Stuudios on kohapeal k√§inud etenduskunstnik Henri H√ºtt, kellega r√§√§gime nii Ars Electronicast kui ka kunsti rollist t√§nap√§eva tehnoloogiakeskses √ºhiskonnas. Saatejuht K√§rt Kelder. Muusika: Taavi Tulev &quot;Viimse p√§eva valss&quot;,

Sinised, rohelised, punased ja roosad k√µrvamarjad, mitte ainult eestlasi kaunistamas - see on meie tuntuima ehtekunstniku Tanel Veenre t√∂√∂. Saates teeb Tanel s√µnadega suure pildi oma elust, tegemistest ja m√µtetest. Toimetaja Katrin Viirpalu, re≈æiss√∂√∂r √úlle √ïun, produtsent Silja Kala.
KUMU kunstimuuseumis on avatud maalikunstnik Konrad M√§gi maastikuvaadete n√§itus, millega paralleelselt toimuvad alanud s√ºgis-talvel ka kuraatoriekskursioonid n√§ituse kuraator Eero Epneriga. Konrad M√§gi fenomenist r√§√§givad ja tema teoste v√§ljapanekut tutvustavad kuraator Eero Epner ning kunstiteadlane Eha Komissarov. Saatejuht Marie Pullerits.

Hooaja esimese saate teemaks on residentuurid. T√§nases saates vestleme Ann Mirjam Vaiklaga, kes juhib Narva Kunstiresidentuuri ja Kaja Kannuga, kes juhib residentuuri Pardim√§e Lokaal ja annab √ºlevaate, mis toimus Narvas residentuuride kokkusaamisel. Rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; r√§√§gib Tanel Rander oma projektist &quot;100 paplit&quot; Valgas. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.
Lola Liivati kunstnikutee ja abstraktse maalikunsti √ºle √ºldisemalt arutlevad kunstiteadlased T√µnis Tatar ja Hanna-Liis Kont. Tartu Kunstimuuseumis on kuni jaanuarini kahel korrusel avatud abstraktse maalikunsti elava legendi Lola Liivati loomingu √ºlevaaten√§itus. V√§ljapanek &quot;Vaimu vastupanu&quot; tutvustab lisaks Liivati pea 70-aastasele kunstnikukarj√§√§rile ka noorema p√µlvkonna maalikunstnike teoseid. Saatejuht Liina Vainumetsa.

Homme avatakse Kumu kunstimuuseumis n√§itus &quot;Vabad hinged. S√ºmbolism Baltimaade kunstis&quot;. V√§lja on pandud Eesti, L√§ti ja Leedu s√ºmbolistlik kunst alates 19. sajandi l√µpust kuni 1930. aastateni. N√§ituse detaile t√§psustab kuraator Liis P√§hlapuu. Saatejuht Marie Pullerits. Muusika: Viktor Kosenko &quot;Mazurka, Op.3, No.1&quot;, esitas Maria Dolnycky.



Eile avati Tallinnas kunstnikeruumis Kraam graafiku ja joonistuskunstniku Jar√µna Ilo isikun√§itus &quot;Roosa kapitalismi unelm&quot;, mis annab edasi kunstniku Ida-Ukraina konfliktipiirkonnas kogetud probleemistikku. Kunstnikuga vestleb Marie Pullerits. Muusika: * Viktor Kosenko - Mazurka Op. 3, No.1 (Maria Dolnycky)

Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna juhataja, sisearhitekt Hannes Praks l√§heneb √µppekavale loominguliselt. Sel suvel √µpetas ta maailma tipp√ºlikoolide tudengeid Soomaal arhitektuuri suvekoolis. K√§isime vaatamas, milliseid tarkusi ta tudengitele jagab ja mismoodi maailma m√µtestab.

Maalikunstnik Kaido Ole valdab s√µna sama lummavalt ja puhtalt kui v√§rvi l√µuendil. Laseme tal seekordses saates r√§√§kida rohkem kui tavaliselt kustnikud seda teevad - arutleda kunstist, elust ja surmast. Saadame ka Rapla G√ºmnaasiumi poole teele tema hetkel viimase teose.
KUMUs esietendus f√º√ºsilise teatri lavastus &quot;SAUN&quot;. Etenduses p√º√ºtakse leida vastust k√ºsimusele, miks meeldib inimestele enda elu virtuaalmaailmas jagada ning mis toimub inimese ps√º√ºhikaga selles kontekstis. Publiku rollgi lavastuses on oluline, kuna kollektiivselt saab teha otsuseid ning m√µjutada etendajaid laval. Stuudios r√§√§givad lavastusest iduteatri Elektrooniline Jumal asutaja Sten √ïitspuu ja n√§itleja Johanna-Mai Riismaa. Saatejuht on Kadri Toomeste.

Eesti Elektroonilise Muusika Selts korraldab t√§na √µhtul j√§rjekordse loengu, kus sedakorda keskendutakse m√ºrale. Mis on m√ºra, miks teda on nii tohutult meie √ºmber, kuidas m√ºra meile m√µjub ja kas m√ºrast oleks v√µimalik hoiduda? Stuudios t√§psustab olukorda Raul Keller. Saatejuht Marge-Ly Rook√§√§r.

Novembrikuu &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on k√µigepealt saate esimeses pooles k√ºlas Maria Arusoo Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusest ja Kadri Laas Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusest ning jututeemaks on m√µlema keskuse tegevused impordi-ekspordi radadel. Saate teises pooles on mikrofoni eest vastamas aga √ºks &quot;Kunstiministeeriumi&quot; saatejuhtidest Indrek Grigor, kes tutvustab m√µnda aega tagasi Riia linna kolinuna, mis sealses kunstielus toimub v√µi ei toimu. K√ºsimusi k√ºsis Maarin M√ºrk.

KUMU kunstimuuseumis avati n√§itus &quot;Salatoimikud [√úheksak√ºmnendate kartoteek]&quot;, mis avab eesti 1990ndate kunsti s√ºvakihte ja heidab valgust varju j√§√§nud, unustatud ja kultuurim√§lus isegi kaduma l√§inud teostele. Stuudios on kuraatorid Eha Komissarov ja Anders H√§rm. Saatejuht Marie Pullerits.

Stuudios on maalikunstnik Laurentsius, kell uus isikun√§itus &quot;OOOO&quot; avati eelmisel n√§dalal Tallinnas Vaal Galeriis. Uue n√§ituse mastaapsetes t√∂√∂des on segunenud akadeemilise maali traditsioon ja popkunst, tugev reaalsustunnetus ning elav kujutlusv√µime. R√§√§gime kunstnikuga tema k√§ekirjast ja uuemast loomingust. Saatejuht Marie Pullerits. Muusika: * Thomas Newman - Any Other Name - American Beauty (Original Motion Picture Score) (Thomas Newman)
Tallinna Kunstihoones avati Marko M√§etamme n√§itus &quot;√úks kuu Kanadas&quot;, mis jutustab paljudele eestlastele tuttava loo. Miks perekondlikud mustrid p√µlvest p√µlve korduvad? Kunstnik Marko M√§etamm on &quot;Plekktrummil&quot; k√ºlas esmasp√§eval kell 21.30 ETV2-s. Saatejuht Joonas Hellerma.
Kunstnike Liit taasavas ARSi maja Tallinnas P√§rnu maanteel. Uurime legendaarse kunstikombinaadi ARS ajaloo ja ka kunstnike kohta, kes ARSi majas t√§na tegutsevad. Stuudios on ARS Kunstilinnaku tarbekunsti suuna kuraator Maria Valdma ja ARS Kunstilinnaku juht Indrek K√∂ster. Saatejuht Kaisa J√µhvik.

Professor Voldemar Vaga on eesti kunstiteaduse ja kunstiajaloo tundmise s√ºnon√º√ºm. Ta √µpetas v√§rvide ja vormide maailma nii Tartu √ºlikoolis kui ka Pallases ning on paljude raamatute autor. Tema eluaastad olid 1899 -1999. Ta tegi kaasa ja elas l√§bi Eesti ajaloo j√§rsud muutused. Tema √µpilased ja √µpilaste √µpilased on eamik eesti kunstiteadlasi ning kunstnikke.
Eesti Vabariigi 100. aastap√§ev andis suurep√§rase v√µimaluse meie kultuuri ja andekaid kultuuritegelasi tutvustada ka v√§lismaal. Reisime kaasa meie muusikute, kirjanike, kunstnike ja filmitegijatega ning teeme √ºlevaate juubeliaasta s√§ravamatest hetkedest. Saatejuht-toimetaja Ave H√§kli, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, produtsent Birgit Rae.

T√§na √µhtul avatakse Tartu Kunstimuuseumis duon√§itus, mille autoriteks on Maria-Netti N√ºganen ja Kadi Estland. Mitmek√ºlgse taustaga kunstnike v√§ljapanek kannab intrigeerivat pealkirja &quot;oksendan ja karjun oksendan ja karjun sina minu √µde sina minu √µde&quot; ning arutleb muuhulgas enesetsensuuri √ºle kunstielus ja √ºhiskonnas. Selgitusi jagavad m√µlemad n√§ituse autorid. Saatejuht Miina P√§rn.

Eesti Kunstimuuseumi 100. juubeliaasta √ºks eesm√§rke on tuua vaatajate fookusesse naiskunstnikud. Naiskunstnikud on omaette teemaks t√µusnud alates 20. sajandi teisest poolest, kui teadlikult hakati tutvustama naiste elu- ja loomelugusid ning kirjeldama naisloojate tegevust √ºhiskonna kontekstis. Samal ajal v√µib v√§ita, et kodumaised naiskunstnikud on Eestis j√§tkuvalt v√§hetuntud. Stuudios laiendab teemat Kumu kunstimuuseumi juht Kadi Polli. Saatejuht Erle Loonurm.
R√§√§gime kultuurist, kuid mitte ainult. Kultuuritegijad avavad oma loomingu tagamaid ja r√§√§givad, mida arvavad elust siin ning praegu. Kriitikud ja eksperdid soovitavad, kuhu tasub minna ja mida vaadata. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Mariina M√§lk, Anne Prommik ja Tiina Kruus.
1. Kai Lobjakas tutvustab Francisco Mart√≠nezi kureeritud n√§itusest &quot;Laetud objektid&quot; 2. Mihkel T√º√ºr ja Eik Hermann r√§√§givad Disaini- ja Arhitektuurigaleriis avatud Eesti Arhitektide Liidu kuraatorn√§ituse &quot;Liginull&quot; tagamaadest 3. Indrek Grigor &quot;Liivimaa m√∂liseb&quot;, r√§√§gib Kaarel Kurismaa KUMU n√§itusest &quot;Kollase valguse orekester&quot; Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Tartu Linnamuuseumis avati n√§itus &quot;R√µ√µm purustab mure&quot;, mis tutvustab kunsti√ºhing Pallas kunstnike loomingut. N√§itusele on v√§lja pandud 88 teost 31 kunstnikult, mis h√µlmab √ºhingu kogust kolmandiku. L√§hemalt r√§√§gib n√§ituse koostaja Enn Lillemets. Saatejuht Hedvig L√§tt.
Reedel avati Eesti Arhitektuurimuuseumis n√§itus &quot;Oma tuba. Feministi k√ºsimused arhitektuurile&quot;. Esimest korda v√µeti Eesti ruumikultuur vaatluse alla feministlikust perspektiivist. N√§itus annab statistilise √ºlevaate Eesti naisarhitektide osakaalust, esindatusest ja tunnustatusest l√§bi aegade, samuti uurib seda, millised stereot√º√ºbid seostuvad naisarhitektide loominguga ning kas neil on mingitki alust. Stuudios on n√§ituse kuraator Ingrid Ruudi. Saatejuht Lisete Velt.
Erisaade Kultuurkapitali aastapreemia laureaatidest, kes p√§lvisid tunnustuse 2018. aasta saavutuste eest. &quot;OP+&quot; toob kultuuri- ja spordi√§ssad kaamera ette nii 1. veebruaril toimunud auhinnagaalal kui ka loomingulises keskkonnas ning koduski. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus ja Mariina M√§lk.

Veebruarikuises &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on teemadeks v√§ljakutsed tavaarusaamale arhitektuurist ja avalikust ruumist kui millestki kindlast, ratsionaalsest ning p√ºsivast. Laura Linsi ja Roland Reemaa r√§√§givad Veneetsia Arhitektuuribiennaalilt Tallinnasse EKA galeriisse j√µudnud n√§ituse p√µhjal, mida v√µiks endast kujutada oks√º√ºmoron &quot;n√µrk monument&quot;. Kumu kuraator Anu Allas ja kunstnik Anu Vahtra tutvustavad √§sjaavatud n√§itust Kumu kunstimuuseumis &quot;Gordon Matta-Clark: anarhitekt / Anu Vahtra: eemaldamise teel tervikuni&quot;, kus Matta-Clarki p√§randi ning Vahtra sekkumiste kaudu k√§sitletakse ruumi loomist kollektiivse, allumatu ja sekkuva praktikana. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.



Maalija Piret Rohusaar tutvustab oma n√§itust kannudest ja maalidest. Tampere majas Tartus on avatud Piret Rohusaare maalide ja keraamika n√§itus &quot;Naine ja tema kann&quot;. Intervjuus r√§√§gib maalikunstnik oma t√∂√∂protsessist ja kunstnikuks olemisest. Saatejuht Liina Vainumetsa.
KUMU kunstimuuseumi n√§itus &quot;Sots art ja mood&quot; toob uudsel moel kokku n√µukogude ajast inspireerunud 1970.‚Äì1980. aastate sots art kunstivoolu ning 2010. aastate postsovetliku esteetika moekunstis. N√µukogude visuaalkultuurist ainest ammutavate voolude kujunemisloost √ºhisosadest ja avaldumisest t√§nases √ºhiskonnas r√§√§givad n√§ituse kuraator Liisa Kaljula ning kunstnik Marit Ilison. Saatejuht Marie Pullerits.

Eeloleval neljap√§eval on harukordne v√µimalus tutvuda Niguliste muuseumi kahe k√µige tuntuma kunstiteose ‚Äì Bernt Notke &quot;Surmatantsu&quot; ja Hermen Rode t√∂√∂kojas valminud Niguliste peaaltari retaablitiga. Vaid kahel kevad√µhtul toimuvad ekskursioonid, kus r√§√§gitakse - mis peitub nende meistriteoste taga. Stuudios kommenteerib Niguliste muuseumi kuraator-programmijuht Merike Kurisoo. Saatejuht Marge-Ly Rook√§√§r.

1. Vestlesime Liina Siibi n√§itusest &quot;Paradiisi poliitika&quot; Tallinna Kunstihoones. N√§itusel on t√§helepanu all kaasaegsete naiste v√µimalused t√∂√∂turul ning p√§rimustest ja rahvajuttudest v√§lja nopitud, √ºmberp√∂√∂ratud lood mitte vastavad naised. 2. Tartu Kunstimajas on avatud maalikunstnik Mihkel Ilusa n√§itus &quot;L√§bir√§√§kimised / Fasaadit√∂√∂d&quot;. Ilus on kogunud tuntust mitte ainult oma t√∂√∂dega, vaid ka programmiliste s√µnav√µttudega, mis on kriitikute poolt t√§nuga k√µnepunktideks v√µetud. Saates kommenteerib oma t√∂id ja praktikat kunstnik Mihkel Ilus ise, samuti abstraktset maali viljelev Kristi Kongi ning kuraator Siim Preiman. (Indrek Grigor) Toimetab Maarin M√ºrk.

Maailm elab s√ºdamest kaasa Pariisis n√§dala alguses p√µlema lahvatanud Jumalaema kiriku saatusele. Notre-Dame de Paris on keskaja suurimatest p√ºhakodadest, gooti ehitusstiili silmapaistvaim n√§ide. Prantsusmaa k√µige hinnatumat vaatamisv√§√§rsust k√ºlastas keskmiselt 30 000 inimest p√§evas. P√µleng Pariisis on ≈°okeerinud ja kurvastanud tervet inimkonda. Stuudios on Eesti Kunstiakadeemia dotsent, vanemteadur, muinsuskaitse ja konserveerimisosakonna juhataja Anneli Randla, kellega avame Notre-Dame'i olulisust ajaloos ja t√§nasel p√§eval. Saatejuht Erle Loonurm.
Maailm elab s√ºdamest kaasa Pariisis n√§dala alguses p√µlema lahvatanud Jumalaema kiriku saatusele. Notre-Dame de Paris on keskaja suurimatest p√ºhakodadest, gooti ehitusstiili silmapaistvaim n√§ide. Prantsusmaa k√µige hinnatumat vaatamisv√§√§rsust k√ºlastas keskmiselt 30 000 inimest p√§evas. P√µleng Pariisis on ≈°okeerinud ja kurvastanud tervet inimkonda. Stuudios on Eesti Kunstiakadeemia dotsent, vanemteadur, muinsuskaitse ja konserveerimisosakonna juhataja Anneli Randla, kellega avame Notre-Dame'i olulisust ajaloos ja t√§nasel p√§eval. Saatejuht Erle Loonurm.

* 20. septembril avab endises allveelaevatehase kompleksis uksed rahvusvaheline Kai kunstikeskus. Kai kunstikeskuse t√∂√∂d hakkab korraldama Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK). Senistest tegemistest ja uutest sihtidest r√§√§gib projektijuhi Kadri Laas. * N√§itus &quot;V√§ljaandja Lugemik. Tr√ºkised aastatest 2010‚Äì2019&quot; on kirjastuse Lugemik n√§itus, rahvusvaheline s√ºmpoosion ja raamatumess Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. Kirjastuse t√∂√∂st r√§√§givad Anu Vahtra, Ott Kagovere ja Indrek Sirkel. K√ºlalistega vestleb toimetaja Maarin M√ºrk.
Portreeintervjuude sarja pilootsaade kingib nii tegijaile kui ka vaatajaile v√µimaluse √µnnitleda Eesti √ºht parimat mineviku m√µtestajat David Vseviovi tema 70. s√ºnnip√§eval. Saate autor Margit Kilumets, toimetaja Tiina Kruus, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, produtsent Mariina M√§lk.



Maarin M√ºrk vestleb kaasaegse kunsti biennaali Tallinna Fotokuu kunstilise juhi Laura Tootsi ja fotokunstimessi Foto Tallinn √ºhe eestvedaja Helen Meleskiga. M√µlemad s√ºndmused toimuvad just n√º√ºd ‚Äì Fotokuu kuni 3. novembrini ning fotokunstimess just n√§dalavahetusel Kai kunstikeskuses Noblessneris (rohkem infot siit: https://www.fotokuu.ee/). Teiseks saatek√ºlaliseks on Evelyn Grzinich MoKSist, kes avab natuke tausta Eesti √ºhe k√µige pikemalt tegutsenud kunstnike veetud algatuse &quot;v√§iksemaks kasvamise&quot; plaanidest ning tutvustab kuni 25. oktoobrini Tartu Loodusmajas avatud n√§itust &quot;Mitte silmist, mitte s√ºdamest&quot; (rohkem infot siit: https://moks.ee/events/not-out-of-sight-not-out-of-mind). Indrek Grigor omakorda toob kuulajani kaks Pallase fotoosakonna j√µul avatud rahvusvahelist fotokunsti n√§itust Nooruse galeriis Tartus Diana Tamane kureeritud Gustavo Sagorsky v√§ga isiklik kollektsioon &quot;Sonia&quot; ning ilmselt t√µesti vaid Peeter Linnapliku k√§eviipega Tartu j√µuda saanud,

T√§na algab festival √úle Heli, mille programmis leiame kontserdid, kohtumis√µhtud Ô¨Ålmiprogrammi ning seminarid. Heli√ºleste tasandite muusikafestivali t√§nane ava√µhtu Eesti Raadio 1. stuudios keskendub kvadroraadiole ja ruumilisele helile, muusikat teevad SSSS ja Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambel. Stuudios annab √ºlevaate festivali korraldaja Aivar T√µnso. Saatejuht Kaisa Ling.

Flo Kasearu r√§√§gib kunstiprojektist &quot;Kliendip√§ev&quot;. Kumu kunstimuuseumis avati 18. septembril n√§itus &quot;Vallutaja pilk&quot;, r√§√§givad kuraatorid Kadi Polli ja Linda Kaljundi. Kunstnikke k√ºsitleb Maarin M√ºrk. Indrek Grigor intervjueeris Tiiu Talvistut seoses r√ºhmituse ANK64 liikmetega k√ºll samaaegselt √µppinud ent Eesti avangardi ajaloost v√§lja j√§etud Helle Vahersalu n√§itusega Tartu Kunstimajas. Ning palus Bita Razavil seoses tolle Kogo galeriis avatud ekspositsiooniga &quot;Balti remondimuuseum&quot; kirjeldada oma kokkupuuteid eesti kinnisvara kultuuriga.
Kunstiteadlane Tiiu Talvistu tutvustab maalikunstnik Helle Vahersalu isikn√§itust. 22. oktoobril t√§histas oma 80. s√ºnnip√§eva Tartu maalikunstnik ja Tartu Kunstikooli kauaaegne √µpetaja Helle Vahersalu. N√§itust &quot;Helle Vahersalu. Lumi, rooste, v√§rv&quot; tutvustab n√§ituse √ºks kuraatoreid ja kataloogi koostaja Tiiu Talvistu. Galerii Noorus n√§itab aga Vahersalu √µpilaste t√∂id. Saatejuht Liina Vainumetsa.

√Ñsja eesti keeles ilmunud John Dewey raamat &quot;Kunst kui kogemus&quot; tutvustab m√µjukat m√µttevoolu, mille j√§rgi leidub ilu ja harmooniat ka igap√§evaelu r√ºtmilistes kulgemistes. Teisalt on kaasaegne kunst sedalaadi ilu m√µistet sageli t√µrjunud. Kuidas v√µib kunst muuta meie elu? &quot;Plekktrummi&quot; k√ºlaline on kunstiteadlane Heie Marie Treier. Saatejuht Joonas Hellerma.

Olukorda kunstielus anal√º√ºsivad Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor. Tallinna Linnagaleriis on avatud Jane Remmi n√§itus &quot;Vaateid maastikule&quot;. Kunstnikuga vestleb Maarin M√ºrk. Rubriigis Tartu m√∂liseb r√§√§gib Indrek Grigor Marco Laimrega tolle uuest arvutim√§ngust A.S.T.A. mida on hetkel v√µimalik Tartu Kunstimajas m√§ngimas k√§ia. Voronja galerii tegemistest Varnjas r√§√§givad Kaili Kask ja Raul Ore≈°kin.

T√§na avatakse KUMUs uus n√§itus &quot;Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis&quot;. N√§itus on s√ºndinud koost√∂√∂s Helsingis asuva Ateneumi kunstimuuseumiga ning keskendub 19. sajandil naiste eneseteadvuses ja √ºhiskondlikus positsioonis alguse saanud muutustele, mis kajastuvad nii naiskunstnike tegevuses kui ka naise kujutamise viisides. Tegemist on seni suurima Eesti naiskunstnike loomingut tutvustava v√§ljapanekuga, mis toob p√§evavalgele palju v√§hetuntud materjali ja asetab selle dialoogi Soome naiskunstnike teostega. Stuudios on kuraatorid Tiina Abel ja Anu Allas. Saatejuht Joonas Vatter.

Kunstiaasta 2019 kokkuv√µtted toimuvad taas kahe siinse kunsti-raadiosaate s√µpruskohtumisena! Ida raadios eetris olevast Vitamiin K'st Lilian Hiob ja Siim Preiman ning Klassikaraadio saatest Indrek Grigor ja Maarin M√ºrk arutasid m√§rks√µnade √ºle nagu t√§helepanuv√§√§rsemad n√§itused, s√ºdmused, kajastused ja trendid. Saate esimene osa on eetris 28.01 Klassikaraadios ning teine osa jaanuaris Ida raadios (hoidke silm peal idaidaida.net)
Vahur Kersna hoogne ekskursioon maailma l√§bi aegade tuntuima popkunstniku parimate t√∂√∂de esinduslikul v√§ljapanekul Tallinnas. Teleajaloo seisukohaht on huvitav, et teadaolevalt on tegemist seni ainsa selles ≈æanris saatega Eestis, mis sooritatud ilma √ºhegi montaa≈æil√µiketa. Re≈æiss√∂√∂r Andres Lepasar, produtsendid Piret Priisaar ja Ruth Heinmaa.

Aparaaditehases on kuu aega tegutsenud kunstipoood tARTu, mida peavad Voronja galerii asutajad ja galeristid Kaili Kask ja Raul Ore≈°kin. Raul Ore≈°kin tutvustab poe kui omalaadse kultuurikeskuse tegevust ning r√§√§gib ka Voronja galerii suveplaanidest, mille suvise n√§ituse &quot;K√§ttemaks. M–µ—Å—Ç—å. Revenge&quot; kuraatoriks on palutud kirjanik Vahur Afanasjev. Saatejuht Liina Vainumetsa.
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis on avatud n√§itus &quot;Vanda Juhansoo. Kunstnik v√µi kummaline naine?&quot;. Juhansoo elule, loomingule ja p√§randile tagasi vaadates kerkivad k√ºsimused: milliste valikute ees seisid naiskunstnikud 20. sajandi alguse Eestis? Millised v√µimalused olid naistel kunstile p√ºhenduda? Kas t√∂√∂stusrevolutsiooni j√§rgse 20. sajandi alguse Eesti tarbekunstnikel oli v√µimalik end teostada? Miks s√§ilitavad Vanda Juhansoo teoseid pigem etnograafilised m√§luasutused kui kunstiga tegelevad institutsioonid v√µi kuidas sai Vandast &quot;Valgemetsa n√µid&quot;, mitte mainekas tarbekunstnik? L√§hemalt avavad teemat n√§ituse koostajad Rebeka P√µldsam ja Andreas Kalkun. Saatejuht Ave T√∂lpt.

&quot;Kes kardab kaasaegset kunsti!?&quot; kutsub tutvuma rahvusvahelise grupin√§itusega &quot;S√µna m√µjutus: puue, suhtlus, katkestus&quot;. Kohal on Kunstihoone kuraatorid ja giidid ning koos p√º√ºtakse leida vastused k√µikidele kunsti puudutavatele k√ºsimustele. Stuudiosse tuleb Tallinna Kunstihoone juht Taaniel Raudsepp, kes kinnitab, et kaasaegset kunsti pole vaja karta. Saatejuht on Tarmo Tiisler.

KUMU kunstimuuseum alustab homme uue publikuprogrammide sarjaga &quot;Vaiksed hommikud Kumus&quot;, mis on suunatud √ºlitundlikele, autistlikele ja ka teistele vaiksemat keskkonda hindavatele muuseumik√ºlastajatele. Klassikaraadio stuudis on KUMU hariduskeskuse juhataja Sandra L√§√§ne-Velt. Saatejuht Mari-Liis Uibo.



Indrek Grigor k√§is n√§itusel - Tartu Kunstimajas avati Laura P√µllu ja Katrin V√§li √ºhisn√§itus &quot;Eitus&quot;. N√§ituse kuraator on Peeter Talvistu. Kunstiministeeriumil √µnnestus kunstnikud tiheda montaa≈æit√∂√∂ k√µrvalt siiski korraks k√µrvale meelitada ning autorite nii sama harmooniline kui vastuoluline koost√∂√∂ meeleolukasse intervjuusse j√§√§dvustada. Saatejuhi rollis on Indrek Grigor.
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatakse t√§na n√§itus &quot;Mustrid: Kreenholmi tekstiilidisain 1963‚Äì2005&quot;, mis tutvustab l√§hemalt Kreenholmi manufaktuuri tekstiilitoodangut ja seda kujundanud kunstnikke. Kreenholmi kangaid m√§letatakse, kuna need on aastak√ºmneid olnud Eesti elu loomulik osa. 1857. aastal asutatud vabrikust on aegajalt k√ºll r√§√§gitud, kuid v√§he on teada seal t√∂√∂tanud tekstiilidisaineritest. Kes olid Kreenholmis kunstnikud, kes m√§√§rasid tr√ºki-, frotee- ja ≈æakaarkanga kaudu meie argikeskkonna ilme ja mida vabrikus k√µike toodeti? Stuudios on kuraator Kai Lobjakas. Saatejuht Mari-Liis Uibo.
Stuudios on akadeemik Mart Kalm, kes eelmisel n√§dalal (30. jaanuaril) valiti esimeses h√§√§letusvoorus taas Eesti Kunstiakadeemia rektoriks. Valimiskogu 70-st liikmest h√§√§letas 58 isikut, Kalm p√§lvis 50 h√§√§lt. Eesti Vabariigi president inaugureerib professor Mart Kalmu ametisse t√§navu 6. aprillil ja tema valitsemisaeg kestab viis aastat. Eesti Kunstiakadeemias on v√µimalik √µppida ligi kolmek√ºmnel √µppekaval. Milline on k√µrgkooli positsioon t√§na Eesti √ºhiskonnas ja kuhu liigutakse maailma kunstielu foonil? Saatejuht Tarmo Tiisler.
KUMUs on avatud n√§itus &quot;Sisse, sisse ‚Äì uks on lahti! Edith Karlson, Mary Reid Kelley, Eva Mustonen&quot;. N√§itus seob kolme kunstnikku, kes, t√∂√∂tades k√ºll erinevates meediumites ja v√§ga erinevas esteetikas, r√§√§givad teatud m√µttes sarnast keelt. Seda v√µiks k√µige laiemas m√µttes iseloomustada kui narratiivset kunsti, mis kasutab meetodina fiktsiooni. Eva Mustonen on stuudios. Saatejuht Kaisa Ling.
Kunstiteadlane Evi Pihlak (1928‚Äì1993) on j√§tnud p√ºsiva j√§lje Eesti kunstilukku 20. sajandi kunsti asjatundja ja viljaka kriitikuna. Stuudios on kunstnik Siim-Tanel Annus, kellelt uurime tema kontaktide kohta Evi Pihlakuga ja k√ºsime kommentaari Annuse n√§ituse kohta, mida saab samuti Adamson-Ericu muuseumis vaadata. Saatejuht Kaisa Ling.

P√§rnu Linnagalerii poolt kolm aastat tagasi ellu kutsutud P√§rnu Fotofest on v√µtnud eesm√§rgiks elavdada kunstielu talvisel madalhooajal ning avada kunstipublikule fotokunsti eri tahke. Veebruari l√µpuni saab vaadata Vivian Ainsalu n√§itust &quot;Miraa≈æ&quot;. V√§ljapanek koosneb Veneetsia kanalitel √ºles v√µetud fotodest, mis p√º√ºavad pildile peegeldusi sealsest arhitektuurist ja olustikust omamoodi reaalsust moonutaval viisil. Kunstnik on stuudios. Saatejuht Mari-Liis Uibo
Ajal, kui digimaailm √ºha rohkem meie elu kontrollib, on ka inimkeha suhe keskkonnaga v√§ga palju muutunud. Laura Kuuse isikun√§itus &quot;Armas algoritm&quot; (kuraator Niekolaas Johannes Lekkerkerk) uurib kohanemis- ja elluj√§√§missoovi ning koodide loogikale vastuhakkamise produktiivset pinget. N√§itus on lavastatud igap√§evaliigutuste koreograafiana, stuudios annab √ºlevaate kunstnik Laura Kuusk. Saatejuht Ave T√∂lpt.

Kunstiministeeriumis on Eha Komissarov, Tiiu Parbus ja Annika R√§im KUMU kunstimuuseumist, et tutvustada v√§rskelt avatud 90ndate eesti kunsti p√ºsiekspositsiooni &quot;Tulevik on tunni aja p√§rast&quot;. Teine saatek√ºlaline Indrek K√∂ster annab √ºlevaade kunstilinnak ARS uuenemisest ning edasistest plaanidest. &quot;Tartu m√∂liseb&quot; rubriigis klat≈°ivad Flo Kasearu vastsel n√§itusel &quot;Ohustatud liik&quot; endine nurga poe omanik Margo Orup√µld ja viimase osat√§itjana n√§itusel √ºlesastunud Marika Vaarik. Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Sisekaitseakadeemia uus peahoone kui aasta kauneim betoonehitis. Vastandid t√µmbuvad - Eesti betooni isa August Komendandi ja arhitekt Louis Kahni koost√∂√∂. Muuseumirotiga ruumi uurimas. ‚ÄúMinu geniaalne s√µbranna‚Äù romaanisari ja seriaal. Uus elulooraamat Janis Joplinist ja Mart Saare laululooming kahe noore naise esituses. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.

Kohtumine Tallinna Jaani kultuurikirikus, rockitrio Sibyl Vane‚Äôi uus album, Lilli Jahilo kevadine moekollektsioon Adamson-Ericu mustritega, Jaan P√§rna ehten√§itus Tallinna vanalinnas ja raamatujutud helilooja Olav Ehalaga. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli. Toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.

Eesti esimene konteinerhotell; lavakooli 29. lennu l√µpetajad valmistumas iseseisvaks teatrieluks; n√§itlejapaar Tiina Tauraite ja Erki Laur t≈°illi- ja filmip√µllul; veriv√§rske l√ºhifilmide kassett ‚ÄúV√§rske veri‚Äù ja vaade Eesti ehtekunstile 50-ndatest kuni t√§nap√§evani. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.
Lavakooli 29. lend valmistumas iseseisvaks teatrieluks; Estonia balletiartistid end vormis hoidmas; Dramamama uus plaat; Margus Kappel klaverist ja kitarrist; Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm ehtekunstnik Kadri M√§lgu raamatust ‚ÄúHUNT‚Äù. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli. Toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.
&quot;OP&quot;-il on k√ºlas n√§itlejad ‚Äì ema Tiina M√§lberg ja poeg Karl Robert Saarem√§e. Skulptor Jaak Soans hakkab tegema m√§lestusm√§rki kirjanik Jaan Krossile. Poliitik, lavastaja ja teatrikriitik Jaak Allik jagab muljeid Eesti NSV poliitilise juhtfiguuri Johannes K√§bini m√§lestusteraamatust ‚ÄûAastate ja kauguste tagant‚Äú. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.
Hardi Volmer teeb endast filmi; moelooja Anu Samar√º√ºtel jagab end Londoni ja Tallinna vahel; kohtume aasta jazzihelilooja tiitliga tunnustatud Mingo Rajandiga; k√ºlastame P√µltsamaal Betti Alveri nimelise luulepreemia laureaati norralast Oyvind Rangoyd ja teeme ringk√§igu uuenenud ARS-i Kunstikeskuses peatusega Liisa Kruusm√§gi ateljees. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.
Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse korraldatud avaliku konkursi tulemused kahekuuliseks residentuuriks New Yorgis on selgunud. Kunstnik Ede Raadik. Vestleme v√µitjaga tema viimase paari aasta loomingulisest teekonnast, vabakutselise kunstniku karj√§√§ri kitsaskohtadest, kehalisusest ja feministlikust kunstist ning loomulikult ka eesootavast reisist New Yorki. Saatejuht Kaisa Ling

T√µnu Kaljuste ja maailmakuulsa teose ise√§ralik esiettekanne Tallinna Kammerorkestrilt; sisearhitekt Eero J√ºrgenson ja skulptor Tiiu Kirsipuu kunstist Eesti v√§lissaatkondades; arhitekt Raul Vaiksooga Padise kloostri varemetes ning ringk√§ik Sirje Helme, Leonhard Lapini ja Anders H√§rmiga Ando Keskk√ºla n√§itusel Kumus. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli. Toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.
Vahepeal pausil olnud Kunstiministeerium teeb veel enne suve √ºhe tagasip√∂√∂rdumise raadioeetrisse, et v√µtta kevadine kunstielu korraks kokku. Loomulikult keerleb teema √ºmber koroonakriisi m√µjude, k√§sitletakse erinevaid virtuaaln√§ituste lahendusi ning spekuleeritakse tulevikuv√§ljavaadetega. Arutasid kuraator Peeter Talvistu Tartu Kunstimajast, ajakirja kunst.ee peatoimetaja Andreas Trossek ja saatejuhid Indrek Grigor ning Maarin M√ºrk.

Disaini√∂√∂ tuleb taas. XV Tallinna Disaini√∂√∂ festivali t√§navune peateema on &quot;Vajadusp√µhine disain / Design for Need&quot; ning festivali kese saab olema Kopli poolsaarel paikneva endise P√µhjala kummitoodete vabriku angaarides. 15. korda toimuv Disaini√∂√∂ paneb r√µhku n√§htusele, kui tihedalt on seotud disain ja meie igap√§evaolme. Stuudios on Disaini√∂√∂ peakorraldaja Ilona Gurjanova. Saatejuht Robert Staak
Eesti Arhitektuurikeskus kutsub k√µiki huvilisi Tallinna vanalinna bastioniv√∂√∂ndi m√µttetalgutele. Vanalinna rohealad on ajaloolises s√ºdalinnas olulised, vanalinna √ºmbritsev bastionide v√∂√∂nd on praegusel kujul pigem inimt√ºhi. V√µimas kindlustuste v√∂√∂nd, mis pidi eemale hoidma vaenlasi, hoiab t√§na eemal tallinlasi endid.‚ÄØKuidas linnaruumi muuta nii, et vanalinn ja uuslinn oleks √ºhtviisi atraktiivsed? Stuudios on Eesti Arhitektuurikeskuse juht Raul J√§rg. Saatejuht Piret Kooli



&quot;Commissioned Works&quot; on tellimust√∂√∂ etenduskunstnikele, et p√µhjalikumalt katsetada uut meediasuunda ‚Äì voogteatrit, mille eestk√µnelejaks Eestis on eÀâlektron. Voogteatri esitamiseks elektron.live platvormi on lisaks uuenduslikkusele oluliseks komponendiks kunstnike vajadustega arvestav ja l√§bi tehnoloogia tekkiv energiavahetuslik s√ºnergia. Stuudios kommenteerib Hendrik Kaljuj√§rv. Saatejuht Mari-Liis Uibo

Hooaja avasaates vestleb Maarin M√ºrk Piret Viirpaluga kunstiharidusest ja laiemalt kunsti rollist inimese maailmapildi kujunemise juures; Roland Reemaa ja Laura Linsi tutvustavad juba novembris Tallinna linnaruumis ja KAI kunstikeskuses aset leidvat Artishoki Biennaali. Indrek Grigor r√§√§gib oma rubriigis pandeemia poolt r√§situd kunstifestivalide maastikust, sealjuures Riias teist korda toimunud RIBOCAst, mida nn Balti mulli raames ka eestlased napilt k√ºlastada said.
Kai kunstikeskuses on 8. novembrini avatud n√§itus &quot;Leviaatan: Paljassaare peat√ºkk&quot;, Briti kunstniku Shezad Dawoodi ning Eesti teadlaste, ornitoloogide, ajaloolaste, muusikute ja kunstnike √ºhist√∂√∂. &quot;Leviaatan&quot; on esmakordselt 2017. aastal esitletud mitmeaastane, osaliselt juba valminud ja osaliselt valmimisj√§rgus projekt, mis keskendub inimtegevuse ja kliimamuutuste seostele. Ulatusliku multimeedia projekti Tallinna j√µudmise l√§htepunktiks oli paari aasta tagune sobivate v√µttekohtade otsing Dawoodi uue filmi jaoks, kui kunstniku inspiratsiooniks sai Paljassaare poolsaar. &quot;Leviaatani&quot; sarja Paljassaare-peat√ºkk keskendub poolsaare √∂koloogilisele, poliitilisele ja ajaloolisele kontekstile. Muljeid ja m√µtisklusi otse n√§ituselt kuraatori Triin Metslaga. Saatejuht Kaisa Ling

Tartu galeriis Noorus on avatud maalin√§itus &quot;Naine.Asenduskeha&quot;, mis vaatleb, kuidas ning millisena n√§eb iseennast t√§nap√§eva naine. N√§itusel on t√∂id 40 naiskunstnikult. N√§itusest r√§√§givad selle kuraatorid kunstiteadlane Leila L√ºkko ja maalikunstnike liidu juhatuse esimees Tiiu Rebane. Saatejuht on Liina Vainumetsa.
Eile √µhtul esilinastus avangardkunsti klassiku √úlo Soosteri elu ja loomingut k√§sitlev film &quot;√úlo Sooster. Mees, kes kuivatas r√§tikut tuule k√§es&quot;. Vene re≈æiss√∂√∂ri Lilija Vjugina p√µhjalik √ºlevaatefilm kunstnikust, kelle surmast m√∂√∂dub 25. oktoobril 50 aastat. Kes oli √úlo Sooster, milline roll on tal Eesti kunstiga ja kuidas film on √ºles ehitatud? Stuudiok√ºlaline on linateose produtsent Marianna Kaat. Saatejuht Robert Staak

Tartu Kunstimuuseumis on 24. oktoobrist avatud maalikunstnik Tiit P√§√§sukese (s 1941) mahukas ning v√§rvik√ºllane √ºlevaaten√§itus &quot;Nostalgiata&quot;. Kohtume n√§ituseruumides kunstnikuga ning sama n√§ituse kuraatori Joanna Hoffmanniga, kes on alates m√∂√∂dunud n√§dalast ka Tartu Kunstimuuseumi direktor. Saatejuht Liina Vainumetsa

Selgi p√ºhap√§eval avatakse traditsiooniliselt Niguliste kiriku peaaltari retaabel, mille on ehitanud L√ºbecki meister Herman Rode. Traditsiooniline P√ºhakutep√§eva ekskursioon keskendub seekord P√ºha Viktori ja P√ºha Nikolause legendidele. Saatek√ºlaline on Niguliste muuseumi juht Tarmo Saaret. Saatejuht Mari-Liis Uibo

Eesti Kunstiakadeemia t√§histab t√§na 106. aastap√§eva ja sel puhul toimub virtuaalne konverents &quot;Kunstnik ja v√µim&quot;. Kas kunstnik ja kunst on sama m√µjuv√µimas kui varem v√µi on ta minetanud oma k√µnetamise v√µime, sellest r√§√§gib vilistlasp√§evakonverentsi moderaator Andres L√µo. Saatejuht Ivo Heinloo
Oktoobrikuises &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on k√µigepealt k√ºlaliseks keraamik Ingrid Allik, kelle osalusel n√§itus &quot;Nagu kivid voolavas vees&quot; on Tallinna Linnagaleriis avatud veel kuni 08.11.2020 ning see oli hea ettek√§√§ne vestelda loomingulise praktika, inspiratsiooniallikate, leidobjektide jpm √ºle. Teiseks saatek√ºlaliseks on seoses Kumu kunstimuuseumis avatud n√§itusega &quot;Egiptuse hiilgus&quot; Oliver Orro, kes jagab oma t√§helepanekuid n√§ituselt ning Egiptuse kunsti eksponeerimise v√§ljakutseid laiemalt (Egiptus hiilgab Kumus kuni 21.03.2021). Indrek Grigor annab √ºlevaate sanatoorsest olukorrast Kogo galeriis (Bruno Goosse n√§itus Sara B√©dard-Goulet' kureerimisel avatud kuni 05.12.2020). Saatejuht Maarin M√ºrk.
Novembri alguses toimuvad Ameerika √úhendriikides presidendivalimised. Missugune maa on Ameerika ning kuidas m√µista sealseid arenguid? Valimiste eel√µhtul on &quot;Plekktrummil&quot; k√ºlas pikka aega USA-s elanud kunstiteadlane Karin Laansoo.Saatejuht Joonas Hellerma.
Arhitekt ja filmitegija Margit Mutso k√µneleb eelmisel n√§dalal esilinastunud portreefilmist &quot;Leonhard Lapin. Protsess&quot;. Muu hulgas r√§√§gime sellest, miks otsustas ta fookusesse v√µtta just Lapini arhitektuuriloomingu ning milliseid √ºhisjooni leiab arhitekti ja re≈æiss√∂√∂ri ametites. Saatejuht on Lisete Velt.
Palmse m√µisas toimus rahvusvaheline veebikonverents &quot;Aleksander von der Pahlen 200&quot;, mis on veel m√µnda aega j√§relvaadatav. Kellega on tegu ja kuidas vabah√§rra von der Pahlen on m√µjutanud Eesti kultuurilugu? K√ºlaline on SA Virumaa Muuseumid juht Viljar Vissel. Saatejuht on Tarmo Tiisler.

Kuigi V√µru- ja P√µlvamaal on mitmed vanad m√µisahooned restaureeritud ja v√µetud uuesti kasutusele, on siiski paljud muinsuskaitse all olevad m√µisahooned h√§vimisohus. Muinsuskaitseameti V√µrumaa n√µunik Tiina Pettai; Muinsuskaitseameti P√µlvamaa n√µunik Anu Lepp; reporter Leevi Lillem√§e
A-galerii loomine 1994. aastal oli julge samm, selle taha koondusid ehtekunstnikud eesm√§rgiga avardada publiku arusaamu autoriehtest laiemalt. A-galerii mikron√§ituste platvorm &quot;Akendel&quot; pakub n√º√ºdisaegsetele ehtekunstnikele v√µimalust oma loomingut intiimsemas vormis esitleda. Kunstnik Ene Valter on saates, r√§√§gime ehtekunstist laiemalt ja aastasadu kestnud janust isikup√§raste ehete j√§rele. Saatejuht Mari-Liis Uibo

Maarin M√ºrk vestleb Olga Temnikovaga &quot;Temnikova ja Kasela galerii&quot; 10. s√ºnnip√§eva ja Joanna Hoffmanniga Tartu Kunstimuuseumi 80. s√ºnnip√§eva puhul. Mary-Ann Talvistu ja Reet Varblane Tiiu Talvistu monograafiast &quot;Ado Vabbe. Wunderbar&quot;. K√ºsitleb Indrek Grigor.

Eesti Kunstimuuseumi Niguliste kiriku kuraator-koguhoidja Kerttu Palgin√µmm kaitseb 10. detsembril Tartu √úlikoolis oma doktorit√∂√∂d &quot;Hiilgus ja luksus Brugges ja Tallinnas: P√ºha Lucia legendi meistri Mustpeade vennaskonna Maarja altari retaabel&quot;. Uurime, mida ta oma teaduslikku uurimist tehes avastas v√µi kinnistas. R√§√§gime Madalmaade kunstist, esemete ajaloost ja Niguliste j√§rgmistest programmidest. Saatejuht Kaisa Ling

Eesti Kunstimuuseum t√§histas 2019. aasta novembris 100. s√ºnnip√§eva. Kunstimuuseum, mille esimeseks koduks oli Kadrioru loss, on laienenud viieks eri muuseumiks: Kadrioru kunstimuuseum, Mikkeli muuseum, Niguliste muuseum, Adamson-Ericu muuseum ja alates 2006. aastast on Kadriorus k√ºlastajatele avatud Kumu kunstimuuseum ‚Äì Eesti Kunstimuuseumi uus peahoone. Kutsume teejuhiks kunstiteadlase Eha Komissarovi ja teeme ringk√§igu k√µigis neis muuseumides, et m√µista, mida on meile t√§hendanud 100 aastat kunstiga. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Mariina M√§lk, Tiina Kruus ja Anne Aavik.

Detsembrikuu &quot;Kunstiministeerium&quot; on p√ºhendatud kunstiaasta kokkuv√µtetele ning see oli nii k√ºlluslik ja mitmekesine, et kajastada j√µuti vaid v√§ikest osa n√§itustest ja s√ºndmustest! Aastakokkuv√µtted on juba traditsiooniks kujunenult kahe kunstisaate s√µpruskohtumised - Kunstiministeerium ja Vitamin K (Ida Raadio) vaatavad √ºle olulisemad s√ºndmused kunstiskeenel. Milline oli l√µppev kunstiaasta? Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor, saatek√ºlalised on Lilian Hiob ja Siim Preiman Ida Raadiost.
&quot;Vseviov&quot; on portreefilm Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessorist, tudengite lemmik√µppej√µust ja rahva poolt armastatud raadioh√§√§lest, kes on suutnud ka k√µige kuivemad ajaloos√ºndmused m√ºstiliste lugudena kuulajate hinge valada. Davidi jutustatud ajalugu ongi aja lugu - m√µttevool, milles lugu ja aeg p√µimuvad, n√§itamaks √ºksikute hetkede suuremat t√§hendust. Davidi √ºmber ja sees voolav aeg ei peatu ka tema s√ºndmusterohkel s√ºnnip√§eval, mille vaatajatena lugu loo kaupa kaasa teeme. Re≈æiss√∂√∂r Elen Lotman, produtsent Kristiina Davidjants, tootja Maagiline Masin.

1950. aastate L√µuna-Eesti alevipoisi elu-, v√µitlus- ja loomevaim on kange ning temast kujuneb N√µukogude Eesti v√µimsaim avangardist, keda iseloomustavad produktiivsus, loovus ja kirglikud suhted. Legendaarse kunstniku ja arhitekti hoog ei ole raugenud t√§naseni ‚Äì pigem vastupidi! Film esitab tervikloo Leonhard Lapinist kui loojast, kuid fookuses on ta just arhitektina, kelle kunsti- ja arhitektuurilooming on liikunud tuntavalt paralleelradadel. Avanevad ka peategelase maailmavaade, t√µekspidamised ja m√§ssumeelne olemus. Autor-stsenarist Margit Mutso, montaa≈æire≈æiss√∂√∂r Kalle K√§√§rik, produtsent Eros Brambat, tootja AD Oculos Film O√ú.

Stuudiok√ºlaline on fotograaf Kaupo Kikkas, kelle video- ja fotoinstallatsiooni SF√Ñ√ÑR 20 saab n√§ha Okapi galeriis alates homsest. Installatsioon koosneb videost, kuuest fotost ja h√§vimisele m√§√§ratud skulptuuriobjektist. Kaupo Kikkas r√§√§gib sellest reaktsioonilisest teosest, mis v√µtab kokku autori n√§gemuse aastast 2020. Saatejuht Ivo Heinloo

Eduard Vilde muuseumis avati eile n√§itus &quot;Linda Vilde muuseum&quot;, mis on p√ºhendatud Linda Vilde tegevusele ajakirjaniku, √ºhiskonnategelase ja t√µlkijana. Linda J√ºrmann oli Eduard Vilde abikaasa. Alates nende tutvumisest 1904. aastal jagasid nad √ºhiseid v√§√§rtushinnanguid, √ºheskoos p√µgeneti poliitiliste p√µhjustel Eestist (maapaos oldi 11 aastat), √ºheskoos siia ka naasti. &quot;Linda Vilde oli oma aja kommete ja traditsioonide taustal uuendusmeelne inimene,&quot; on n√§ituse kaass√µnas √∂elnud kunstnik Liina Siib, kes rohkem kui aasta kestnud ettevalmistustega on n√§itusele toonud mitmeid ootamatuid teemasid, n√§iteks noore Linda J√ºrmanni unistused. N√§ituse kaudu loodetakse publikule anda suuremat pilti ka Eduard Vildest, kelle s√ºnnist m√∂√∂dus mullu 140 aastat. Liina Siib on saatek√ºlaline. Saatejuht on Tarmo Tiisler.
Tallinna Kunstihoones avati eile Flo Kasearu n√§itus &quot;Elust v√§lja l√µigatud&quot;, mis keskendub naiste vastu suunatud koduv√§givalla kui √ºhiskonda l√µhkuva ja r√§nkade m√µjudega sotsiaalse probleemi m√µtestamisele. Flo Kasearu on oma loomingus √ºhiskonnaolusid laiemalt uuriv kunstnik ja viimastel aastatel on ta t√§helepanu juhtinud just naiste rollile. &quot;Elust v√§lja l√µigatud&quot; on Kasearu seni suurim isikun√§itus ja tal on teemaga isiklik suhe ‚Äì nimelt rohkem kui k√ºmme aastat tagasi avas kunstniku ema naiste tugikeskuse P√§rnus. Flo Kasearu on stuudiok√ºlaline. Saatejuht Mari-Liis Uibo
T√§na avab Kai kunstikeskuse 2021. aasta n√§itusehooaja tuntud Austraalia kunstniku Patricia Piccinini esimene Eestis toimuv isikun√§itus &quot;Elus√§de&quot;. N√§itusel eksponeeritakse perioodil 2005‚Äì2019 valminud skulptuure ja uut videoteost &quot;√Ñrkamine&quot; (2020), mis on p√ºhendatud kehale kui loovale organismile ning mis r√§√§gib taass√ºnnist ja uuenemisest. N√§ituse kuraator on Anna Mustonen ja kujundaja Peter Hennessey. Stuudios on Kai kunstikeskuse programmikoordinaator Triin Metsla. Saatejuht Kersti Inno

Stuudios on fotograaf Peeter Langovits, kelle foton√§itus &quot;Tagasivaade ‚Äì Pariis 1991, 1992&quot; on koost√∂√∂s Prantsuse Instituudiga p√ºhendatud Prantsuse-Eesti diplomaatilistele suhete 100. aastap√§evale, mida t√§histati 26. jaanuaril. Retrospektiiv 1990ndate alguse Pariisist kuulub n√§itusesarja &quot;Tagasivaade&quot;, mida Langovits on viimastel aastatel korraldanud. Saatejuht on Ivo Heinloo.
Maarin M√ºrk vestleb Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi juhi kohalt lahkunud Marten Eskoga ning Indrek Grigor Tartu Kunstnike Liidu juhi kohalt lahkunud Markus Toomperega. Nii Esko kui Toomere t√∂√∂tasid kunstiinstitutsioonides aastaid ning arutavad n√º√ºd tehtud ja tegemata j√§√§nud t√∂√∂de √ºle. Milline koht on EKKMil ja TKLil laiemalt (siinses) kunstielus ning kuhu suunas v√µiksid need edasi areneda?



Vanas√µna √ºtleb, et maitse √ºle ei vaielda. Kui aga k√ºsimus puudutab ausambaid, monumente ja meie k√µigi √ºhist avalikku ruumi, algavad vaidlused maitse √ºle v√§ga kiiresti. Kuigi Pronkss√µduri teisaldamine t√µi kaasa massirahutused, on rahval vere keema ajanud ka Vabaduss√µja v√µidusammas, planeeritav P√§tsi pea ja Tallinna lahes seisev rahvuskangelane Kalevipoeg. Olgu tegemist poliitilise monumendi v√µi m√§lestussambaga, riigimehe v√µi kultuuritegelasega - miks avalikku ruumi p√ºstitatud ausambad Eestis nii sageli t√ºlisid tekitavad? Saatejuht Urmas Vaino, re≈æiss√∂√∂r Elo Selirand, toimetaja Aivi Parij√µgi, produtsent Birgit Rae.

Peagi avatakse Arvo P√§rdi Keskuses fotograaf Kaupo Kikkase pildi- ja helir√§nnak &quot;Ansel&quot;, mis r√§√§gib fotode kaudu loo inimese suhtest loodusega, √ºksindusest ja vaikusest. Millest k√µneleb √ºrgne loodus ajal, mil inimese elu Maal on muutumas j√§rjest keerulisemaks? &quot;Plekktrummi&quot; k√ºlaline on fotograaf Kaupo Kikkas. Saatejuht Joonas Hellerma.
Millest me ikkagi r√§√§gime, kui mainime s√µnapaari &quot;avalik ruum&quot;? T√§nu t√§naseks Viljandis s√µna otseses m√µttes kasti pandud Jaak Joala monumendile on √ºhiskonnas taas kerkinud √ºles arutelu, mille keskmes on √ºhtpidi monumendid ning neid vormivad kunstnikud, teisalt avalik ruum, mille kavandamisel peaks olema √µigustatult igal seda tarbival inimesel ka oma osa kosta. Ometi saavad m√µlemad arutelud oluliseks alles siis, kui kellegi huvisid on riivatud. Eestis on suur hulk haritud kunstnike, arhitekte ja linnaplaneerijaid, kes saaksid olla suureks abiks avaliku ruumi ning ka sellesse planeeritavate objektide valikul. Sageli saavad nemadki s√µna√µiguse alles siis, kui &quot;pahandus&quot; juba tehtud. Aasta 2019/2020 Eesti inimarengu aruanne on palju keskendunud avaliku ruumi temaatikale. Millest me ikkagi r√§√§gime, kui mainime s√µnapaari &quot;avalik ruum&quot; ning kuidas v√µiks toimuda otsustusprotsess avalikku ruumi kunstiteoste planeerimisel? Kas t√§na kehtivad avaliku ruumi tarvis loodavate 

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatakse 20. veebruaril n√§itus &quot;Klassikud. Ivo Lill&quot;, kus on eksponeeritud √ºle 150 klaasikunstniku monumentaalse teose. N√§ituse kuraator Merike Alber on √∂elnud, et Ivo Lill (1953-2019) oli omap√§i uitaja eesti klaasikunstis. Lill ei tegelenud tarbevormiga, huvi visuaalkunsti vastu suunas teda looma teoseid, mis on oma olemuselt skulptuurid. N√§itusel eksponeeritud t√∂√∂d on p√§rit muuseumi enda kogust ning autori perekonna omandist, tegemist on suurima Ivo Lille n√§itusega. Saatek√ºlaline Merike Alber kirjeldab Ivo Lille t√∂id. Saatejuht Piret Kooli.

Kuraatorid Nele Tiidelepp ja Riin Maide kutsuvad 24. veebruaril √ºhep√§evasele interdistsiplinaarsele korteri n√§itusele &quot;See sinine maja seal Baeri t√§naval&quot;, aadressil Baeri 5 Tartus. √úheks p√§evaks t√§idab korteri interdistsiplinaarne n√§itus. Kunstnike kohandumised ruumile ja selle √ºhisosale praeguste aegadega avalduvad performance'ite, installatsioonide ja muude eriilmeliste sekkumistena. Kunstnikud on: Liisbeth Horn, Robin Isenmann, Saara Liis J√µerand, Gregor Kulla, Maria Izabella Lehtsaar, Liz Lethal, Janne Lias, Riin Maide, Anumai Raska, Geil Studio, Marta Talvet, Nele Tiidelepp, Raul Markus Vaiksoo ja Mattias Veller. Saatejuht on Liina Vainumetsa.
Enne vabariigi aastap√§eva avas KUMU uue p√ºsiv√§ljapaneku, milles r√µhutatakse senisest enam kunsti ja √ºhiskonna suhet. Milliseid pilte, n√§gemusi ja unistusi sisaldab kunst, mida on Eesti aladel loodud ligi 250. aasta v√§ltel? &quot;Plekktrummi&quot; k√ºlaline on uue n√§ituse √ºks kuraatoritest, ajaloolane Linda Kaljundi. Saatejuht Joonas Hellerma.
Kumu uut p√ºsiekspositsiooni &quot;Identiteedimaastikud&quot; tutvustavad kuraatorid Linda Kaljundi ja Kadi Polli. P√ºsin√§itus tutvustab siinset vanemat kunsti (1700-1945), p√µimuvad baltisaksa, vene ja eesti traditsioonid. Omaette teemadena kerkivad esile baltisaksa ja eesti visuaalkultuuri seosed, piltide t√§hendus noores Eesti rahvusriigis, unistused moodsast elust, naiskunstnike h√§√§l, vaikiva ajastu ja s√µjaaja kunst ning kohalike identiteedimaastike kujunemise lugu. K√µrge kunsti k√µrval uuritakse harrastajate, hariduse, tarbegraafika ja disaini m√µju visuaalsele identiteediloomele. Muuseumite teemal j√§tkub saade veelgi. Nimelt on Eduard Vilde muuseumist ajutiselt saanud Linda Vilde muuseum! N√§itus on p√ºhendatud Linda Vilde tegevusele ajakirjaniku, √ºhiskonnategelase ja t√µlkijana. Linda J√ºrmann oli Eduard Vilde abikaasa. Alates nende tutvumisest 1904. aastal jagasid nad √ºhiseid v√§√§rtushinnanguid, √ºheskoos p√µgeneti poliitiliste p√µhjustel Eestist (maapaos oldi 11 aastat), √ºheskoos siia ka na

Kultuurivaldkonna esindajad esitasid valitsusele ettepanekud kriisist v√§ljumiseks. &quot;Kultuur on Eesti majandust k√§ivitav j√µud ja meie p√µhiseaduslik imperatiiv, mille j√§tkusuutlikkus on meie riigi kestvuse aluseks,&quot; kirjutatakse p√∂√∂rdumises. Stuudios on ERSO direktor Kristjan Hallik ja festivali Tallinn Music Week juht Helen Sildna.
Eelmisel n√§dalal tegid kultuurivaldkonnad - muusika, kunsti, etenduskunstide, muuseumite, rahvakultuuri, kirjanduse, filmi ja kino ‚Äì vabariigi valitsusele √ºhise ettepaneku pandeemiakriisist v√§ljumiseks. P√∂√∂rdumine, millele kirjutas alla √ºle 250 kultuuriasutuse, on √ºhinemiseks avatud praegugi. K√ºsime Sirje Helmelt ‚Äì millised peegeldused p√∂√∂rdumisele on toimunud valdkonnasiseselt ja vaatleme koos temaga kultuurielu v√µimalikke kriisist v√§ljumise meetodeid. Saatejuht Tarmo Tiisler.

Kunstnik Darja Popolitova on p√§rit Sillam√§elt. Tema t√∂√∂d on osalenud n√§itustel Arnhemi muuseumis Hollandis (2020), New Yorgi Kunsti- ja Disainimuuseumis (2019), Oslo galeriis Kunstnerforbuntet (2018) ja paljudes teistes galeriides. Mis on kujundanud kunstnikku, kes √ºhendab oma t√∂√∂des metalli, puitu ja kivi, heli ning visuaali? Kas kunst aitab lahendada sotsiaalseid probleeme? Tulevane Eesti Kunstiakadeemia doktorant r√§√§gib oma tavatust teekonnast ja huvidest. Re≈æiss√∂√∂r Alina Sur≈æikova.

Kunstiministeerium. Kadi-Ell T√§histe, Kirke Kangro ja Madis Katz &quot;Kunstiministeeriumis&quot; tutvustab Kadi-Ell T√§histe Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusest kunstivaldkonna arengukava protsessi, mis on hooga k√§ima l√§inud. Kirke Kangro, EKA Vabade kunstide teaduskonna dekaan, avab kuidas on toimunud kunsti √µpetamine sellel erakorralisel aastal ja suures osas kaug√µppe teel. Madis Katz r√§√§gib Indrek Grigorile vabakutselise loovinimese √µigusest puhkusele, seoses oma n√§itusega &quot;P√ºhap√§ev&quot;. Saatejuht Maarin M√ºrk.

One of the most important pre World War II photo salons in Estonia was situated in Viljandi. Owned by Jaan Riet, the salon and its story would be unthinkable without four women: Jaan Riet‚Äôs wife Marie Riet, her sister Anna Kukk, and two daughters who were born and raised in the studio, Hilja and Elma Riet.

Millised olid esimesed varakristlikud kirikuhooned? Kuhu ja kuidas need ehitatud on? Teeme v√§ikese r√§nnaku Rooma koos Eesti Kunstiakadeemia √µppej√µu, muinsuskaitse ja konserveerimisosakonna juhataja Anneli Randlaga. Hannes Hermak√ºla tutvustab kahest vennast koosnevat kristikku duot For king and Country.
Ajaloolase, kultuuridiplomaadi, p√§randikaitsja, Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna dotsendi Riin Alatalu nimele lisandus detsembris 2020 veel √ºks tiitel -- maailma k√µige m√µjukama muinsuskaitse ekspertorganisatsiooni ICOMOS asepresident. Uued teemad p√§randikaitses: ajalooliste isikute ausammaste k√µrvaldamine, nn rohepesu muinsuskaitses, ja igikestvad teemad: kasutuseta seisev ja lagunev p√§rand. Epp r√§√§gib ka oma kooliajast Tallinnas, √ºlikooliajast Tartus, muinsuskaitse liikumisest ja 1980. aastate l√µpu fosforiidis√µjast, p√§evikupidamisest, muinsus- ja p√§randikaitse √µpetusest EKA-s.

Seekord &quot;Kunstiministeeriumis&quot; - Maarin M√ºrk vestleb ajakirja kunst.ee peatoimetaja ja kunstiteadlase Andreas Trossekiga. K√µne all on nii eelmisel kevadel 20. s√ºnnip√§eva t√§histanud v√§ljaande hetkeseisud kui ka kunstikriitikast laiemalt. Indrek Grigor kuulas pealt √∂koloog Mari Moora n√µuandeid kunstnik Eike Eplikule ning pani k√µrvataha nii m√µndagi asjalikku. N√§iteks, et palu-karukell on k√µige kaunim taim, sest ta meenutab suure peaga karvast looma kui ka t√µdemuse, et liigirikkus ei ole eesm√§rk omaette.

Hooaja viimases &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on Maarin M√ºrgil k√ºlas Urmas L√º√ºs, kelle n√§itus Hobusepea galeriis &quot;Teatavate piiride poorsusest&quot; (kuni 07.06) on algt√µuke saanud perekonnale kuuluva materiaalse p√§randi sorteerimisest ja julgest √ºmberm√§ngimisest. Materjalist l√§htuv kunst ning valdkondade risttolmnemine on t√§helepanu all ka Kumu kunstimuuseumi n√§itusel &quot;Kunst on disain on kunst&quot; (kuni 03.10) ning &quot;Kunstiministeeriumis&quot; teevad sellesse sissevaate kuraatorid Eda Tuulberg ja Karin Vicente. Indrek Grigor vestleb maalikunstnik Kristi Kongiga Kogo galeriis avatud n√§ituse &quot;Oli see unes v√µi oli see ilmsi?&quot; (kuni 19.06) peategelasest Magentast - ootusp√§raselt on juttu v√§rvist, aga ka pealkirjandusest ja karantiini k√µrvalm√µjudest. Kunstiministeerium soovib sisutihedat kunstisuve ja kohtumiseni uuel hooajal!



T√§na j√µuab kinodesse Joosep Matjuse ja Katri Rannastu dokfilm &quot;Pingev√§ljade aednik&quot; ‚Äì omamoodi k√§ekirjaga lugu portreteerib kirjanik Mehis Heinsaare m√µttemaastikke. Linateosest ei puudu lummavad loodusmaastikud, kirjaniku kaasteelisteks olevad loomad-linnud ega kunstnikest s√µbrad. Joosep Matjus kommenteerib uut teost. Saatejuht Mari-Liis Uibo.
Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor on k√ºlla kutsunud Marge Monko, kelle n√§itust &quot;Suur teeskleja&quot; (koos Gabriele Beveridgega) saab n√§ha KAI kunstikeskuses. Vaateaknad ja kaupade v√§ljapanekud poodides p√º√ºavad meid pidevalt v√µrgutada ‚Äì vahel on need katsed edukamad, vahel m√µjuvad nagu kohmetu flirt. Monko ja Beveridge t√µstavad oma n√§itusel selle v√§ljapaneku-kultuuri eraldi t√§helepanu alla ‚Äì ilmuvad tuttavad elemendid nagu mannekeenide osad, stanged, vitriinid, luksuskaubad jpm, kuid mitte oma harjumusp√§rases rollis ja intrigeerivate lisandustega. Kaasaja s√µlmpunktid on fookuses ka √§sja Tallinna Kunstihoones avatud n√§itusel &quot;Mis sillutab teed uuele maailmale?&quot; (kuraator Corina L. Apostol, kuni 05.12.2021). L√§hiaastate sotsiaalselt kaasatud kunsti √ºlevaaten√§itusel kohtab teemasid nagu p√§evapoliitika ja t√µej√§rgne √ºhiskond, sotsiaalmeedia m√µju, linnaruumi muutumine ja gentrifikatsioon, migratsioon, kv√§√§r-k√ºsimused, kunstnike √µiglase tasustamise teemad jne. M√ºrk ja Grig

Avatud on maalikunstnik Vano Allsalu isikun√§itus &quot;Maailm peas&quot;, mida tutvustab Tartu Kunstimuuseumi n√§ituste osakonna juhataja Indrek Grigor. Viltuse maja esimese korruse vallutavad v√§rvilised, emotsionaalsed ja intelligentsed abstraktsed teosed. Publikule avaneb kunstniku stiihiline sisemaailm. Alates 16. oktoobrist saab Tartu Kunstimuuseumis k√ºlastada kolme uut n√§itust: teisel ja kolmandal korrusel avaneb kunstnike kollektiivi Eesti Energiad (J√ºri Ojaver, Paul Rodgers, Jaan Toomik ja Jaan Paavle) √ºhisn√§itus &quot;Harjumuse j√µud&quot;, projektiruumis videokunsti n√§itus &quot;(ise)teadvus&quot; ning esimese korruse saalis Vano Allsalu isikun√§itus &quot;Maailm peas&quot;. Saatejuht Liina Vainumetsa.

Kunstnike seas pole kuigi palju neid, kelle loomingu iga√ºks eksimatult √§ra tunneb. J√ºri Arrak aga just ongi selline looja. Kes siis ei teaks tema looklevate vormidega salap√§raseid peajalgseid, kes piltidel oma elu elavad! Seekord r√§√§gib loomingu asemel aga kunstnik ise. 85 eluaastat on ju p√§ris hea vanus, et teada, mis on elus k√µige t√§htsam. J√ºri Arrakut usutleb Owe Petersell. Re≈æiss√∂√∂r Maire Radsin, toimetaja Anne-Mari M√ºller, produtsent Kadi Katarina Priske.
Juhan Kuusi Dokfoto Keskus esitleb esmakordselt Eestis Ungari Fotomuuseumi kogul p√µhineva viie fotomeistri n√§itust &quot;Inimest peegeldades&quot;. &quot;Ainult andekusest ei piisa, peate olema ka ungarlane&quot;, on √∂elnud k√µige kuulsama Ungari p√§ritolu fotograaf Robert Capa (1913-1954). Kuigi fotolegend m√µtles neid s√µnu naljana, on selle taga peidus omajagu t√µde ning tema t√∂id on n√§itusel rohkem kui teiste meistrite teoseid. √úhelt poolt on p√µhjuseks fakt, et fotokeskusele nime andnud Juhan Kuusi jaoks oli just Robert Capa √ºks t√§htsamaid eeskujusid. Teiseks ‚Äì just Capa n√§itas fotodel s√µda nii l√§hedalt nagu keegi teine ei olnud seda varem teinud. Seega pani kaasaegsele konflikti-ja s√µjafotograafiale aluse just Capa. N√§itust kommenteerib Dokfoto Keskuse kuraator Toomas J√§rvet. Saatejuht Robert Staak.

Kunstiministeeriumis on k√ºlas Tallinna Kunstihoone kuraator Siim Preiman, kelle koostatud n√§itust &quot;M√§ndfulness&quot; saab Tallinna Linnagaleriis vaadata 28. novembrini. Kas eestlased on metsarahvas? Kuidas astuvad omavahel dialoogi Olimar Kallase karikatuurid ja Mall Nukke r√§mpspostist kollaa≈æ Kalevipoja r√§nnakust maailma otsa? Kuidas teha kaasaegse kunsti n√§itus n√µnda, et ka selle &quot;k√∂√∂gipool&quot; ja produktsioon peaks silmas oma √∂koloogilist jalaj√§lge? Eelmainitud k√ºsimuste juurest liigutakse aruteluga edasi Kumusse, Jeremy Shaw videoinstallatsiooni &quot;Phase Shifting Index&quot; keskele, kus tantsivad tuleviku subkultuurid, iga√ºks enda v√§ljat√∂√∂tatud p√µhim√µtete alusel, haarates ka publiku h√ºpnootilisse seisundisse. Kas see on parim pidu, mida Kumu suures saalis on korraldatud? Saate l√µpetab Tallinna vanalinna galeriide k√ºlastus ‚Äì Mari-Leen Kiipli n√§ituse &quot;Niina kalastab lodudel, v√µrendikel ja p√µikmadalatel&quot; Draakoni galeriis ning Kristen R√§stase &quot;Hoolek

Kaks Madalmaade kunsti n√§itust (&quot;Memlingist Rubensini&quot; Kadrioru kunstimuuseumis ja &quot;Meeletu Dymphna j√§rele&quot; Niguliste muuseumis) on avatud veel vaid p√ºhap√§evani. Kunstis√µpradele soovitatakse igal juhul v√§ljapanekutest osa saada, seet√µttu on p√§evad sisustatud ekskursioonidega erinevas vanuses publikule ning kontserdi annab Hortus Musicus. Stuudiok√ºlaline on Kadrioru muuseumi juht, kunstiteadlane Aleksandra Murre. Saatejuht Mari-Liis Uibo.

Vabakutselised loovisikud ‚Äì kust king pigistab?. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor vaatavad koos vabakutselise kunstit√∂√∂taja Airi Triisbergiga otsa Praxise mahukale uuringule &quot;Vabakutselised loovisikud, nende majanduslik toimetulek ja sotsiaalsete garantiide k√§ttesaadavus&quot; ja arutavad, kust king pigistab ning mida saaks ette v√µtta (saab ka √ºlevaate, mida on viimase 20 aasta jooksul juba ette v√µetud). Saate teises pooles surfavad saatejuhid nullindates. Peamiselt Kumus avatud n√§itusel &quot;Kunst mugavustsoonis? Nullindad Eesti kunstis&quot; (kuraatorid Eha Komissarov ja Triin Tulgiste, avatud kuni 09.10.2022), aga ka ETDMi n√§itusel &quot;Nulltuju. Eesti moe avangard 2000 - 2010&quot; (kuraator Anne Vetik, avatud kuni 23. jaanuar 2022). Samuti meenutavad saatejuhtid 2019. aastal Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse v√§ljaantud artiklikogumikku &quot;Normaalsed nullindad&quot; (koostaja Rael Artel). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Biotoopia uus teema√µhtute sari v√µtab fookusesse looduse ja inimese vahelised suhted. Esimene loeng looduse isev√§√§rtusest toimus koost√∂√∂s Von Krahli Akadeemiaga 30. novembril ning edaspidi saab vestlus√µhtuid kuulata kord kvartalis. Kas ja kuidas on m√µtet keskkonnateemadest r√§√§kida ja teha seda m√µjusalt? Biotoopia teema√µhtute sarja tutvustavad Peeter Laurits ning filosoofia- ja muusikateaduse tudeng Aurora Ruus. Saatejuht Miina P√§rn.
Ekspeditsiooni lavastust &quot;Eikellegi k√µrb&quot; tutvustavad Jaanika Arum ja Helen V√§strik. Koos helikunstnik Mari-Liis Rebasega loodud visuaalne ja heliline lavateos sai inspiratsiooni Austraalia laululindudest, kes on liigikaaslaste v√§hesuse t√µttu unustamas oma laulu. Saatejuht on Miina P√§rn.

Kuigi Anu Raua rajatav keskus Heimtalis j√§i sellel aastal ilma riigi toeta, leidub inimesi, kelle toel hubane ja kosutav paik Viljandimaal ikkagi areneb. Kust tuleb j√µud p√ºhendumiseks, et luua elu- ja loomet√∂√∂ salap√§rast liitu? J√µulude eel on &quot;Plekktrummi&quot; k√ºlaline tekstiilikunstnik ja akadeemik Anu Raud. Saatejuht Joonas Hellerma.
Nagu juba traditsiooniks on saanud, teevad kunstiaasta kokkuv√µtteid kaks siinsest kunsti-raadiosaadet √ºhiselt ‚Äì Kunstiministeerium Klassikaraadiost (saatejuhid Indrek Grigor ja Maarin M√ºrk) ning Vitamiin K Ida raadiost (saatejuhid Lilian Hiob ja Siim Preiman). Saates hekseldatakse n√§ituseid. Vaatamata sellele, et pandeemia hoidis kogu elu vahepeal suletuna, √µitses n√§itusemaastik erikorra v√§lisel ajal igati lopsakalt. Samamoodi r√§√§gitakse kunstikriitika seisudest, kunstielu √ºldistest muutustest ja suundumustest ning antakse ka uusaastalubadusi.
Aasta alguses p√§lvis Eesti √ºks skandaalsemaid, aga ka oman√§olisemaid arhitekte Vilen K√ºnnapu Kultuurkapitali arhitektuuri valdkonna elut√∂√∂preemia. N√º√ºd teeb ta Marko Reikopile oma loomingu sees tuuri ja avaldab, mis teda maailmas enim liigutab ning k√µnetab. Toimetaja Kai V√§√§rtn√µu, re≈æiss√∂√∂r Kaili Lehtemaa.
Eesti Kunstiakadeemia esimese kursuse fotograafiatudeng Alina Birjuk pildistas t√§naval vanapaari, kelle armulugu sai alguse pea 90-aastasena. Juhuslikust j√§√§dvustusest s√ºndis koolit√∂√∂, veebin√§itus ning s√µprus Uno ja Lindaga. Alina Birjuk r√§√§gib Klassikaraadiole, millised hetked sunnivad kotist kaamerat haarama, mis on ilu ja milline t√§hendus on talle Arvo P√§rdi palal &quot;Aliinale&quot;. Saatejuht Lisete Velt.
Jaanuari l√µpus j√µuab ETV2 ekraanile Aljona Sur≈æikova dokumentaalfilm skulptor Edith Karlsonist. Filmitegemise k√µrval veab Aljona J√§rvamaal K√§rude muuseumi ja loengusarja &quot;Naised l√ºkkavad&quot;. Aljona Sur≈æikova heidab valgust √§sja esilinastunud filmile, tegemistele J√§rvamaal ja r√§√§gime sellest, mis teda kunstis ja kunstnikes enim paelub. Saatejuht Lisete Velt.

Vilve Undi moekollektsioon &quot;√Ñ√§remaa‚Ä¶ / Periphery‚Ä¶&quot; v√µitis mainekal Los Angelese rahvusvahelisel disainikonkursil International Design Awards (IDA) moedisaini kategoorias pronksauhinna (Bronze Prize in Apparel Category / Runway Collections). IDA festival, mis on oma valdkonnas √ºks tuntumaid, toimus juba 15. korda ning sellel osales disainereid enam kui 80 riigist. Stuudios on Vilve Unt. Saatejuht Nele-Eva Steinfeld.

Portreelugu Eesti tippskulptorist. Edith elab suviti Hiiumaal, sealt alustamegi temaga tutvumist. Ta t√∂√∂tab v√§ga palju ja selle t√µttu ka j√µuab palju. Filmis n√§eme kaht erinevat maailma, kunstniku kinnist ja isegi √ºksildast elu, kunsti loomise protsessi ning siis selle publikule tutvustamist maailma kunstipealinnas (Art Baselil ≈†veitsis), suuri n√§itusi, nende festivalide avamisi, kuhu skulptori teosed j√µuavad. Edith on v√§ikse poisi ema, indie-muusika skeenes legendaarse Raul Saaremetsa elukaaslane. Edith on Eesti publikule juba p√§ris tuntud ja praegu on k√§es hetk, mil ta teeb esimesed iseseisvad sammud rahvusvahelisel areenil, seda strateegiliselt parimates kohtades. Mis on kunstniku vastutus? Kas kunst saab elu muuta? Re≈æiss√∂√∂r Aljona Sur≈æikova, operaator Sergei Trofimov, heli Dmitri Piibe, v√§rvikorrektsioon Artemi Sintsov, helilooja Aleksandr ≈Ωedeljov, produtsent Sergei Trofimov. Tootja Diafilm 2021.
Saatek√ºlaline on re≈æiss√∂√∂r Terje Toomistu, kelle uus film &quot;P√µlvkond piiri taga&quot; portreteerib erinevatel p√µhjustel Eestist √§ra l√§inud noori. Filmi keskmes on p√µlvkond, kes astus ellu p√§rast Eesti liitumist Euroopa Liiduga ning otsustas minna v√§lismaale t√∂√∂le, √µppima v√µi maailma avastama. Ent aastaid hiljem pole p√∂√∂rdumine tagasi Eestisse sageli sama lihtne. Linateos toob vaatajani lood maailma eri paigus elavatest eestlastest, kes ausalt ja avatult jagavad oma isiklikke lugusid, m√µtteid ja tundeid seoses r√§nde, kuuluvuse ja juurtega. Erilinastused koos filmitegijatega toimuvad 29. jaanuaril kinos S√µprus ning 31. jaanuaril Tartu Elektriteatris. Saatejuht on Tarmo Tiisler.



Uue aasta esimene &quot;Kunstiministeerium&quot; kohtub k√µigepealt Tallinna Graafikatriennaaliga - kunstis√ºndmusega, mis toimub j√§rjepanu juba alates 1968. aastast. K√ºlas on juhatuse liige Marten Esko, kes vastab saatejuhtide k√ºsimusele, kuidas on sellise v√§√§rika ajalooga kunstis√ºndmust edasi kanda ja iseloomustab seekordset triennaali ning selle kohta kaasaegse kunsti maastikul. Saatejuhid v√µtavad endale vabaduse l√§bi hekseldada kolm aktuaalset n√§itust. Need on aga Tamara Luuki kureeritud Neeme K√ºlma ja Alice Kase &quot;Edevuses √ºksi&quot; Tallinna Linnagaleriis, Siim Preimani kureeritud Krista M√∂lderi ja Kristi Kongi &quot;... ja teised valguse varjundid&quot; Tallinna Kunstihoones ning Reet Marki kureeritud Miljard Kilki retrospektiiv Eesti Rahva Muuseumis. Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.
Kunstiteadlane ja Tartu Kunstnike Liidu esimees Peeter Talvistu tutvustab Tartu Kunstimajas avatud uusi n√§itusi. K√µne all on kolm n√§itust: suures saalis Britta Benno isikun√§itus &quot;Saamisest maa(stiku)ks&quot;, v√§ikeses saalis Kelli Gedvili isikun√§itus &quot;Nahahooldus&quot; ning monumentaalgaleriis Sven Parkeri ja Roman-Sten T√µnissoo √ºhisn√§itus &quot;Kujutlusi mittevabaduses&quot;. N√§itused j√§√§vad avatuks 20. veebruarini 2022. Saatejuht Liina Vainumetsa.
Stuudiok√ºlalised on Airi Triisberg ja Maarin Ektermann. Nende algatatud kunstivaldkonna √µiglaste tasum√§√§rade mudeli kujundamise protsessi panustas ligikaudu 70 kunstivaldkonna praktikut kahe aasta jooksul ‚Äì kunstnikud, tarbekunstnikud, n√§ituse kujundajad, graafilised disainerid, kirjutajad ja kuraatorid, n√§ituste installeerijad ja dokumenteerijaid ning institutsioonide juhid. Saatejuht Kaisa Ling.

Eesti Kultuurkapitali aastapreemiate jagamise erisaates tehakse k√µigi elut√∂√∂- ja peapreemiate laureaatidega l√§hemalt juttu, et avada Eesti kultuurielu olulisemate inimeste m√µttemaailma ja tegude tagamaid. Saatejuhid Sandra Uusberg ja Kaspar Velberg. Re≈æiss√∂√∂r ja produtsent Mikk J√ºrjens.

Intervjuu kunstnik Tanja Muravskajaga, kelle korraldatud n√§itus &quot;Hingel√§hedane s√µna&quot; on avatud Tallinna Vene muuseumis (kuni septembrini 2022). Vestleme keele omap√§radest, lugudest, mis on s√µnade taga ning kogukonnast, mida muuseum enda √ºmber loob. Seej√§rel v√µtab Kunstiministeerium k√µne P√§rnusse. Kuraator Marian Grau tutvustab talvise kunstielu k√§imat√µmbajat FotoFesti, mille kuus n√§itust j√§√§vad avatud m√§rtsi l√µpuni/aprilli alguseni. Valikus on kaameravaba fotokunsti, fotokunsti ajalugu, portreefotot, vaatefotograafiat ning ka √ºks kosmiline m√µ√µk. Saate l√µpuks soovitab &quot;Kunstiministeerium&quot; kahte n√§itust: &quot;Valve Janov. Algusest avangardi 1942‚Äì1965&quot; Adamson-Ericu muuseumis (kuni 27.03, kuraatorid √úlle Kruus, Enn Lillemets) ja &quot;Pikipiirijooksja, rotip√º√ºdja ja m√º√ºriladuja&quot; Tallinna Kunstihoone galeriis (kuni 03.04, kuraator Gregor Taul). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Neljap√§eval linastuv videoprogramm &quot;N√∂√∂ri m√∂√∂da&quot; koondab endas kuue videokunstniku t√∂√∂d, mis p√§rinevad Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse arhiivist. Miks on nende videote korduvaks motiiviks just n√∂√∂r, r√§√§gib programmi kuraator Marika Agu. Saatejuht Lisete Velt.

Tartu Kunstimuuseumis saab k√ºlastada kolme n√§itust: kolmandal korrusel on baltisaksa maalikunstniku Lilly Waltheri (1866‚Äì1946) loomingut tutvustav n√§itus &quot;Lilly Walther. Piiritu&quot;, projektiruumis on Noor Tartu n√§itusesarjas Nele Tiidelepa isikun√§itus &quot;Keda saab ainult igatseda&quot; ja esimesel ja teisel korrusel Ludmilla Siimu (s 1938) retrospektiivn√§itus &quot;Olemise helk&quot;. V√§ljapanekuid tutvustavad kuraatorid Nele Ambos (&quot;Lilly Walther. Piiritu&quot;) ja Kristlyn Liier (Ludmilla Siim &quot;Olemise helk&quot;) ning kunstnik Nele Tiidelepp (&quot;Keda saab ainult igatseda&quot;). Saatejuht Liina Vainumetsa.

K√µrgema Kunstikooli Pallas meediadisaini osakond kutsub graafikan√§itusele &quot;S√µlm&quot;. Omandatavast erialast ja n√§itusest r√§√§givad l√§hemalt Tartu K√µrgema Kunstikooli Pallas meediadisaini osakonna kolmanda kursuse tudengid Bibiana Aarma ja Maria Kilk. Saatejuht Liina Vainumetsa.

K√ºlas on kunstnik Diana Tamane, kellel on avatud n√§itused &quot;Puudutuse t√ºpoloogia&quot; EKKMis (kuni 05.06) ning &quot;Sama taeva all&quot; Kogo galeriis (kuni 18.06). Tamane vaatleb nendel n√§itustel l√§hedalt, lausa naha alla pugedes t√ºtarde, emade ja vanaemade kogemusi, koos olemist, omavahelist d√ºnaamikat ja toetust. Lisaks arvustavad saatejuhid n√§ituseid &quot;Ars viva 2022 ‚Äì tajuv√§lja agendid&quot; (kuraator Maria Helen K√§nd, Kai kunstikeskuses kuni 07.08) ning &quot;Teie m√§ngige, me k√§ime korraks √§ra&quot; (kuraator Tamara Luuk, Tallinna Kunstihoones, kuni 05.06). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.



Professor, maalikunstnik ja graafik Ado (Adolf) Vabbe r√§√§gib oma √µpingutest erinevate √µppej√µudude juures, √ºhise ateljee (Anton Starkopf, Otsmann jt) loomisest M√ºnchenis. Kohtumistest erinevate kunstiinimestega. 1913. a p√∂√∂rdub koju Narva tagasi. Pikem meenutus Itaalia reisist, kus viibis terve aasta. Materjal lindistatud 24. oktoober 1955. a Friedebert Tuglase kodus. Salvestas Elo Tuglas. Originaal Tuglase muuseumis. NB! Raadiosaateks k√µlbmatu materjal - kasutatav ainult l√ºhil√µikudena - n√§itena. Esineb katkestusi. Korrigeeritud Heino Pedusaare poolt m√§rts 1982. a.

Tallinna vanalinna kindlustusv√∂√∂nd, saatejuhid Helju Korv ja Valdo Pant. Saates r√§√§givad kunstiajaloolane Villem Raam ja Teadusliku Restaureerimise t√∂√∂koja arhitekt Rein Zobel. Ekskursioon Tallinna linnam√º√ºril asetsevatele tornidele. Villem Raam r√§√§gib linnam√º√ºrist, selle ehitusest. Rein Zobel jutustab linna tornidest, nende ehitusviisist, plaanidest tulevikus. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 13.07.1958.

Raadioolukirjeldus &quot;Nikolai Triik&quot;. Saade maalikunstnikust - Nikolai Triik (1884-1940). Kadrioru Kunstimuuseumis on Nikolai Triigi m√§lestusn√§itus. Saate sissejuhatus ja vahetekstid diktorilt. Nikolai Triigist ja tema loomingust k√µnelevad kunstiajaloolane ja n√§ituse koostaja Evi Pihlak, restauraator Eerik P√µld, Nikolai Triigi √µpilane Lepo Mikko ja tema abikaasa Agnes Lamp-Mikko, Nikolai Triigi √µde Liidia Triik. Reporter on Lembit Lauri. Eetris 08.08.1959. VAS-58

Adamson-Eric (ristinimi Erich Karl Hugo Adamson, 1902-1968) on √ºks mitmek√ºlgsemaid loovisiksusi 20. sajandi Eesti kunstis. Eelk√µige virtuoosliku maalijana tuntud kunstnik t√∂√∂tas ka peaaegu k√µigil tarbekunstialadel. 1962. a korraldati Adamson-Ericu 60. s√ºnnip√§eva puhul Tallinna Kunstihoones tema personaaln√§itus. Eriti h√§mmastas k√ºlastajaid kunstniku mitmek√ºlgsus (eksponeeritud oli √ºle 900 teose). See oli kunstniku teine isikun√§itus - esimene toimus sealsamas Kunstihoones 1938. a.
Saatejuht Lembit Lauri k√ºlastab kolme kunstnikku: G√ºnther Reindorffi, Hendrik Vitsurit ja Alo Hoidret, kelle k√µigil on s√ºnnip√§ev 26. jaanuaril. 00:00 Lembit Lauri k√ºlastab graafik G√ºnther Reindorffi, r√§√§gitakse tema maastikupiltidest, tulevikuplaanidest 05:11 Lembit Lauri k√ºlas raamatute kunstilisel kujundajal Hendrik Vitsuril, juttu tuleb tema t√∂√∂dest 11:53 L. Lauri k√ºlas kunstnik Alo Hoidrel, r√§√§gitakse √µpingutest ja rindejoonistustest. K√µigilt kolmelt kunstnikult l√µpus√µnad. Eetris 28.01.1962

K√ºlas Karl Burmanil, arhitekt ja kunstnik, (80-aastane). Esinevad Villem Raam, Karl Burman, reporter Lembit Lauri. Toimetaja Lydia M√∂lder. 1. R√§√§gib saatejuht Villem Raam, tutvustab Karl Burmani. 2. Karl Burman r√§√§gib oma kunsti√µpingute algusest. Reporter Lembit Lauri. 3. Villem Raam r√§√§gib Karl Burmani kunsti√µpingutest. 4. Karl Burman r√§√§gib 1905. a revolutsioonist, k√ºsitleb Lembit Lauri. 5. Villem Raam: Karl Burmani esimestest t√∂√∂dest ja loomingust √ºldse. 6. Lembit Lauri k√ºsitleb Karl Burmani, juttu tuleb tema reisidest ja erinevatest paikadest, kus maalida. 7. Villem Raam r√§√§gib arhitekti ja kunstniku Karl Burmani uutest kavatsustest.

70 aastat (1968) kunstnik Eduard Viiralti s√ºnnist. Kasutatud 1963. aastal saates olnud helil√µike. 00:02:21. Kunstnik Evald Okase meenutused. Eduard Viiralt on suurt m√µju avaldanud graafikaliste tehnikate v√§ljaarendamisele. Esimesed kohtumised 1939. aastal, oli tagasihoidlik inimene. 00:04:36. Anton Starkopfi meenutused. Kohtus Eduard Viiraltiga Pallase ateljees Tartus. Skulptuuri√µpingud Saksamaal. 00:08:11. Ferdi Sannamees r√§√§gib, et Eduard Viiralt oli kinnise iseloomuga. 00:10:45. Aleksander Vardi meenutused. Oli Pariisis Eduard Viiralti toakaaslane. K√§isid koos palju joonistamas. Eduard Viiralti t√∂√∂d olid filigraansed. 00:16:27. Kollektsin√§√§r Alfred R√µude (majanaaber Tallinnas) meenutused saksa okupatsiooni aastatest. 00:18:34. Evald Okase meenutused. 1961. a k√ºlastas Eduard Viiralti viimast puhkepaika Parisis. Teksti loeb Aino Ripus. Saate autor Lembit Lauri.

Kunstnik Jaan Jensen (pseudon√º√ºm Sen-Sen, 1904-1967) oli eesti karikaturist ja raamatugraafik. Eesti Kunstnike Liidu esimees aastail 1962-1967. Jaan Jensen on kujundanud, illustreerinud ja koostanud mitmed raamatud: J. Jensen Eesti ajaloo atlas. Eesti Kirjanduse Selts 1933. J. Jensen jt. S√µbralikud ≈°ar≈æid. Kunst 1966. J. Jensen Vastukarva. Valik poliitilist satiiri. Eesti NSV Kunst 1960. Jaan Jensenit √µnnitlesid tema 60. juubelil: Tallinna T√§itevkomitee aseesimees Rein Ristlaan (1933-2007), arhitekt Mart Port (1922-2012) abikaasaga, EKP KK sekret√§r Leonid Lentsman (1912-1996), EKP Tallinna Linnakomitee sekret√§r Nikolai Johanson (snd 1927), ooperilaulja Georg Ots (1920-1975) abikaasaga, koorijuht Gustav Ernesaks (1908-1993) jt.

ENSV rahvakunstnik Anton Starkopfi 75. s√ºnnip√§evale p√ºhendatud saade (22.04.1889 - 20.12.1966). Saates helisalvestised juubelin√§ituse avamiselt. S√µna saab n√§ituse avamisel Eesti NSV kultuuriminister Albert Laus. Saates esinevad juubilar Anton Starkopf, kunstiteadlane Voldemar Erm, Anton Starkopfi √µpilased kujurid Herman Halliste, Alfred Leius-Zolk, Enn Roos, Olav M√§nni ja Ernst Kirs. Reporter Lembit Lauri. Saade on muusikaliselt kujundatud.
Saade T√µravere observatooriumist ja seal olevast mosaiigist &quot;T√§hekaart&quot;. Saates esinevad Lembit Lauri, dotsent Paul Pr√ºller (kes r√§√§gib t√§heteaduse ajaloost - mida vanasti usuti ja kuidas t√§htkujusid nimetati), kunstiteadlane Niina Raid ja kunstnik Lagle Israel, kelle k√§tet√∂√∂na mosaiik valmis, r√§√§gib mosaiigi valmimisest ja sellest, kuidas korjas selleks rannakive. Teksti loeb Elfriede Ilves. Teksti autor Lembit Lauri.

Pirita klooster - loeng-reportaa≈æ kunstiteadlase Villem Raami saatel Pirita kloostris, saatejuht Valdo Pant. Saates tuleb juttu kunstim√§lestistest ja nende s√§ilitamise vajalikkusest, m√µnede m√µistete seletusi enne eksukursiooni. Villem Raam r√§√§gib Pirita kloostrist, nunnade ja munkade kooseksisteerimisest, elust kloostris keskajal, tehakse ringk√§ik kloostris. Saates on kasutatud katkendeid 1955. aasta kuuldem√§ngust &quot;V√ºrst Gabriel&quot;.

Kunstnik Ants Laikmaa 100, avalik m√§lestus√µhtu 5. mail 1966. a. 00:00:00 Avas√µna - Arnold Green, 00:05:30 kunstilisest loomingust r√§√§gib Vaike Tiik, veel esinevad 00:23:34, 00:56:06, 01:04:07 Aksel Orav, 00:31:57 Priidu Aavik, 00:44:05 Enn Roos, Johannes V√µerahansu, 00:52:25 Viiu H√§rm esitab Marie Underi luuletused &quot;Sa tuled s√ºgisel&quot; ja &quot;Uneretk&quot; ja 00:58:53 Tiit Kuusik. Kohati lint kr√µbiseb! Toimetaja Lydia M√∂lder, helire≈æiss√∂√∂r Anne Jaama, salvestatud 05.05.1966.

Saade Tallinnast, Tallinna tornidest, Tallinna arhitektuurist, saate autor Milvi Juske. Saates r√§√§givad kunstiteadlased Villem Raam ja Elmo Raadik, kodu-uurijad Aleksander Kivi, Kaljula Teder, Karl Laane, sm Aaloe. Teemad: Pikk Hermann, Oleviste kirik, Kiek in de K√∂k, Paks Margareeta, Vana Toomas, Tallinna linnam√º√ºr ja m√º√ºritornid, 17. sajandi √µnnetu armulugu. Intervjueerija Milvi Juske. Toimetaja Vello Mikk. Muusikaline kujundus Arne Oit. Helioperaator Lilian Veldermann. Saates muusika. Eetris: 16.09.1967.
Adamson-Ericut ja Richard Sagritsat m√§lestades. Kunstnikud Adamson-Eric ja Richard Sagrits - saates jagavad m√§lestusi ja r√§√§givad nende loomingust saatejuht Helgi P√µldroos ning kunstnikud - s√µbrad - kolleegid Enn P√µldroos, Helene Kuma, Lepo Mikko, M√§rt Bormeister ja Priidu Aavik. 00:18:08 Richard Sagritsa m√§lestused raamatust: Leo Soonp√§√§ &quot;Richard Sagrits&quot;. NB! 00:30:40 vaikusehetk meenutuseks. Saade on muusikaliselt kujundatud. Kavas 21.12.1968.

RAMETO avaliku √µhtu salvestus. Saatesarjas &quot;Kodukandi lood&quot; tuleb juttu Kadriorust, saatejuht Hubert Veldermann. Saates esinevad: kunstiteadlane Mai Lumiste r√§√§gib Kadrioru ajaloost; Linnamuuseumi t√∂√∂taja Hillar Saha; Kunstimuuseumi direktor Inge Teder; geoloog Karl M√º√ºrisepp; bioloog Tiit Randla; kodu-uurija Heino Gustavson; TA Tehnikaraamatukogu osakonnajuhataja Voldemar Miller. H. Veldermann vestleb solistide Els Himma, Heidy Tamme, T√µnis M√§gi ja Uno Loobiga, tutvustatakse ka saateansamblit. Laulavad: Uno Loop, Els Himma, T√µnis M√§gi, Heidy Tamme. Eetris 24.09.1971. PAS-2574 (1)



Juhan Muksi meenutusi kunstnik Eduard Viiraltist. Helil√µik saatest &quot;Saade v√§liseestlastele&quot;. Kunstnik Juhan Muksi meenutusi perioodidest 1925-1926 ja 1933-1939, kui ta elas Prantsusmaal ja kohtus Eduard Viiraltiga. P√µhiliselt kohtusid nad Pariisis, kunstnike kohvikus. Juhan Muks r√§√§gib Eduard Viiralti ateljeest ja tema elust. K√ºsitleb Lembit Lauri. Saates olnud 17. mail 1974. Toimetaja Toivo Karis.
Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on tekstiilikunstnik Leesi Erm, saatejuht Martti Soosaar. Saate alguses Age Raa jutt Leesi Ermist. Martti Soosaar vestleb Leesi Ermiga k√§silolevatest t√∂√∂dest ja tehtud vaipadest, materjalidest ja v√§rvidest, mida kasutab, gobel√§√§nvaipadest ja nende valmistamisest, motiivide kasutamisest t√∂√∂s, kunstnikutee algusest, eriala valikust ning √µppej√µu ametist. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 17.10.1974.

Kesk√∂√∂programm. Maalikunstnik Priidu Aavik ja skulptor Enn Roos meenutavad oma √µpetaja Ants Laikmaa ateljee-kooli, saate autor ja saatejuht Martti Soosaar. Priidu Aavik r√§√§gib Ants Laikmaa ateljeest ja t√∂√∂metoodikast, kooli tegemistest, Laikmaa √µpetusest. Enn Roos r√§√§gib √µpingutest, Laikmaa otsekohesusest, suhetest √µpilastega, vaimsusest. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 07.08.1975.
Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on tarbekunstnik Elgi Reemets, saate autor ja saatejuht Martti Soosaar. Elgi Reemets r√§√§gib rahvariiete kogumisest Setu k√ºlades, rahvakunsti kogumisest √ºli√µpilasena Saaremaal, loomingu erinevad harud, vaipade kudumine (Moskva n√§ituse tarbeks), √µpetaja Kristjan Raud, seosed √µpetaja Kristjan Rauaga, rahvakunstiesemete osast oma ja Kristjan Raua t√∂√∂des. Saate algus- ja l√µpus√µnad toimetaja Age Raa. Muusikaline kujundaja Silja Vahuri. Eetris 04.09.1975. PAS-3086
Kesk√∂√∂programmi valikkava. Eesti NSV teeneline kunstnik Vive Tolli ja reporter Martti Soosaar vestlevad raamatugraafikast, autasudest, osav√µtust rahvusvahelisest v√µistlusest Moskvas &quot;Raamat-75&quot;. Vive Tolli kujundatud raamatud (Anna Haava, Friedebert Tuglas), rannaainelised t√∂√∂d, n√§itused, erinevad graafikatehnikad. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 02.10.1975.

Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on kunstnik Edgar Valter, saatejuht Martti Soosaar. Vestlus Edgar Valteriga ilusatest paikadest, mida on k√§inud avastamas ja lasteraamatute illustratsioonidest, illustratsioonidest Jaan Krossi raamatule &quot;Mardi leib&quot; ja Oskar Lutsu raamatule &quot;Nukitsamees&quot;, maalimisest, karikatuuridest, meenutatakse Kurgj√§rvel olemist ja juttu tuleb praegustest tegemistest. Saate algus- ja l√µpus√µnad toimetaja Age Raa. Muusikaline kujundaja Silja Vahuri. Eetris 13.11.1975.
Vestlus NSL Liidu rahvakunstnik, professor Evald Okasega tema 60. s√ºnnip√§eva puhul (s√ºndinud 28.11.1915), saate autor ja reporter Hubert Veldermann. Viimase aja t√∂√∂d - s√ºgismaastikud, vanemad, √µpingud, s√µjaaeg (rindebrigaadid), Kunstiinstituudis √µppej√µuks olemine ja √µpilased, r√§nnuteed ja sellest valminud teosed, viljelemine erinevate kunstialadega, erinevad tiitlid (auliige, rahvakunstnik), n√§itused, suunad N√µukogude Eesti kunstis. Saade on kujundatud Evald Okase lemmikmeloodiatega. Toimetaja Inge Trikkel. Eetris 25.11.1975.
Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on kirjakunstnik Villu Toots, saate autor ja saatejuht Martti Soosaar. Vestlus Villu Tootsiga hanesulgedest, kirjasulgede ja kalligraafia arengu teemadel, kirjakunsti areng ja koolitus. Villu Toots r√§√§gib, kuidas ta j√µudis kirja juurde ja tehtud t√∂√∂dest. Saate algus- ja l√µpus√µnad toimetaj aAge Raa. Muusikaline kujundaja Silja Vahuri. Eetris 04.12.1975.

Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on maalikunstnik M√§rt Bormeister, saade kunstniku 60. s√ºnnip√§eva t√§histamiseks, saate autor ja k√ºsitleja Martti Soosaar. M√§rt Bormeister r√§√§gib ajaloost, oma piltidest, Adamson-Ericust, s√µjast, √µpingutest, elust s√µja ajal ja p√§rast seda, √µpetajakarj√§√§rist, loomingust, linnavaadetest, v√§rvidest, maalimisest, vanadest majadest, vaba√µhumuuseumist, majade joonistamisest, eesti saartest. Saate sissejuhatus ja l√µputeadustus toimetaja Helgi Erilaid. Muusikalised kujundajad Silja Vahuri ja √úlle Kilvet. Eetris 30.09.1976.

Saates meenutatakse kunstnik Richard Uutmaad ja tema elu Altjas, meenutavad kunstnikud Priidu Aavik, Lepo Mikko, Evald Okas ja kunstiajaloolane Villem Raam, r√§√§gitakse Richard Uutmaa koolielust ja meremaalidest, temast kui inimesest, kunstilisest olemusest. N√§itleja J√ºri Krjukov loeb Richard Uutmaa laaste ja luuletusi, mis avaldatakse esmakordselt. Saate autor Lembit Lauri. Toimetaja Mari Tarand. Helioperaator Aino Lauri. Eetris 31.05.1977. PAS-3234

Kunstnik Valdur Ohaka v√§rvikast isikust ja loomingust innustust saanud s√µpruskond koostas kunstnik Ilmar Kruusam√§e eestvedamisel raamatu Valdur Ohaka seni avalikustamata joonistustest, millega t√§histati tema 90. s√ºnniaastap√§eva. Film, mis on tehtud kunstniku loomingu hiilgeajal, laseb meil osa saada tema elust legendaarses K√ºtiorus, kuhu sageli kogunesid aega veetma ja m√µtteid vahetama vabameelsed vaimuinimesed. Re≈æiss√∂√∂r Tiina Park.

Rahvakunstnik Elgi Reemets jutustab oma vanematest, lapsep√µlvekodust, oma √µest (arhitekt Valve Pormeister), kooliajast, oma kunsti√µpetajast kooliajal (Kristjan Raud), keraamikust Vally Ellerist, kunsti√µpingutest. Samuti tuleb juttu laiaulatuslikust rahvakunsti kogumisest √ºle vabariigi ning praegustest t√∂√∂dest. NB! 23. minutil lindi kiiruse erinevustest tekkivad h√§ired. Saate autor ja k√ºsitleja Lembit Lauri. Eetris 06.07.1980.

Eesti Televisiooni saate heli. Saatejuht Andres Vihalem oli √ºhe p√§eva v√§ljas Kadrioru pargis ja uuris, mida t√§hendavad linnainimesele √ºldse pargid, kust oleks eeskuju v√µtta ja kuidas on lood teistes N√µukogude Liidu linnades. Mida t√§hendab park teadlasele ja mida kirjanikule? Missugune on praegu Kadrioru pargi seisukord ja millised on inimeste mured, kes Kadrioru eest hoolitsevad. Teises saates k√µnelevad Botaanikaaiast Heiki Tamm, kunstiteadlane Mai Lumiste, pargivaht Juhan Koidu ja Haljasalade Trustist Eliina B√§rg, p√µline Kadrioru elanik kirjandusteadlane Elem Treier. Saade on muusikaliselt kujundatud.

Intervjuu kunstniku Valli Lember-Bogatkinaga, saate autor ja k√ºsitleja Elme V√§ljaste. Lapsep√µlv ja vanemad, loodus loomingus, kooliaeg, √µppej√µud, hetke looming (mosaiikpannood), akvarellin√§itused, reisid ja nende m√µju, reis Buhhaarasse, pojad, loomingu mitmekesisus. Saate alguses sissejuhatus, loeb Tanel L√§√§n. Elme V√§ljaste l√ºhike intervjuu J√ºri Bogatkiniga. Eetris 29.10.1981.
Meie maa-arhitektuuri suurkuju, kes ise p√§rit Loksa kandist, tundis ja teadis eestlast, tema soove ja vajadusi. Mees, kes kandis rahvusliku mustriga vesti, silmitses maailma muhedalt l√§bi paksude prilliklaaside ning √ºtles vajalikus kohas vajaliku s√µna. August Volbergi k√µrval v√µtavad saatest osa arhitektid Peeter Tarvas ja Toomas Rein. Saatejuht on Ike Volkov. Saade valmis August Volbergi 85. s√ºnnip√§eva puhul.

90 aastat Ado Vabbe s√ºnnist. 00:00:53, 00:05:11 Kunstiteadlane Evi Pihlak r√§√§gib Ado Vabbe t√§hendusest meile ja Eesti kunstile, vahele loeb J√ºri Karindi Ado Vabbe m√µtteid. 00:04:29 oktoobris 1955 k√§is Ado Vabbe k√ºlas Friedebert Tuglasel ja seda lindistas Elo Tuglas (l√µik sellest lindistusest). 00:18:14 Aleksander Vardi r√§√§gib Ado Vabbest. Toimetaja Helju J√ºssi, saate autor Martin Viirand, eetris 21.03.1982.

Film kaamerale nii t√§nulikust tarbekunstist, nagu seda on klaas. Klaasikunsti eksponeerimise k√µrval anname ruumi ka selle loomise protsessile ja loojatele. Meie klaasikunstnikest on ekraanil Eino M√§elt, Peeter Ruda≈°, Maie Mikof, Silvia Raudvee ja Leida J√ºrgen. Filmi alguses teeb Volli M√§eumbaed l√ºhiekskursi ajalukku Hiiumaal H√ºti k√ºla juures, kus asus eesti esimene klaasit√∂√∂stus. Stsenaristid Ira Einamaa ja Tiina Pork, operaator Toomas Massov, re≈æiss√∂√∂r Tiina Pork.

R√§√§gime Aleksander Tassast, mehest, kes oli nii kunstnik, kirjanik, kunstiteadlane kui ka muuseumitegelane. P√ºhendudes √ºhele v√µi teisele kunstialale k√ºll l√ºhikeseks ajaks, on Tassa renessansliku vaimuinimesena j√§√§nud kindlalt meie kultuurilukku. Aleksander Tassa kirevat elu ja loomingut tutvustavad kirjandusteadlane August Eelm√§e ning kunstiteadlased J√ºri Hain ja Villem Raam. Katkendi legendist &quot;√Ñikese ilm&quot; loeb Sulev Teppart.



Sarnaselt teiste oma aja kultuuriinimestega oli Jaan Koort mitmek√ºlgne mees. Skulptuuriloomingu k√µrval on k√µrgelt hinnatavad ka tema maalid ja keraamika. Jaan Koort on luuletanud, viiulim√§ngu harrastanud, m√∂√∂da ilma r√§nnanud, k√µige selle k√µrval perekonnaisa olnud. Saates r√§√§givad professor Enn Roos ning kunstniku t√ºtar Tui Koort ja poeg Lennert Koort. Autor ja saatejuht J√ºri Hain.

Saate k√ºlaline on Rootsis elav vabakutseline kunstnik Enno Hallek, saate autor ja k√ºsitleja Lea Sinissaar. Enno Hallek on s√ºndinud Eestis 1931. aastal. Enno Hallek r√§√§gib elust Rootsis, meenutab kodu Eestimaal, √µpingud Rootsis ja t√∂√∂ Rootsi Kunstiakadeemia √µppej√µuna, vabakutselise kunstniku staatus Rootsis ja Kunstiakadeemia struktuur, lapsep√µlve m√µjud kunstnikuks kujunemisele ja loomingule, hetke tegemised, n√§itused, tellimist√∂√∂d. K√ºlastatakse Stockholmi galeriid, intervjuu galerii omaniku Ann Westiniga (inglise keeles, t√µlge Lea Sinissaar). Toimetaja Lembit Siimaste. Saade muusikaliselt kujundatud.

1985. aastal t√§histas maailma kultuuriavalikkus Soome rahvuseepose &quot;Kalevala&quot; ilmumise 150. aastap√§eva. Sel puhul ilmus ka Eestis teose uustr√ºkk, millele tegi illustratioonid graafik Herald Eelma. Saates selgitavad kunstiteadlane J√ºri Hain ja kunstnik Herald Eelma eepose illustreerimise huvitavamaid √ºksikasju ja selle t√∂√∂ seost kunstniku senise loominguga.

Saate teemaks on V√µru linna arhitektuuri ja v√§√§rtusliku keskkonna s√§ilitamine. Saatejuht Trivimi Velliste stuudiok√ºlalisteks on Vabariikliku Ahitektuurim√§lestiste Kaitseinspektsiooni juhataja Fredi Tomps, V√µru rajooni arhitekt M√§rt Ploomipuu, ETLVL arhitekt Ilmar Jalas, V√µru Muinsuskaitse inspektor Vaike Kupp ja videointervjuus r√§√§gib V√µru TK esimehe Elmar Tiit. Illustratsiooniks on fotod, mustvalged kroonikakaadrid s√µjaeelsest V√µrust ja videomaterjal t√§nap√§evasest linnast.

1987. aasta alguses toimus Moskva Kunstnike Keskmajas Krimmi kaldapealsel eesti kunsti k√µigi aegade suurim n√§itus, mis h√µlmas viimase k√ºmnendi loomingu paremikku. V√§lja oli pandud 1500 t√∂√∂d ligemale kolmesajalt kunstnikult maali, skulptuuri, graafika, disaini ja tarbekunsti vallast. N√§itusele annavad hinnangu NSV Liidu Kunstnike Liidu juhatuse esimees Nikolai Ponomarjov, sekret√§r Igor Abrossov, kunstnik A. Sitnikov, kunstiteadlane W. Mailand, Eesti Kunstnike Liidu juhatuse esimees Enn P√µldroos ja teised.



Saate autor ja saatejuht Martin Viirand. Saade Alar Kotli nimelise preemia saanud arhitektist Vilen K√ºnnapust. 00:00:39 ja 00:12:15 Ike Volkov k√µneleb Vilen K√ºnnapust ja tema loomingust. 00:11:33 Helil√µik temaatiliselt √µhtult &quot;Ruumi poeesia&quot; Kirjanike Majas, k√µneleb Vilen K√ºnnapu. 00:17:33 Vilen K√ºnnapu k√µneleb West Coast Gateway (L√§√§neranniku V√§rav) arhitektuurikonkursist (Los Angeles, 1988). Kavas 02.09.1988. Saate l√µpp on puudu.

Eesti kunstiloo suuremaid nimesid skulptor Anton Starkopf on s√ºndinud Kohila vallas, √µppinud M√ºnchenis ja Pariisis, t√∂√∂tanud Rathenis, Dresdenis, Berliinis ja Moskvas, osalenud &quot;Pallase&quot; asutamises. Tema loomingusse kuulub hulgaliselt monumente ja ausambaid, portreesid ja b√ºste, reljeefe ja dekoratiivseid figuure. Saade p√º√ºabki aidata looja elu ja ideid m√µista.



Toimetaja Lea Veelma. Saatel√µik. R√§√§kija on meesterahvas. Teemaks on: KUKU klubi, mis asutatud 1935. aastal, s√µjaj√§rgsel k√ºmnendil pidas pausi ja tegutseb t√§nini klubina. R√§√§gitakse 1990-ndate I poole loomerahva kinnise klubi elust. Nimepidi on juttu 50-aastase ametistaa≈æiga ≈°veitserist Leost, ettekandjatest Piretist ja Tiinast, baarmenidest Vellost ja Antsust. Salvestuskuup√§evana on m√§rgitud 1990-ndate I pool. ASDAT-664.6

Sarja neljanda ts√ºkli viimane loeng on √ºldistus teemal inimene ja kunst. Professor Juri Lotman r√§√§gib t√§nap√§eva kunstist ja sealhulgas filmikunstist, nende m√µjust isiksusele, kunsti omap√§rast ning suhetest pseudokultuuri eri vormidega. Kunst annab alati valikuv√µimaluse, mida elu sageli ei anna. Ta eksisteerib mitte ainult v√§ljaspool meid, vaid ka meis enestes. Kui ka tahaksime, ei suudaks me elada kunstita. Re≈æiss√∂√∂r Kadri Mardna, operaator Andres Kull, toimetaja Jevgenia Haponen.

Eesti Telefilmi materjal &quot;Kunstnik Peeter Mudist&quot;. Ilmselt filmi &quot;Iga√ºks nagu saab&quot; heli algmaterjal. Re≈æiss√∂√∂r ja intevjueerija Liina Kulles. Helire≈æiss√∂√∂r Rein Urm. Kunstnik Peeter Mudist k√µneleb loomulikkusest, ateljeest kunstniku elust, hirmust maailma ja elu ees, loomingust, Saaremaast, teaduslikust t√∂√∂st &quot;Joonistaja 10 k√§sku&quot;, t√µest, vabadusest, maalimisest jpm. Monteerimata materjal. Salvestatud m√§rtsis 1990.



Film eesti kunstnikust Peeter Mudistist (1942), kes l√µpetas ERKI 1967. aastal maalijana. Mudist oli kunstnik, kes ei maalinud seda, mida n√§gi, vaid seda, mida m√µtles. Tema jaoks oli t√§htis vaid s√µnum, valguse otsimine. Tal oli, mida √∂elda, ja ta kandis selle puhtf√º√ºsiliselt iseendast andes l√µuendile, ignoreerides oma rasket haigust. Film h√µlmab ajavahemikku kevadest s√ºgiseni 1990. Viibime Mudisti seltsis nii Saaremaal Leisis kui ka tema ateljees Tallinnas. Filmis keskendutakse eelk√µige kunstnikule kui loojale, on p√º√ºtud avada kunstniku olemust tema tunnetuse k√µrghetkedel, tabada loomisajendeid ja kanda edasi tema s√µnumit.

Siim-Tanel Annuse algusaegade graafiliste lehtede rafineeritud geomeetrilistes, abstraktsetes kujundites on p√ºrgimus argisest v√§lja, taeva ja valguse poole. Suhtlemises eluga l√§bi kunsti on kunstniku varjatud kirglikkus leidnud v√§ljundi performance'ides. K√µlab Peeter V√§hi teos &quot;√úheksa mantrat&quot; ja Annus r√§√§gib oma p√º√ºdlustest kunsti tegemisel ning selle n√§gemusest.



Saate autor ja intervjueerija Lea Veelma. Saade Kunstikanal. Kolm intervjuud saatest, saade pole s√§ilinud terviklikult. 00:00:02 Mati Karmin r√§√§gib Sammas Galeriist, mis on tegutsenud aasta. Kunstnikest, kunstist ja kunstnike probleemidest, galeriist, jm. 00:08:09 Epp Maria Kokam√§gi r√§√§gib oma n√§itusest &quot;Teated suvest&quot; Sammas Galeriis (helil√µik salvestatud 08.09.1993), kunstist, suvest, oma t√∂√∂dest ja muusikast. 00:15:23 Arhitektuurimuuseumi direktor Karin Hallas r√§√§gib Rahvusraamatukogus avatud n√§itusest &quot;Arhitektuurijoonis kui ajastu dokument&quot;. Saade kavas Raadio 2-s 11.09.1993. VAS-4604
Eesti skulptorite algatatud rahvusvaheline skulptuurialane t√∂√∂kohtumine Otep√§√§l. Eesm√§rgiks koost√∂√∂ edendamine ja aktuaalsete kunstiideede viimine v√§ikelinna keskkonda. Kunstnikel tuli kasutada ainult kohalikke looduslikke materjale ja nende j√§√§ke. Inspiratsiooniallikaks oli linn. Kogu ettev√µtmine kujunes nii v√§ljakutseks kui ka p√µnevaks intellektuaalseks m√§nguks, oamoodi v√µistluseks. V√µitjaks sai Otep√§√§ linn, mida neil suvep√§evadel t√§itis moodsa kunsti hingus. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat.

Eesti kunstis on olnud palju eredaid maalijaid. Nende seast kerkib esile Elmar Kitse (1913-1972) nimi, kes omas erakordset loomisj√µudu ja ande mitmek√ºlgsust. Erakordselt viljaka loometegevuse k√µrval j√§tkus kunstnikul energiat ka arvukate hobidega tegelemiseks. Saates meenutavad kunstnikku tema s√µbrad ja tuttavad ning pereliikmed. Saate autorid on Tiiu Talvistu ja Mare Joonsalu.



Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Toomkiriku vappepitaafide konserveerimise t√∂√∂kojas kaht pooleldi t√∂√∂s olevat vappi: Stackelbergi ning Uexk√ºlli krahvisuguv√µsade omi. L√§bi nende n√§idete kuuleme vappide p√µhikomponentide kujunemisest, t√§ienemisest, v√§rvidest ja dekoorist l√§bi mitme sajandi. Saksa restauraator Arnulf von Ulmann r√§√§gib Toomkiriku konserveerimist√∂√∂koja arendamisest kaasaegsele rahvusvahelisele tasemele.

Saate k√§sikirja aluseks on Leo Soonp√§√§ monograafia ja Hanno Kompuse artikkel. Saate tegemist on toetanud Eesti Rahvuskultuuri Fond. Adamson-Ericu m√§lestustega helisalvestus p√§rineb 1966. aastast. Saade annab s√ºvaanal√º√ºsi Adamson-Ericu loomingust ja tema kohast Eesti kunstis. Adamson-Ericut meenutavad Mari Adamson, Bruno Tomberg, Olev Subbi, Evald Okas, Ella K√ºlv, Gustav Ernesaks, Villem Raam, Leo Gens.

Rikka loomingulise p√§randiga kunstnik Edgar Valter elas viimased poolteist aastak√ºmmet V√µrumaa k√ºngaste ja metsade keskel. Edgar Valter illustreeris ligi 250 raamatut, ilmunud on kaheksa karikatuurikogu, ta l√µi vabagraafikat ja eksliibriseid ning tegutses pidevalt maalikunstnikuna. Aga just V√µrumaal ilmus tema esimene omakirjutatud ja joonistatud lasteraamat &quot;Pokuraamat&quot;, inspireerituna V√µrumaa kaunist loodusest. 12 aasta jooksul j√µudis ta lastele joonistada ja kirjutada veel 15 raamatut ning maalida hulgaliselt V√µrumaa maastikke. Portreesaade Edgar Valterist salvestati P√∂√∂rism√§el. Re≈æiss√∂√∂r Karin Nurm, toimetaja Eve Viilup.

Saatesari hakkab k√§sitlema kunsti, meedia ja elu vahekordi. Iga p√§ev √ºles kerkivaid uusi esteetilisi k√ºsimusi on kutsutud lahti m√µtestama meie parim ajupotentsiaal. L√§bi intellektuaalse vaidluse v√µib isegi selguda t√µde. Saatejuhid on nimekad kunstiteadlased Ants Juske ja Harry Liivrand. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.

Vanade kunstiinstitutsioonide kadumisega on muutunud olulisemaks kriitiku ja kuraatori roll. Kas see on kriitikute v√µim kunstnike √ºle ja kas kriitikud k√§ituvad alati kunstniku suhtes eetiliselt? M√µtteid vahetavad kunstnik J√ºri Arrak, kunstiajaloolane Linnar Priim√§gi ja kuraator Peeter Linnap. Saatejuht on kunstiteadlane Ants Juske. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.

Kuigi Eestis on toimunud arvukalt kunstioksjone ja eesti kunstil on k√µrge renomee, puudub meil sisuliselt kunstiturg. Et aga kunst on kapital, on l√§√§nemaailmas ammu kinnitust leidnud. Stuudiosse on kutsutud galerist ≈†ifara Hindrekson ja kunstidiiler Georg Poslavski. Saatejuht Harry Liivrand. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, kunstnik Sirje Merima, toimetaja Mariina M√§lk.
Ajaloolane J√ºri Kuuskemaa tutvustab Otep√§√§ maalinnuse ajalugu, mis on seotud Otep√§√§ asula tekkimise looga. √úlevaade linnuse rajamisest 6. sajandil kuni h√§vimiseni 1396. aastal. Tutvustatakse Otep√§√§ kirikut, millel on seos Eesti lipu s√ºnniga ning kaht taastatud reljeefi kiriku sissek√§igu k√µrval. Illustratsiooniks on keskaegsed olustikulised joonistused-pildid.



Ideede prioriteet on kultuuriringkondi alati erutanud. Kes m√µtles v√§lja kubismi, kes tuli v√§lja postmodernismi terminiga? Kaasaegses info√ºhiskonnas on ideede liikumine ja erinevate ideede vastatikune m√µjutamine siiski endiselt keeruline protsess, kus on nii v√µitjaid kui ka kaotajaid. Harry Liivranna k√ºlalisteks on kunstiteadlane Sirje Helme ja kirjanik Hasso Krull. Re≈æiss√∂√∂r Indrek Kangur, toimetaja Mariina M√§lk.

L√§bi kogu Eesti kunstiajaloo on olnud √ºks teravamaid probleeme p√µlvkondadevahelised arvete√µiendamised ja seda juba alates esimesest √ºlevaaten√§itusest 1919. aastal. &quot;Isatapjaid&quot; on olnud igal p√∂√∂rdelisel ajastul. Saade p√º√ºab leida vastust k√ºsimusele, kas p√µlvkondade probleem on ikka veel p√§evakorral v√µi mitte. Teema √ºle arutlevad kunstiteadlane Mari Sobolev ja kunstnik Raul Meel.

00:30:35. Saade Niguliste kiriku p√µlemistest ja taastamistest. tr 6 Hubert Veldermann vestleb vesiehitaja Sulev Roosmaga 09.03.1944 p√µlemisest, s√µbra isa hukkumisest, meenutab uut p√µlemist 13.10.1982. tr 8 Muinsuskaitse Ameti juhataja Rasmus Kangropool r√§√§gib kiriku p√µlemistest l√§bi aegade, taastamisplaanidest ja p√µlengust 1982. a. tr 9 Arhiivil√µigud 1984. aasta 26. oktoobrist, kui taastamine l√µpetati. Kunstimuuseumi direktor Inge Teder ja M√§lestusm√§rkide Projekteerimise Valitsuse juhataja Heino Uuetalu r√§√§givad t√∂√∂dest ja plaanidest. tr 10 Kunstiteadlane Mai Lumiste ekspositsioonist ja tulevikuplaanidest. Saade muusikaliselt kujundatud.
Saade Niguliste kiriku p√µlemistest ja taastamistest. tr 6 Hubert Veldermann vestleb vesiehitaja Sulev Roosmaga 09.03.1944 p√µlemisest, s√µbra isa hukkumisest, meenutab uut p√µlemist 13.10.1982. tr 8 Muinsuskaitse Ameti juhataja Rasmus Kangropool r√§√§gib kiriku p√µlemistest l√§bi aegade, taastamisplaanidest ja p√µlengust 1982. a. tr 9 Arhiivil√µigud 1984. aasta 26. oktoobrist, kui taastamine l√µpetati. Kunstimuuseumi direktor Inge Teder ja M√§lestusm√§rkide Projekteerimise Valitsuse juhataja Heino Uuetalu r√§√§givad t√∂√∂dest ja plaanidest. tr 10 Kunstiteadlane Mai Lumiste ekspositsioonist ja tulevikuplaanidest.
Muinsuskaitse ja t√§nap√§ev. Saate autor Reet Made, kultuuriajaloolane Silvi Lindmaa-Pihlak ja Ajakirjanike Liidu abiesimees Toivo Tootsen teevad ringk√§iku Eesti ajakirjanike kodus, mis asub Pirita-Kosel, Waldfriedi villas ja on √ºks nn Vana-Kose omaaegseid kaunimaid ehitisi, mis valmis 1870-ndatel t√µen√§oliselt Eestimaa kubermangu ehitusosakonna arhitekti Rudolf Kn√ºpfferi projekti j√§rgi. 1927 kohandati villa ajakirjanike koduks. Villa ajalugu ja taastamine.

Reet Valing on k√ºlas Viljandimaal K√§√§riku talus Heimtali muuseumis professor Anu Raual. Anu Raud r√§√§gib rahvakunsti s√§ilitamisest ja arendamisest, tutvustab oma muuseumi ekspositsioone ja talukultuuri v√§ljapanekuid. Auv√§√§rt eesti kemmerg. Kooliruumid. Merle Puusepp r√§√§gib oma perenaiset√∂√∂st talus. Kindad. Loomad. Tikkimine. Muuseumi t√§htsus ja eesm√§rgid. Autor Reet Valing. Toimetaja Terje Soots. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 27.07.1997.





Kunstikanali saatel√µik. Laulva revolutsiooni aegne jutt. Aili Vint r√§√§gib oma maalidest, Lasnam√§est. Kunstnike muredest seoses materjalide hankimisega ja n√§ituste korraldamisega, mida igati takistavad √ºksk√µiksed ametnikud. Aili Vindi √ºlevaaten√§itus Kadriorus Eesti Kunstimuuseumis, kus peamiselt eksponeeritud meremaalid. Graafika, erootilised pildid. Intervjueerija Lea Veelma. Saatel√µik kavas 1980-ndate l√µpus. ASDAT-667.11

Saate autori Kerttu Soansi vestluskaaslane on kunstnik Maarja Undusk. Koduelu k√µrvalt ja kodueluga koos enda teostamine. Juttu naiseks ja emaks olemisest, lapsep√µlvest (M. Undusk on Ellen Niidu ja Jaan Krossi t√ºtar). R√§√§gitakse Mari Tarandi n√§itusest Kirjanike Majas tema s√ºnnip√§eval. M√§lestuste s√§ilitamine, laste kasvatamine. Olulised v√§√§rtused elus. Tsiteeritakse Aino Kallast. Maksimalism. Muinasjutt kompromissitult l√µpuni minekust. Eetris Vikerraadios.



Tartu maantee l√§bimurre Tallinna kesklinnas ja Jaani seegi keldrivaremete s√§ilitamine on √ºks t√º√ºpilisi vaidlusi muinsuskaitse ja kinnisvaraarendajate vahel uue aastatuhande hakul. Linn vajab laiu magistraalteid, aga neid ei saa hinnalisi muinsusi l√µhkudes rajada. Muististe s√§ilitamise v√µimalusi ja vajadust p√µhjendavad saates Tallinna Linnavalitsuse Kultuuriv√§√§rtuste Ameti juhataja Agne Trummal, Rahvusvahelise M√§lestiste ja M√§lestisalade N√µukogu ICOMOS Eesti Rahvuskomitee juht, ajaloolane ja muinsuskaitsja Jaan Tamm ning Jaani seegi varemete eksponeerimisega kaasneva maa-aluse parkla projekteerija-firma EKE Investi juht Rein Tiik.

14. mail 2002 koguneb t√∂√∂koosolekule Eesti Muinsuskaitsen√µukogu arutama Eesti Muinsuskaitse Seltsi taotlust s√§ilitada uue Kunstimuuseumi ehitusele ettej√§√§vad paekivihooned, kuigi Tallinna linnavolikogu oli ehituse detailplaneeringu, sealhulgas paekivihoonete lammutamise, kinnitanud juba m√§rtsis. Vahipataljoni paekivist hoonete s√§ilitamine t√§hendaks aga kunstimuuseumi ehituse seiskamist. Olukorda kommenteerivad Eesti Kunstimuuseumi direktor Marika Valk ja Muinsuskaitse N√µukogu esimees, Ajaloo Instituudi direktor Toomas Tamla. K√ºsitleb Kaja K√§rner.





Tallinna Kunstihoone (KU) t√§histas septembris oma 70. s√ºnnip√§eva. Saates r√§√§gitakse kunstihoone ajaloost ja t√§nap√§evast. Kunstiajaloolane Ene Lambi r√§√§gib sellest, mida t√§hendas kunstihoone valmimine eesti kunstnikkonnale 1934. aastal, esimestest n√§itustest ja nende korraldamisest. Arhitektuuriajaloolane Mart Kalm r√§√§gib KU arhitektuurist, selle t√§hendusest ning maja kohast linnaruumis. Kuraator Anders H√§rm selgitab vastuolu praeguse KU tegutsemise ja tegelikkuse vahel. KU n√µukogu esimees Harry Liivrand k√µneleb vastuolude taustast ning KU v√µimalikest toimimisviisidest ja rollist Eesti kultuurielus.
J√§tkame juttu ikoonidest - ikoon kui kunst, ikoon kui (sala)kaup, ikoon kui v√µltsijate ja varaste ihaldusobjekt. Saatest v√µtavad osa Tallinna P√ºha peapiiskop Nikolause kiriku √ºlempreester Oleg Vrona, kunstiajaloolane J√ºri Kuuskemaa, kunstnik Nikolai Korma≈°ov ning Varnja vanausuliste palvemaja eestseisja Zoja Baranova. Autor Natalia Jalviste, re≈æiss√∂√∂r Juho Jalviste.

Tiit Lepp ja Ahto K√ºlvet r√§√§givad alates 2002. aastast ilmuvast ning √§sja 9. numbri √ºllitanud fotoajakirjast Cheese. Kellele ja milleks on sellist v√§ljaannet tarvis? Kas pooleteisetuhandeline tiraa≈æ on Eesti tingimustes suur v√µi v√§ike? Kes ja millest-Cheese-is kirjutavad? Mis on olulisem: kas kunst ja teooria v√µi harrastusfotograafia ja tehnilised n√§pun√§ited? Kuidas need k√µik √ºhtede kaante vahele mahuvad? Miks on fotograafia nii populaarne? Milline on olukord eesti noores fotokunstis? Millest r√§√§gitakse Cheese-i v√§rskes numbris? Milline roll on fotol nn rulakultuuris? Marko M√§etamm k√µneleb oma &quot;M√§lestusn√§itusest&quot; Tallinna Linnagaleriis.

Elluj√§√§mise kiirkursus kunsti abil! Saatesari r√§√§gib elust ja kunstist - otsime abi ning teadmist, kuidas inimene saab ellu j√§√§da inimesena, riik riigina ja rahvas rahvana. Alustame fotograafiast - elame ju paljundatud kunsti ajastul. Need paljundused on meie √ºmber, meie sees ja p√§ris mitu neist on t√§itsa enda tehtud! Mida √µieti fotode peal vaadata tasub v√µi oskajana n√§ha saab? Vastuseid otsivad Gaute Kivistik ja Mariann Raisma koos Peeter Linnapi, Jan Kaila, Liina Siibi, Mati Heidmetsa, Tiit Lepa ja Peeter Lauritsaga. Ning perekonnapiltigi ei vaata sa kunagi enam samamoodi kui seni! Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Mariina M√§lk.

Videofilm oma pulmast v√µi puhkusest pole t√§na haruldasem, kui pulm ja puhkus ise. Kas teadsite, et alates 1997. aastast on Ameerikas suuresti t√§nu filmile loovt√∂√∂stuse eksport suurem kui kogu metalli-, auto-, arvuti- ja keemiat√∂√∂stuse maht kokku? Film v√µib √µilmitsema l√º√ºa ka turismi. Kas liikuv pilt on v√µimsaim kunst? Elluj√§√§mise kunst annab vastuse, kuidas vaadata teadliku inimesena filme, televisiooni ja videokunsti. Elluj√§√§mise kiirabibrigaadis on Mariann Raisma ja Gaute Kivistiku abilisteks Ilmar Raag, Jaan Toomik, Anne Samlik, Kristiina Davidjants, Ivo Rull, Kristian Taska jt.

Mis on √ºhist kunstil ja k√§pikutel, kaltsuvaipu kuduval memmel ning sisemajanduse koguproduktil? Aga ka puulusika voolijal ja t√∂√∂sturil? Kas n√º√ºd ei l√§he &quot;Elluj√§√§mise kunst&quot; mitte liiale oma lihtsuse ja rahvap√§rasusega? Sugugi mitte, tegemist on v√§ga akadeemilise valdkonnaga. Maailma k√µige mainekamates √ºlikoolides kaitstakse rahvakunsti alal doktorikraade ja t√∂√∂stusena on rahvakunst kindlas kasvutempos. Selleks, et loovt√∂√∂stust rahvakunsti abil upitada ja t√∂√∂kohti juurde luua, sobib ainult kvaliteetne t√∂√∂. Mis on rahvakunstis kasulikku ja kuidas eristada head halvast? Esivanemate p√§randist innustuvad Mariann Raisma ja Gaute Kivistik ning Anu Raud, Heiki P√§rdi, Yrj√∂ Sotamaa, K√§rt Summatavet, Kristjan Sisa jt.

IIgal hommikul l√§hevad tuhanded inimesed √ºle maailma t√∂√∂le, et kujundada meie laudadele tasse, taldrikuid, kausse ja munatopse, tubadesse kraanikausse, ahjutelliseid, kahhelplaate. Nad toodavad keraamikat - √ºht k√µige √ºrgsemat kunstiliiki. Kes meist poleks (v√§hemalt teatud eluetapil) tundnud kiusatust ka ise k√§tega savi muljuda, voolida, kasv√µi plastiliinigagi algust teha. N√º√ºd on aeg taas kiusatusele j√§rele anda ja vaadata &quot;Elluj√§√§mise kunsti&quot;. Savi saladustesse s√ºvenevad koos Mariann Raisma ja Gaute Kivistikuga Leo Rohlin, Urmas Puhkan, Ingrid Allik, Anu Rank-Soans ja Tuija Aalto-Set√§l√§.

Nahk on inimesele k√µige l√§hemal - v√µiks isegi √∂elda, et nahk on naha ligi. Nahkne rahakott v√µi v√µtmehoidja ei meenuta meile enam √ºrgset praktilisust, millega √§ras√∂√∂dud looma nahast sai veel valmistada mitu tarvilikku eset. Pastlaid ja rakmeid enam igamees ei tee. Paljudele inimestele meeldib t√§naseni nahka katsuda, silitada ja, olgem ausad, ka oma naha vastas tunda. Nahkk√∂ites raamat on nii riiklikult kui perekondlikult v√§√§rikas. Naha ja nahakunsti rolle uurivad koos Mariann Raisma ja Gaute Kivistikuga Lennart M√§nd, Maarja Undusk, Rene Haljasm√§e, Inge Teder ja Patrick Whitaker Inglismaalt: Whitaker on nahka riietanud Madonna, Marilyn Mansoni, Cheri, Janet Jacksoni, v√ºrtsit√ºdrukud, George Michaeli, Mick Jaggeri, Naomi Campbelli, Catherine Zeta Jonesi jpt. Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Liisa Pakosta.

Metall on k√µva ja v√µimas materjal, millest inimene suudab teha n√µtkeid prosse ning rasket raha, kuningakroone ja ahjuroope. Metallis on materjalist k√µvematki maagiat - v√µi armastame me ainult nii m√µelda? Miks √ºhe meeste kaelaehte viibimine Moskvas on meile √ºldrahvalik valukoht? Kangelaslikku jutustust inimese ja metalli kuumadest suhetest aitavad vormi valada Mariann Raisma, Gaute Kivistik, Kadri M√§lk, Tanel Veenre, Heigo Jelle, Ketli Tiitsar, Anneli Tammik ja Voldemar Kolga. Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Mariina M√§lk.

Peeglid, piimaklaasid, klaashelmed, kristallkuulid - viimaste abil saavat isegi tulevikku ennustada! Inimese k√§ed loovad peegelpilti temast endast. Klaasikunsti s√§deleva maailma tekkimisest ja selle √µnnetoovateks kildudeks purunemisest r√§√§givad klaasikunstnikud Ivo Lill, Tiina Sarapu, Viivi Ann Keerdo, Mai Ann Raun ja P√§ivi Jantunen. Klaasikunsti peegeldavad Mariann Raisma ja Gaute Kivistik.

Suurem osa graafilise disaini ehk teisis√µnu infokunsti maailmast teenib inimsugu, eesm√§rgiks aidata k√µikv√µimalikku teavet paremini edastada ja m√µista. Plakatitest raamatukujundusteni, liiklusm√§rkidest reklaamvoldikuteni - ikka on kunstniku loov m√µte sillutamas teed s√µnumite kohalej√µudmisele. Infost teevad kunsti Ivar Sakk, Kristjan M√§ndmaa, Andres Tali, Cris Thomson ja Mati Sillak.

Kas me oskame m√µelda sellele, et meie mobiiltelefoni ja arvuti ekraanipildid on tegelikult kunstnike kujundatud ja et elektrooniline meediakunst on paljudele igap√§evane kokkupuude elusa ja interaktiivse kunstiga? Paljud kunstnike m√§ngulised katsetused tehnikaga j√µuavad hiljem tootmisesse ning paljudele toodetele tuleb kunstnikel luua v√§limust ja m√§ngulisust, et inimene oleks √ºldse v√µimeline neid tarbima. Elektronidega v√µidu astuvad saates √ºles Mariann Raisma, Gaute Kivistik, Raivo Kelomees, Mare Tralla, Ando Keskk√ºla, Ivika Kivi, Heinar Ipsburg ja Raul Keller.
Saates on juttu n√§itusest &quot;Ideaalne ja reaalne. Naine 20. sajandi alguse Eestis&quot;, r√§√§gib kunstiteadlane Juta Kivim√§e. Peeter Mudisti n√§itusest Helsingi Taidehallis r√§√§gib n√§ituse kuraator ja Helsingi RETRET-i Kunstikeskuse direktor Anu Liivak. Margot Kask r√§√§gib foton√§itusest Tallinna Linnagaleriis, Margot Kase fotod suurtest vanadest puudest &quot;P√µlisasukad&quot;.
Sisekujundus on √ºks √ºldrahvalikumaid kunstialasid. Alguses √µpetavad meid lapsevanemad, kuidas oma tuba s√§ttida, hiljem telesaated ja ajakirjandus - mis j√§√§b siis veel teha sisekujunduskunstnikel? Mil moel oma toa kujundamine inimest √µnnelikumaks ja tugevamaks teeb v√µi kuidas v√µiks oma t√∂√∂lauda kujundada? N√§ita mulle oma tuba ja ma √ºtlen sulle, kes sa oled! √útlemas on Mari Kurismaa, Priit P√µldme, Hannes Praks, Tarmo Piirmets ja Anneli Salk.

K√ºlli K. Kaatsi ja Daniele Mosca r√§√§givad oma n√§itusest &quot;Salajased aiad&quot;. Pirjetta Branderi n√§itusest &quot;P√µrgu ja teised jutud&quot; r√§√§gib kunstiteadlane Reet Varblane. &quot;Infotankistid&quot; (Piret R√§ni, Reimo V√µsa-Tangsoo ja Maris Suits) r√§√§givad oma n√§itusest &quot;Ma s√ºndisin katseklaasist&quot;. Jaan Elken r√§√§gib oma n√§itusest &quot;Maalid 1978-2005&quot;.
Arhitektil on tegelikult suur osa selles, kas meie elu on m√µnus v√µi mitte. Teistpidi v√µib j√§lle meie oma oskus √§ra tunda hea majakujunduse, muuta vihmase jalutusk√§igu kunstiekskursiooniks v√µi liigutada raham√§gesid kinnisvaraotsuste juures. M√µne maja kujundus v√µib naabermajad lausa √§ra s√º√ºa. Mida iga√ºks peaks enne maja ukse avamist arhitektuurist teadma, paljastavad arhitektid Emil Urbel, Markus Kaasik, Andres Ojari, Ilmar Valdur, Siiri Vallner, Katrin Koov, Epp Lankots, Triin Ojari, Juhani Pallasmaa ja Esa Laaksonen.



Asjadel pole m√µtet, kui neid ei saa kasutada v√µi kui need pole v√§hemalt v√§ga ilusad. Asju loovad asjadekuningad - tootedisainerid. Kes s√§tib tooli mugavaks, auto ihaldusv√§√§rseks v√µi telefoni trendikaks - ikka tootedisainer. Ilma kunstniku loodud lisav√§√§rtuseta v√µiks ju k√µik maailmas h√§datarviliku valmis toota kolmes Taiwani tehases. Maailma juhtimise kohta asjade abil jagavad vihjeid Arvo P√§renson, Martin P√§rn, Kai Lobjakas, Sven S√µrmus jt.

Tekstiilikunsti m√§hitakse meid kohe p√§rast s√ºndi ja see j√§√§b meid √ºmbritsema hauani. Kangas lehvib p√§eval Pika Hermanni tornis ja raamistab √∂√∂sel unen√§gusid. Miks tunnevad t√§nap√§eval kangastelgede vastu huvi vanaemade asemel hoopis k√µrgtehnoloogia insenerid? Kangamaailma eesriideid paotavad Lylian Meister, Signe Kivi, Kadi Pajupuu, K√§rt Ojavee, Mare Kelpman ja Annike Laigo. Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Mariina M√§lk.

Skulptuur v√µib olla p√µletavalt kuum m√§rk, kuigi katsudes tunduda k√ºlmana. Kuju v√µib olla k√µvem kui kahur - skulptuuride abil on riike juhitud ja v√µimudele vastu astutud. Kivisse on kunstnik raiunud inimese k√µige tugevamaid tundeid: armastust, viha, leina, usku. Kujustamisest k√µnelevad Jaak Soans, Villu Jaanisoo, Juta Kivim√§e, Kirke Kangro, Mati Karmin, Krista Kodres ning J√ºri ja Terje Ojaver.

AKU - saated kunstist ja kunstiga seonduvast. R√§√§givad kunstiteadlased, kriitikud, kunstnikud, kuraatorid, f√º√ºsikud, muusikud, n√§itlejad ja filosoofid. Iga saatega t√µstatatakse uus teema, kerkivad uued k√ºsimused ja avanevad uued maailmad kunsti √ºmber. Esimeses saates uuritakse, millised on p√µhilised kunstnike kohta levinud m√º√ºdid ja kuidas need seostuvad t√§naste kunstnike tegutsemisviisidega. M√µtiskletakse selle √ºle, miks kunstnikum√º√ºdid tekivad, kuidas neid (taas)toodetakse ja kelle huve need teenivad. Arutletakse, milline on n√§gemus kunstniku rollist ja kuidas m√º√ºdid kunstnike positsiooni m√µjutavad. Saate autor on kunstiteadlane K√§di Talvoja. Oma visioone jagavad Anders H√§rm, Hasso Krull, Peeter Torop, Marco Laimre, Mare Tralla, Kiwa, Kalev Mark Kostabi jt. Re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee, toimetajad Mariina M√§lk ja Maria-Kristiina Soomre.

Selleks, et v√§lja selgitada Eesti ja eestlaste kohta rahvusvahelisel kunstiareenil, k√ºlastame 2005. aasta Veneetsia biennaali, mis on kunstimaailma vaieldamatu keskpunkt. Veneetsia biennaal on √ºks v√§heseid kunsti√ºritusi, kus osalemine toimub t√§naseni suures osas riiklikul-rahvuslikul esindusprintsiibil. Mida annab riigi kunstielule ja kunstnikele rahvuspaviljoni p√ºstitamine Veneetsias iga kahe aasta tagant? Kas eestlasena kunstimaailmas l√§bil√∂√∂mine on lihtne? Kas Eesti on maailma kunstikaardil olemas? Autor kunstiteadlane Maria-Kristiina Soomre, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.

Kunstikogumise v√µrdkujuks peetakse Don Juani, kes kunagi ei rahuldunud saavutatuga. L√§biproovitud tee on v√µrrelda kunstikogumist armusuhtega, milles koguja langeb ilusa t√∂√∂ lummusesse ja p√µleb soovist seda iga hinna eest omandada. T√§nap√§eval on kunstikogujatest saanud staarid ja kalli teose omandamisest v√µib saada meedias√ºndmus. Ent kas raha on ainus ratsionaalne viis kollektsion√§√§ri kunstiarmastuse k√§sitlemiseks? Saates uurime kunstikogujate kirjut peret ja otsime kunstikogumise p√µhjusi. Vaatleme arenguid, mida kollektsion√§√§rid on eri aegadel l√§bi teinud ja saame teada, milline kunst on √ºhe v√µi teise koguja jaoks k√∂itev. P√º√ºame l√§heneda ka sellistele iseloomulikele m√§rks√µnadele nagu &quot;kirg&quot;, &quot;investeering&quot; ja &quot;looming&quot;. Selleks, et anda √ºlevaadet kogumise trendidest, vaatame ringi ka v√§ljaspool Eestit. Saate autor kunstiteadlane Eha Komissarov, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.

21. jaanuaril 2006 avati Helsingi kaasaegse kunsti muuseumis Kiasma rahvusvaheline n√§itus &quot;ARS 06&quot;, mis keskendus kunsti t√§htsusele meie kaasajas. Esinema olid kutsutud umbes 40 kunstnikku ja kunstnike gruppi 20 maalt. Eesti kunstnikest osales n√§itusel fotograaf Mark Raidpere, kes Veneetsia biennaalil esindas Eestit suurt t√§helepanu p√§lvinud autobiograafilise foto-videoprojektiga. AKU k√§sitleb Mark Raidpere teost. Kas sellest peab √ºldse r√§√§kima? Kuidas kunsti inimestele l√§hemale tuua? Nende k√ºsimuste √ºle arutavad Hasso Krull, Jan Kaus, Toomas Volkmann, Hanno Soans, Helsingi Kunsti ja Disaini √úlikooli kunstiharidusosakonna professor Helena Sederholm jt. Kunstist r√§√§kimise v√µimalikkus ja v√µimatus m√§ngitakse l√§bi, anal√º√ºsides √ºht konkreetset videoteost. Autor kunstiteadlane K√§di Talvoja, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.

R√§√§gime sellest, kuidas v√§ljendub kultuuride paljusus kunstis, milline on kunsti roll multikultuurses √ºhiskonnas ja mil viisil see erineb traditsioonilise √ºhiskonna kunstist. Kas kunst on kultuuridevaheline t√µlkija v√µi v√§ikeste gruppide salakeel? Mis on alternatiivsus ja kes on autsaiderid paljukultuurilise √ºhiskonna kunstis? Kuidas saab &quot;v√µ√µrast&quot; kunsti m√µista ja t√µlkida? K√µnelevad Peeter Torop, Ilja Sundelevit≈°, Peeter Laurits, Andrus Laansalu, Victor Misiano jt. Autor kunstiteadlane Anu Allas, re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee.

Kuuldes s√µna &quot;kultuur&quot;, haarame kellu, kuuldes s√µna &quot;muuseum&quot;, m√µtleme - maja! Milline on kunstimuuseumide positsioon ja roll √ºhiskonnas t√§na, millisel v√§ljal nad toimivad? Kas muuseum on maja, millised on muuseumide majad ja mida nendes majades tehakse? AKU arutleb kunstimuuseumide olemuse ja tulevikuperspektiivide √ºle. Saates r√§√§givad naabermaade muuseumijuhid Tuula Arkio ja Lars Nittve, staararhitekt Rem Koolhaas, kodumaised asjatundjad Karin Hallas ning Andres Kurg jt. Autor kunstiteadlane Maria-Kristiina Soomre, re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee, toimetaja Mariina M√§lk.

Kas oskame kunsti n√§ha ja m√µista? Kust me √µpetust saame? On selge, et √µpitakse koolis ja loomulikult koolitab meid elu. Omapoolset tuge pakub ka kunstimuuseum. Kuidas me seda vastu v√µtame? S√µna saavad kunstiharidusspetsialistid muuseumist ja koolidest, √µpilased, kunstnikud. Eksperthinnangu annavad Johannes Saar ja Endel Talvik. Saate autorid haridusspetsialistid Piret Kruusandi, Anu L√ºsi ja Leena Levt≈°enkova. Re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee.
Haus Galerii juht Piia Ausman r√§√§gib oksjonitest, Eesti kunstiturust, n√§ituse- ja m√º√ºgigalerii koostoimest, Artdepoost ja muust. Kas Eestis on olemas kunstiturg? Kes korraldavad oksjoneid ning kust p√§rinevad m√º√ºki minevad teosed? Miks ostetakse kunsti ning kes seda teevad? Kas erakogujad konkureerivad muuseumidega? Mis laadi teosed on oksjonitel k√µige n√µutumad? Kui suur on √ºhe oksjoni keskmine k√§ive? Miks on Konrad M√§gi t√∂√∂d nii hinnatud? Milline on Kalamajas asuva ning noorele kunstile keskendunud Artdepoo galerii tegutsemise strateegia ja taktika? Kas Eestis on v√µimalik m√º√ºa kaasaegset kunsti? Kui spontaanselt v√µi kalkuleeritult kunsti ostetakse? Kas Eesti kunstiturule satub ka v√§lismaalasi ja v√§lismaist kunsti? Kas Eesti kunstikoguja saaks osta Picasso v√µi Damien Hirst'i teoseid?
Koopia kui informatsioonikandja on kaasaegse √ºhiskonna lahutamatu osa. Koopia on tarbekaup, mida √ºhes oma vooruste ja vigadega, teadlikult v√µi teadmatult tarbivad k√µik. √úks v√§heseid valdkondi, kus koopia-teema enam emotsioone paisutab, on kunst. 20. sajandil alahinnatud koopiad on tagasi vallutamas oma √µiguslikku kohta kunstiajaloos ja m√µistetavaks saab koopia kultuurilooline roll ning asendusv√§√§rtus. Kontseptuaalse ja digitaalse kunsti v√µiduk√§ik seab koopia originaaliga samale pulgale ja kunstnike individuaalsus ning selle v√§ljendamiseks rakendatav moodsaim tehnika ei v√§lista kopeerimise kui loomingulise kunstimeetodi s√§ilimist. Koopiatest ja kopeerimisest k√µnelevad saates kunstiajaloolased Tiina Abel, Mai Levin, Kadi Polli ja Anne L√µugas, kunstnikud T√µnis Saadoja, Peeter Laurits ning Laurentsius. Lisaks r√§√§givad koopiatest dr Aleksander Stern, f√º√ºsik Jaan Praks, reklaamitootja Ott R√§tsep, muusik Mart Sander ja √§rimees Andres Haamer. Saate autor on kunstiteadlane Tiina-Mall Kreem, re≈
Saade kunsti suhtest rahaga ja rahamaailma suhetest kunstiga. Kunsti ei saa p√§ris ilma rahata teha ja √§riringkonnad on √ºha aktiivsemalt end demonstreerinud aktiivsete kunstitoetajatena. Milline on t√§na kunsti- ja rahamaailma suhe ning mida √ºhe ja teise poole tegijad kunstist ning rahast m√µtlevad? Kes ja kuidas peaks kunsti rahastama? R√§√§givad pankurid Vahur Kraft ja Rain L√µhmus, kohvit√∂√∂stur Andrea Illy, kunstnik Ene-Liis Semper jpt. Saate autor kunstiteadlane Maria-Kristiina Soomre, toimetaja Mariina M√§lk, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel.
Saates r√§√§givad No Performance Festivali n√§itusest &quot;Continental Breakfast&quot; n√§ituse korraldaja, kunstikriitik ja Tallinna Kunstihoone kuraator Anders H√§rm ja Kanuti Gildi Saali direktor Priit Raud. Millist festivali tahaksid √ºheskoos teha &quot;kunstimaailmas&quot; opereeriv asjatundja ja &quot;tantsumaailmas&quot; tegutsev spetsialist? Millistelt erialadelt, tegevusv√§ljadelt ja maadelt tulevad kokku esinejad Tallinnasse? Mis ≈æanrilised piirid on uue teatri, tantsu ja tegevuskunsti vahel ning kuidas neid valutult Kanuti Gildis kokku segatakse? Kuidas taoline mikstuur saab toimida ja publikule m√µjuda? Kas eesti publiku vastuv√µtt on iseloomustatav kui soe, neutraalne v√µi ≈°okeeritud? Mis on &quot;uus&quot; performance? Kus asuvad ≈æanripiiridest v√§ljunud kultuurilise tegevuse ideelised allikad? Miks kardavad telet√∂√∂tajad praetud munade p√§hel√∂√∂mist?
P√º√ºame lahti kerida n√§ituse m√µistet nende toimumiskohtades ja n√§itusekorraldajate eesm√§rkide tutvustamise kaudu. Peatume kahel unustamatul n√§ituse etalonil ja meenutame omaaegseid Kunstihoone kevad-s√ºgisn√§itusi. T√§nu ETV arhiivile on v√µimalus peatuda ka 1990. aastal toimunud murrangumomendil n√§itusekultuuris ja j√§lgida uue kaasaegse n√§ituseformaadi s√ºndi. Nagu elu, nii ka n√§itused ei seisa √ºhel kohal. Kuiv√µrd n√§itus on lahutamatu kuraatorist, teeme katset ka selle n√§htuse avamiseks. Loodame, et n√§itus hakkab elama selle keerulise organismina, mis toodab meelelahutuse k√µrvalt uusi kunstin√§htusi. Me ei varjagi, et n√§itused on, olid ja on edaspidigi erinevate huvide kokkup√µrkamise paigaks. Autor kunstiteadlane Eha Komissarov, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel, toimetaja Mariina M√§lk.
Jutt koopiate ajaloost kunstis. Saates r√§√§givad Kadrioru Kunstimuuseumi kuraator Tiina-Mall Kreem ja kunstnik Peeter Laurits n√§itustest &quot;Meistriteoste lummus&quot; ja &quot;Meistriteoste varjus&quot;, koopiast ja originaalist, pildilevist, omaniku√µigusest, autorikaitsest ja muust. Milline roll oli kopeerimisel 19. sajandi kunstis ning kuidas tuleks tolleaegseid koopiaid hinnata praegu? Kas kunstiajalugu koosneb ainult ≈°ed√∂√∂vritest? Miks sattusid koopiad 20. sajandil p√µlu alla? Mida t√§hendab kopeerimine ‚Äì on see mehhaaniline v√µi loominguline tegevus? Kas koopia v√µib olla huvitavam kui originaal? Miks on Laurits meistriteoste suhtes irooniline? Kas koopiate fookusesse t√µstmine on pigem moen√§htus v√µi √µigluse jaluleseadmine? Miks ja kuidas pildid ringlevad? Kas autor vajab kaitset? Kellele kuulub kunstiklassika?
Restauraator on s√§ilitaja, mitte uue looja. Kust aga jookseb piir s√§ilitamise ja loomise vahel? Kelle k√§tet√∂√∂d me n√§eme, kui vaatame Niguliste muuseumi altareid v√µi Eesti kunstiklassika ≈°ed√∂√∂vreid? Kuidas s√§ilitada kaasaegset kunsti - teoseid, mis v√µivad koos p√ºsida mullast ja pr√ºgist, verest v√µi v√§ljaheitest? Vastuseid annavad restauraatorid Alar Nurkse, Kriste Sibul, Hilkka Hiiop, prof Juhan Maiste jpt. Saate autor on kunstiteadlane Kadi Polli, re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee.
Pimedate √ñ√∂de Filmifestivali raames toimuvast animafilmide festivalist &quot;Animated Dreams&quot; r√§√§givad selle juht Heilika V√µsu ja √ºhe filmi autor Priit Tender. Kas animafilm suudab v√µistelda suure kinoga v√µi j√§√§b pigem friikide alaks? Kuidas &quot;Animated Dreams&quot; kokku pannakse? Millised on animafilmi v√µimalused ja alaliigid? Kas tegemist on pigem kino v√µi kunstiga? Kas animafilme v√µiks eksponeerida n√§itusesaalis? Miks on animatsioon eesti filmi visiitkaart ning kui oluline on see teiste maade filmiilmas? Kuidas Eesti animafilmi tegijad elus p√ºsivad? Kust l√§heb animafilmi puhul piir kommertsi ja kunsti vahel? Mil viisil erineb animafilmi stsenaarium m√§ngufilmi omast? Mida √ºldse t√§hendab animatsioon? Milline on filmitegemise tehniline k√§ik? Kas tulevik on arvutianimatsiooni p√§ralt? Mis on animafilmis sellist, mida muus kinos ja kunstis ei ole?
R√§√§gime teostest, mis on murdnud v√§lja kunstimaailma kitsastest piiridest ja sisenenud popkultuuri m√§ngumaale - muutunud hittideks. Mida t√§hendab hitt kunstis, kuidas see tekib ja mil viisil toimib? Kas hitti saab teadlikult toota? Kes v√µi mis sillutab teed edetabelite tippudesse - reklaamib√ºroo, kuraator v√µi publiku √§ratundmisr√µ√µm? Kuiv√µrd on seotud teose kunstiv√§√§rtus ja hitipotentsiaal? Millised on rahva lemmikud Eesti kunstis? Oma arvamust avaldavad popkultuuri spetsialist T√µnis Kahu, luuletaja ja disainer Asko K√ºnnap, reklaamib√ºroo loovdirektor Rain Pikand, kunstikriitik Johannes Saar ning kunstnikud Kaido Ole, Raoul Kurvitz ja Pipilotti Rist. Saate autor on kunstiteadlane Anu Allas, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel.
Eesti disain, &quot;S√§si&quot;, barokk &amp; dada. Sel s√ºgisel anti esmakordselt v√§lja eesti noore disaineri auhind &quot;S√§si&quot;, mille nominentide n√§itust, teiste hulgas ka Sixten Heidmetsa v√µidut√∂√∂d on v√µimalik vaadata Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. &quot;kunst.er&quot;-i kaast√∂√∂taja Margaret Tali r√§√§kis sel puhul auhinna √ºhe algataja ja Eesti Kunstiakadeemia tootedisiani osakonna juhataja Martin P√§rnaga eesti ja rahvusvahelisest ning p√µhjamaade ja balti disainist, riiklikust disainipoliitikast, t√∂√∂stusest ja kunstist. Eesti Arhitektuurimuuseumis saab praegu n√§ha head eesti disaini ehk Toivo Raidmetsa n√§itust &quot;Barokist dadani&quot;. Disainikriitik Karin Paulus r√§√§gib , miks on Raidmetsa looming oluline, mis on barokk ja miks on dada, milline on asjade seis eesti disainis ning millest see s√µltub, millised on noorte disainerite eneseteostusv√µimalused ning mis on disaini puhul k√µige t√§htsam ‚Äì kunstiline vorm, iniml√§hedus v√µi miski muu.
Tartu vaim on niisugune asi, mida k√µik teavad, aga mida keegi pole n√§inud. Ometi seda kiidetakse v√µi selle √ºle naerdakse. Olenevalt sellest, kuidas inimene ennast ise Tartus tundnud on. Tartu vaimu loovad siin elavad ja t√∂√∂tavad inimesed, olgu need siis kunstnikud, muusikud, arstid, teatritegelased, teadlased v√µi √ºksk√µik millisel muul alal tegutsejad. Kolm ajakirjanikku, Aivi Parij√µgi, Tiina Rebane ja Kristina Veidenbaum on leidnud erinevate elualade esindajad, kes nende arvates Tartu vaimu kannavad. Imat Suumann tahab ennast √µndsaks maalida. Ta usub, et see on v√µimalik, kui unustad √ºmbritseva sotsiaalsuse ja kunstiruumi. Ja vaikne vaatleja v√µib vahel maailma m√µjutada palju rohkem kui k√µva kisaja. Autor Aivi Parij√µgi.



Kunsti ja poliitika seoseid, Eesti kunstipoliitikat ning sotsiaalse kunsti olemust lahkavad stuudiok√ºlalised Mikko Lagerspetz, Signe Kivi, Sirje Helme ja Marco Laimre. Juttu tuleb kultuuri rahastamisest, poliitikutest, libasebrast, kommarite-s√§rgist ja k√µige selle seostest kunstiga. Saatejuht Ahto K√ºlvet, autor Maria-Kristiina Soomre, toimetaja Mariina M√§lk, re≈æiss√∂√∂rid M√§rt Sildvee ja Kertu K√∂√∂sel.
Sarja viimases saates keskendutakse kunstimuuseumile KUMU. KUMU-st ja selle v√µimalustest r√§√§givad muuseumi juhid ja t√∂√∂tajad, kunstiteoseid ootavad muuseumiruumid avanevad vaatajale kordumatus t√ºhjuses ning k√µrvalep√µikeid tehakse ka hoone tehnilisse poolde. Saate autor Maria-Kristiina Soomre, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel, saatejuht Ahto K√ºlvet.
Aastatel 1905-1906 oli kultuurir√ºhmitus &quot;Noor Eesti&quot; Eesti kultuuri uuendajaks ja Euroopale l√§hendajaks. Viis nooreestlast veetsid aastatel 1906-1913 mitu suve Ahvenamaal. Loodus ja elulaad olid oluliseks t√µukeks Nikolai Triigi, Konrad M√§e, Aleksander Tassa, Anton Starkopfi ja Friedebert Tuglase loomingus. T√§navu t√§histati n√§itustega &quot;Ahvenamaa fenomen&quot; Adamson-Ericu Muuseumis ja Ahvenamaal √ñnningeby's Ahvenamaa ja Eesti kultuurikontaktide tekkimist. Autor Kadi Alatalu, operaator Rein Spulge.

Veneetsia arhitektuuribiennaal ja SPM. 2006. aasta s√ºgisel toimuva Veneetsia X arhitekuuribiennaali teema on -Meta-linn / Meta-City-. Eestit valiti biennaalil esindama sotsiaalse positsioneerimise meetod (SPM) ehk n.√∂ mobiilse linnaplaneerimise projekt, kus mobiiltelefonide abil j√§lgitakse inimeste igap√§evast liikumist ja ruumikasutust ning v√µetakse seda arvesse linnakeskkonna loomisel. Idee on s√ºndinud teaduse ja kunsti piirimail, arhitektide, planeerijate ja geograafide koost√∂√∂s. Veneetsia v√§ljapaneku loovad arhitektuurib√ºroo Urban Mark ja Tartu √úlikooli geograafia instituut. R√§√§gime arhitekt √úlar Marki ja geograaf Rein Ahasega. Kuidas saaks sotsiaalse positsioneerimise meetodit tegelikkuses rakendada ning mida see kaasa tooks? Kas j√§lgimishirm v√µiks inimeste osalust takistada? Kuidas saab SPM kaardistada inimeste tegelikke tahtmisi, kui need on nagunii piiratud juba olemasoleva linnastruktuuriga? Mis on eesm√§rk - kujundada linn inimeste j√§rgi v√µi suunata inimeste liikumist vastavalt plan
Kunst.ee &amp; muuseumieri. R√§√§gime ajakirja kunst.ee uuest numbrist ning muuseumiteemalisest erinumbrist ajakirja toimetaja Heie Treieri ja erinumbri koostaja Mariann Raismaga. Miks muuseumieri ja miks just n√º√ºd? Kas muuseum on eelk√µige hoone v√µi midagi muud? Kuidas on Eestis muuseumikultuur arenenud? Millist t√º√ºpi muuseume on olemas, millisest traditsioonist need l√§htuvad? Milleks on muuseume tarvis? Mis on Eesti muuseumide k√§ek√§iku ja olemust k√µige rohkem m√µjutanud? Kuidas k√§itub k√ºlastaja muuseumis, mida ta t√§hele paneb? Milline v√µiks olla ideaalne kunstimuuseum? Kas muuseum on surnud asjade koht? Kuhu kuulub Kumu v√µrreldes teiste Euroopa kunstimuuseumidega? Kuidas eksponeerida suurt hulka kunsti? Kuidas tekivad ja arenevad muuseumikogud? Kas muuseum peegeldab kunstiajalugu v√µi kirjutab seda?

V√§givald ja propaganda. R√§√§gime Marko M√§etamme ja Marco Laimrega Tallinna Kunstihoones avatud n√§itusest -V√§givald ja propaganda-. Miks ja kuidas tulid kokku Elin Kard, Marco Laimre, Marko M√§etamm ja Andres Tali? Millest selline propagandistlik n√§itusepealkiri? Millistest osadest koosneb Marco Laimre installatsioon? Kuidas t√∂√∂tab idee √µhku laskmiseks m√µeldud autodest siin ja n√§iteks Prantsusmaal? Kas ja kuidas on v√µimalik Elin Kardi maale valesti t√µlgendada? Kas need on m√µeldud √µhutama niigi teravat pildit√ºli? Miks M√§etamm karjub ja pritsib l√µuendile v√§rvi? Kas suurem v√§givald tuleb √ºhiskondlikest struktuuridest v√µi inimese seest? Mida v√§givaldset v√µi propagandistlikku on Andres Tali malbete maastikumaalide kirjeldustes? Kas ja kuidas saab kunstin√§itus midagi √ºhiskonnas m√µjutada? Kas m√µjutamine on eesm√§rk?

Skaalanihe. Kuulete salvestust 4. mail Kumu auditooriumis toimunud diskussioonist n√§ituse &quot;Skaalanihe ‚Äì skulptuur avatud m√§nguv√§ljal&quot; teemal. Osalevad Hanno Soans, Villu Jaanisoo, Raoul Kurvitz, Karin Laansoo ja Andres Kurg. Arutelu juhib Sirje Helme. N√§ituse alapealkiri ‚Äì skulptuur avatud m√§nguv√§ljal ‚Äì on laenatud ameerika kunstiteadlase Rosalind Kraussi krestomaatilisest esseest, kus on juttu sellest, et alates 1970. aastatest pole l√§√§ne kunsti puhul v√µimalik r√§√§kida skulptuuri kindlatest piiridest, etteantud vormist ja vaieldamatutest v√§√§rtustest. &quot;Skaalanihe&quot; p√º√ºabki skulptuuri muutumisi kaardistada ning k√ºsib, mis neid v√§ga erinevaid teoseid l√µpuks siiski √ºhendab. Millest me r√§√§gime, kui r√§√§gime t√§nap√§evasest skulptuurist? Millist skaalat n√§itus nihutab ning kuidas see toimib? Kuidas keskkond teost m√µjutab? Mida t√§hendab sotsiaalne skulptuur? Mis eristab kaasaegset skulptuuri installatsioonist? Miks on just &quot;Skaalanihe&quot; Kumu avan√§itus ja mi
Sex &amp; MediaLab. R√§√§gime noorte kunstnike n√§itusest &quot;Sex&quot; galeriis Vaal kuraator Andres L√µoga ja vastloodud Eesti Meediakunstnike √úhingust ning MediaLab'ist Marge Paasiga. Kuidas teha noore kunsti n√§itust? Miks just seks? Kes on n√§itusel osalejad ja kes on noor eesti kunstnik? Mil viisil nad n√§ituse ideed ja pealkirja k√§sitlevad? Kes, kuidas ja mida teeb? Kelle moodi on noor eesti kunst? Kas see √ºllatab? Millest r√§√§gitakse n√§itusega kaasneval diskussioonil? Millega tegeleb Eesti Meediakunstnike √úhing ja kes sinna kuuluvad? Mida teeb ja kuidas elab meediakunstnik? Mis on MediaLab ja kus see asub? Millest on puudu praeguses eesti meediakunstis? Mis saab edasi?

Kristjan Raua preemiad / Marge Monko ja Reimo V√µsa-Tangsoo. R√§√§gime Eesti Kunstnike Liidu asepresidendi Anu Kalmuga seekordsetest Kristjan Raua preemiatest ning noorte fotokunstnike Marge Monko ja Reimo V√µsa-Tangsooga nende paarikn√§itusest &quot;Uurimusi kodanlusest / Nimeta&quot; Hobusepea galeriis. Kristjan Raua nimelist preemiat antakse v√§lja alates 1973. aastast ning see on vanim ja v√§√§rikaim preemia Eesti kunstimaailmas. Mille eest t√µsteti esile seekordsed laureaadid ‚Äì Jaan Elken, Kai Kaljo, Harry Liivrand ja Aili Vahtrapuu? Kuidas toimub otsustamine ja kes kuuluvad ≈æ√ºriisse? Milline on preemia reglement? Kas seekordne otsus oli √ºksmeelne? Milleks on sellist preemiat tarvis? Mis √ºhendab Marge Monko ps√ºhhoanal√º√ºsiga flirtivaid fotolavastusi ja Reimo V√µsa-Tangsoo maastikke? Kuidas k√§sitleb Monko Freudi ja Charcot‚Äôd ning kuidas ta seob neid t√§nap√§evaga? Miks pildistab V√µsa-Tangsoo maastikke ja parke ning kuidas on need seotud tuhandete varasemate loodusvaadetega? Kas ja kuidas saab 
Vene kunst Kadriorus. R√§√§gime Kadrioru kunstimuuseumi kuraatorite Anu Allikvee ja Aleksandra Murrega vene kunsti n√§itustest -Peterburi versus Moskva. Kolm suunda Vene 19. sajandi kunstis- ja -Portselanist rahvas.Vene 19. sajandi portselankujud-. Miks on Kadrioru kunstimuuseumi kollektsiooni parim osa just vene kunst? Kuidas on need kogud loodud? Kuidas k√§is ideoloogiline v√µitlus kunstip√§randi kaudu? Millised kolm suunda on 19. sajandi vene kunstist esile t√µstetud? Milline on nende suhe L√§√§ne-Euroopa kunstiga? Kuidas elasid k√µrvuti akadeemiline ja uuenduslik kunst? Millisel viisil vastandus Peterburi Moskvale sada aastat tagasi ja kuidas ta teeb seda n√º√ºd? Milline aeg oli eelmise sajandi vahetus Venemaal? Kuidas on sattunud hulk vene tipp-avangardkunsti √§√§remaade muuseumidesse? Milline t√§hendus on 19. sajandi vene portselankujukestel? Milleks neid tehti ja kellele? Miks kujutati detailselt erinevaid rahvusgruppe? Kuidas m√µjuvad Kadrioru n√§itused vene kultuuripublikule?
Tehnobia. R√§√§gime Tallinna Kunstihoones toimuvast Eesti Kunstnike Liidu aastan√§itusest -Tehnobia- kuraator Leonhard Lapiniga. Mida t√§hendab tehnobia ja kuidas on see s√µna eesti kunsti tulnud? Milline on looduse ja tehnoloogia koosluses kujunenud uus eluvorm? Kuidas kunstnikud seda k√§sitlevad? Kas tegemist on pigem illustratsiooniga kuraatori √ºleskutsele v√µi s√ºnnib n√§itusel ka uusi ideid? Kuidas on teosed valitud ja tervikuks √ºhendatud? Millest on kuraator l√§htunud ja millised t√∂√∂d teda k√µige rohkem huvitavad? Milline roll oli n√§itusega kaasnenud performance-ide seerial -Diverse Universe- ning mis seal toimus? Mis t√§hendus on kunstnike liidu aastan√§itustel ja miks nad on vajalikud?
ETDM, kunst.ee &amp; Louis Kahn. R√§√§gime Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi uuest p√ºsiekspositsioonist peavarahoidja Kai Lobjakasega, ajakirja kunst.ee uuest numbrist toimetaja Heie Treieriga ning plaanitavatest Louis Kahni p√§evadest Saaremaal arhitekt Vilen K√ºnnapuga. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avati juuni keskel uus p√ºsiekspositsioon pealkirjaga &quot;Ajamustrid 2&quot;. Mitmeks aastaks p√ºsiekspositsioone koostatakse ja kui &quot;p√ºsivad&quot; need on? Millised on v√§ljapanekute koostamise l√§htealused, kas isikup√µhised v√µi temaatilised? Kas v√§ljas on pigem n√§ited masstoodangust v√µi unikaaldisainist? Kuidas kajastub √ºldkunstiajalugu ja selle &quot;stiilid&quot; tarbekunstis ja disainis? Millest on juttu ajakirja kunst.ee uues numbris ja helikunsti eris? Mida t√§hendab helikunst ja miks ei v√µiks seda nimetada lihtsalt muusikaks? Mis on institutsioonikriitika ning kas ja kuidas see toimib Eesti kunstimaailmas? Mis juhtus Berliini biennaalil? Eesti Arhitektide Liidu eestvedamisel 

* Septembrist l√§ks lahti Disainiaasta, mis koondab kokku n√§itused, konverentsid, √µpitoad ja raamatud, et tutvustada k√µigile disaini olemust ja vajalikkust. Eesti Kunstiakadeemia Disainiinnovatsioonikeskuse juhata Katri Ristal r√§√§gib saates sellest, kuidas nad p√º√ºavad t√µsta disainiteadlikkust mitte ainult tarbija vaid ka tellija seas. * In Memoriam skulptor Edgar Viies. Tema loomingust ja elust r√§√§gib Viiese n√§ituse ja kataloogi koostaja, Eesti Kunstimuuseumi skulptuurikogu hoidja Juta Kivim√§e. 1960. aastatel eesti skulptuuri uuendama asunud Viies on l√§inud kunstiajalukku eelk√µige oma abstraktsete kujudega, kuid ka mitmete m√§lestusm√§rkidega tuntud eesti kultuuritegelastele.



Nikolai Kusmin 100, &quot;Supersuperficial&quot; ja Kiwa - arhitektuurist * Nikolai Kusmini 100. s√ºnniaastap√§evale p√ºhendatud n√§itusest, r√§√§gib Eesti Arhitektuurimuuseumi teadur ja n√§ituse kokkupanija Mihkel Karu. * galeriis 008 on avatud EKA vabade kunstide teaduskonna esimese kursuse popkunsti ja minimalismi teemal n√§itus &quot;Supersuperficial&quot; (26.01-26.02.2007, juhendajaks Kreg A Kristring ja Kiwa), r√§√§gib Kiwa, galerist Lea Adrikorn ja tudengid (Regina Kuningas, Loore Raav, Teele Altm√§e) * Kiwa osaleb varsti Rael Artel Non Profit Project Spacetudengid raames Tartu Keskraamatukogus n√§itusega &quot;Tekstist masinani&quot;.
Tartu kunstikuu, Kumu hariduskeskus &amp; Warhol-Scanner * korraldaja Kreet Stubender r√§√§gib Tartu kunstikuust (telefoniintervjuu). * Piret Kruusandi Kumu hariduskeskusest r√§√§gib √§sja Kultuurkapitali poolt premeeritud haridusteguvusest * k√µlab helikunstniku Scanner plaadilt &quot;Warhol`s Surfaces&quot;, 2003 (helimaterjaliks 1970ndate A. Warholi intervjuud) Scanneri omalooming &quot;Five Views Of an Onion&quot; (&quot;5 vaadet sibulale&quot;, 10:23).

Urmas Viik, Tiit Sokk, Paul MacCarthy &amp; tsehhi kubism * vestlus EKA graafikaosakonna juhataja Urmas Viigiga, kes r√§√§gib oma Kunstihoone Linnagaleriis avatud n√§itusest &quot;Mikk ja Olga s√§ravad&quot; (02.02.2007 - 25.02.2007) * saatejuhid r√§√§givad erinevatest n√§itustest: Tiit Sokk, t≈°ehhi kubism (1911-1919, m√µjutanud ka arhitektuuri) ja Paul MacCarthy videod Kumus ning tervitavad kvantarvuti s√ºndi.
1980ndate nostalgiast Eesti kunstis * Ando Keskk√ºla r√§√§gib enda kureeritud n√§itusest &quot;Kaheksak√ºmnendad sulgudes&quot; (Kumu, 19.01-26.08.2007) * Andrei Korma≈°ov (1983-1988 kirjastuse Eesti Raamat plakatitoimetaja, praegu vabakutseline disainer ja EKA √µppej√µud) r√§√§gib (telefonil) N√µukogude 1980ndate plakatitest. * saatejuhid teadustavad EKA kunstiteaduse tudengite talvefoorumit teemal &quot;Kujundite taaskasutus&quot; (3.-4. m√§rts).

Disainist * Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumis on avatud Briti ja eesti kaasaegse disaini √ºhisn√§itus Tallinnas (&quot;Minu maailm - uus subjektiivsus kassaegses disainis&quot;, 28.02.-07.04.2007) - r√§√§givad eesti-poolne kuraator Kai Lobjakas ja tekstiilidisaineri taustaga Krista Leesi. * Karen Jagodin tutvustab kahte n√§itust: (1) Vaal galerii: &quot;Kaheksast viieni&quot; (08.-26.03.2007). Elis Saarev√§li, Katrin Koskaru ja Alvar Reisner. Autorite trio, kes l√µpetas 2005. a Kunstiakadeemia maali eriala, tegeleb sel n√§itusel √ºhiskonnas aktuaalsete teemadega nagu majanduskasv, tootmissuhted ja t√∂√∂. (2) Hobusepea galerii: Paul Rogersi (Eestis elava briti kunstniku ja EKA √µppej√µu) isikn√§itus &quot;Transplants&quot; (08.03.-19.03.2007).

Pink Punk &amp; Kunstnike liidu aastan√§itus. Saates r√§√§givad r√ºhmituse PINK PUNK liikmed Aino-Ingrid Sepp, Sandra J√µgeva ja Kunstnike Liidu president Jaan Elken (viimane n√§itusest &quot;Elamise kunst&quot;, Kunstnike Liidu aastan√§itus, 16.03.07-22.04.07). Aleksander Tsapov tutvustab David Lynchi n√§itust Pariisis (03.03.-27.05.2007) Fondation Cartier majas.
Uus galerii &quot;Soosoo&quot;, noorte kunstnike biennaali eel√ºritustest &amp; Arne Maasiku arhitektuurifotod. * hiljuti avati uus disainigalerii &quot;Soosoo&quot; Kalamajas (soo tn 4), tegemisi tutvustab galerist √úlle Jehe. Galeriist v√µib leida nii v√§lisdisaini klassikat kui ka noort eesti disaini, hetkel on avatud Jaanus Orgusaare m√∂√∂bliseeria. * Rael Artel tutvustab s√ºgisel asetleidva Noorte Kunstnike biennaali eel√ºritusi, bienaali korraldaja on Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus. Toimunud on mitmed workshopid (Art in practice, Public preparation &quot;Translocal express&quot;), l√§hikuudel toimumas rahvusvaheline workshop Leedus &quot;Kunstniku vastutus ja utoopia&quot; ja suvised workshopid P√§rnus &quot;Rohujuure demokraatia&quot;. * Arne Maasik r√§√§gib (telefonitsi) oma Lastemaailma galeriis avatud arhitektuurifotode n√§itusest, kuhu on koondatud viimase kolme aasta eesti terasarhitektuuri n√§iteid.
Aleksander Tsapov teeb Kumus intervjuu Priit P√§rnaga kunstniku joonistuste n√§itusest (30.03-21.10.2007). Kumu k√§sitleb P√§rna v√§hetuntud joonistuste kollektsiooni kui avastamist ootavat ja Eesti joonistuskultuuri t√§iendavat materjali. Tunnustatud animaatori 1990ndatel valminud ulatuslikust s√∂ejoonistuste seeriast annab √ºlevaate ka 2006. aastal ilmunud album &quot;P√§rnograafia&quot;.
kunst.ee &amp; J√ºri Ojaver * Heie Treier r√§√§gib kunst.ee uuest numbrist (1/2007), sh vaadatakse tagasi √ºheaastasele Kumu tegevusele, erinumbris (toimetaja Ave Randviir) on teemaks Eesti Litograafia keskus, on ka graafilise disaini lisa. * J√ºri Ojaver r√§√§gib oma isikn√§itusest &quot;Liputajad metsas&quot; Hobusepea galeriis ( 04.04.-23.04.2007). Sissejuhatuseks aga r√§√§gib kunstnik oma √§sja Kunstnike Liidu n√§itusel √ºleval olnud (ja vastakaid arvamusi tekitanud) t√∂√∂st (esitles end Georg Otsana, kes laulab kanalisatsioonis) ja selle tagamaadest.
Saate k√ºlalised on kultuuriministeeriumi arhitektuurin√µunik Laila P√µdra ja kunstiteadlane Eha Komissarov. Esimene r√§√§gib oma uuest t√∂√∂st n√µunikuna ja sellega seonduvaga eesti arhitektuuris. Teine r√§√§gib kunstioksjonitest, mis kevaditi leiavad aset mitmes Tallinna eragaleriis. Arutletakse ka k√ºsimust, kas riiklik kunstimuuseum saab teha oksjone (maailmas palju diskuteeritud k√ºsimus).

Uus laine Kunstihoones &amp; fotomuuseum * Noorest eesti kunstist ja oma kureeritud n√§itusest &quot;Uus laine. 21. sajandi eesti kunstnikud&quot; Tallinna Kunstihoones ja Kunstihoone galeriis (28.04.07-28.05.07) r√§√§givad Anders H√§rm ja Hanno Soans. Antakse √ºlevaate noorte Tallinna ja Tartu kunstnike ideedest ja suundadest. Uue laine kunstnikud tulevad pigem vaikselt ja vahest intellektuaalsemate pretensioonidega kui valjuh√§√§lsemad 1990date kunstnikud. Mainitakse ka r√ºhmituse Non Grata paralleeln√§itust Tallinna Kultuuritehases, millel plagieeritud pealkiri &quot;Uus laine. 21. sajandi kunst&quot;, kuid mille sisu peegeldab pigem nn P√§rnu s√ºrrealismi ja 20. sajandi 60ndat. * Fotomuuseumi (Tallinna Linnamuuseumi filiaali, mis asub Raekaja taga) tegevusest Betty-Ester V√§ljaots ja Kristel Lukats.
Eesti noor kunst Patarei Vanglas ja Vaal galeriis * Aleks Tenusaar, Maris Vahter ja Ilmar Kurvits r√§√§givad Tallinna √úlikooli tudengite poolt algatatud ja mitme rahvusvahelise partneri√ºlikooliga (Helsinki, Essen, Thessaloniki) koost√∂√∂s korraldatud Ahne festivalist (07.-25.05.2007) Patarei vanglas, kust leiab nii √ºli√µpilaste kui ka √µppej√µudude v√§ljapanekuid. * Andres L√µo r√§√§gib oma kureeritud noorte kunstnike n√§itusest &quot;POMO SAPIENS: See on t√µesti midagi&quot; Vaal galeriis (02.-19.05.2007).

Foto, arhitektuur ja vene uus kunst 1) Kalev Vapper r√§√§gib oma foton√§itusest Tartus: &quot;Vapper Kalev l√µpetab kooli&quot; Tartu K√µrgema Kunstikooli l√µpetamisest 15.06.2007 2) Toomas Tammis r√§√§gib Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna l√µput√∂√∂de n√§itusest Disaini- ja Arhitektuurigaleriis 5. - 30. juuni 2007 3) Teet Veispakk r√§√§gib KUMUs √ºleval olevast vene uue kunsti n√§itusest &quot;M√§lu tagasitulek&quot; 12. mai - 29. juuli 2007, kuraator on Viktor Misiano.

A) Aleksander Tsapov Tallinnast. 1) &quot;Kik in der Kok&quot; filmifestival von Krahli teatris, teemaks pornograafia (10.-11.09.2007), r√§√§gib Katja Novitskova 2) Kultuurikatel Tallinnas avab uksed interdistsiplinaarsele √ºritustekogumile Vertikaal, mille raames toimub kaks avalikku seminari ehk &quot;M√µttepark&quot;. 09.09. Autori√µigused, 17.09. Kultuurikatla kui alustava organisatsiooni v√µimalused ja paratamatused. R√§√§gib Maarin Ektermann. B) Kaisa Eiche Tartust. 0) Kutsub 09.09 toimuvale Y-galerii hooaja avamispeole Tartus (&quot;Take your shit out&quot;) 1) Katrin Kruus r√§√§gib V√µru galerii kahest paralleelsest n√§itusest - Peeter Lauritsa foton√§itus &quot;Minu kodu&quot; (03.09.2007-28.09.2007) - Evelin M√º√ºrsepa ja John Grzinich √ºhisn√§itus &quot;Lokalisatsioonide faktuurid&quot; (video, heli ja maal, (03.09.2007-25.09.2007) 2) Tartu kunstnike majas on Tartu kunstnike liidu aasta n√§itus &quot;√ïige valik&quot; (05.-30.09.2007). R√§√§gib Toomas T√µnissoo.

Kino konverents Kumus + Barthol Lo Mejor. 1) Kino konverents Kumus Via Transversa. Endise idabloki kadunud kino Konverents Kumus 5.-6.10.2007. Intervjuu konverentsi korraldajaga - Eva N√§ripea (salvestatud EKA disaini ja innovatsioonikeskuses). 2) Barthol Lo Mejor. Kunstnik osales Plektrum festivalil Tallinnas (12.-16.09.2007) ja Noorte Kunstnike Biennaalil Tallinnas (28.09.-11.11.2007), jutt k√§ib tema raamatust ja muusikast. Noorte Kunstnike Biennaalil osales ta n√§itusel &quot;Tekstist masinani&quot;. S

Martin Saar + Tampere Maja ja Tartu Kunstimuuseum. 1) Martin Saar Martin Saar &quot;80ndad Eestis&quot; ARTDEPOO galeriis Tallinnas (09.10.2007 - 20.10.2007), n√§ituse esimene (proovi)variant esitleti New Yorgis. 2) Tampere Maja ja Tartu Kunstimuuseum. 2.1) Tartu Tampere Maja ja Soome fotokunst (6. - 28.10.07). Tuuli Mukka ja Sandra Lamppu foton√§itus &quot;Harhakuvia - Illusioonid&quot;. Saatejuht: Kaisa Eiche. Saate k√ºlaline: Mariliin Kindsiko 2.2) Liisa Kaljula r√§√§gib Tartu Kunstimuuseumi uuest loengusarjast &quot;V√§ike kunst&quot;.
Graafikatriennaal + Audiogalerii + Marco Laimre + Tudengifilmid. 1) Graafikatrienaal. Anders H√§rm (Kunstihoone ja Kunstihoone galerii n√§ituste peakuraator) r√§√§gib 14. Graafikatrienaalist. 2) 26.10.07 Kumu hoovis toimuva Audiogalerii eeltutvustus. Muusika: Derek Holzer, &quot;Metalophone drift snipet&quot;; John Grzinich, &quot;Sun in Hand, stone in water&quot;. 3) Marco Laimre + Tartu tudengifilmid Marco Laimre n√§itus &quot;V√§ikesed Puust Inimesed V√§ikeses Puust Linnas&quot; (19.10.07-25.11.07) Tartu Kunstimuuseumis. Tutvustab n√§ituse kuraator Indrek Grigor. 4) 18.10.07 toimum Tartu S√ºgisp√§evade raames Ateena keskuses Tudengifilm 2008. Samu filme v√µib 24.10.07 n√§ha ka Tartu Y-galeriis. Festivali tutvustab Urmas Reisberg.
Kunst.ee + Y-kohtumine Tartus. 1) Kunst.ee Heie Treier tutvustab uut kunst.ee numbrit, mille erinumber on seekord ajalehe formaadis (k√ºlalistoimetaja Karolina Lobovit≈°-Dymanus). Teemad: Veneetsia bienaal, Documenta Kassel, erinumber Abstraktsioon. 2) tutvustus: Martin Creed 2. novembril NU performance festivalil Kanuti gildi saalis. Saatejuht: Aleksander Tsapov. Muusika: John Martin, &quot;Solitaire&quot;. 3) Y-kohtumine Tartus 30. oktoobril j√§rjekordne Y-kohtumine. Seekord on pihitoolis MoKSi oktoobrikuine residentkunstnik Vahram Muradyan (Armeenia). Ta t√∂√∂tab Moostes projekti &quot;portrait-ests&quot; (videoportreede seeria) kallal.
Martin Creed + Rael Arteli galerii + Rauno Thomas Moss. 1) Martin Creed Intervjuu NU Performance Festival II esinenud Martin Creediga (UK) tema √ºrituse &quot;Varietee Performance&quot; Kanuti Gildi saalis 02.11.07 (vestlus toimus 01.11.07). 2) Rael Arteli galerii Rael Arteli galerii uue hooaja avamisest n√§itusega &quot;Minnes vastu lugejate soovidele&quot; r√§√§givad Rael Artel ja noored kunstnikud Kristiina Hanson ja Laura Toots. 3) Rauno Thomas Moss. Rauno Thomas Moss on esindatud kahel n√§itusel: Tartu √ºlikool.maalikool ning lastekunstikooli galerii n√§itusel, Moss r√§√§gib Tartu maalikoolidest.

Eesti pargid + Y-kohtumine. 1) Ants Hein ja eesti pargid. K√ºlas on Ants Hein (kunstiteadlane, ajalooinstituudi vanemteadur). Teemaks on pargid Eestimaal ja raamat &quot;Eesti pargid I&quot; (2007). 2) Y-kohtumine - John Grzinich J√§rjekordsel Tartu Y-galerii ja MOKSi kohtumisel on 27.11.2007 k√ºlas John Grzinich. Saatejuht tutvustab USAst p√§rit k√ºlalist, kes elab alates 2003. a.-st Eestis ja koordineerib Mooste Kunsti ja sotsiaalpraktika keskuses (Moks) meedialabori. Heliloojal ja multimeediakunstnikul (kes tegeleb peamiselt heli performence'ide ja heliinstallatsioonidega) on hetkel k√§sil film &quot;Mimema&quot;, mille k√µlaliseks aluseks ka varem valminud samanimeline kaheosaline elektrooniline kompositsioon (pikendatud oreliheli).



Poola kunstist + Wiiralt v√§rvides. 1) Poola kunstist Tiina Abel tutvustab n√§itust &quot;Metafoor ja m√º√ºt. Kirjanduslikud ja ajaloolised motiivid 19. ja 20. sajandi vahetuse poola kunstis&quot; (2.11-10.02.2008) Kumu kunstimuuseumis. 2) Wiiralt v√§rvides. Ene Asu-√ïunas (n√§ituse Tartu-poolne kuraator) tutvustab Eduard Viiralti graafikaga n√§itus &quot;Wiiralt v√§rvides&quot; (30.11. - 16.12.07) Tartu Kunstimuuseumis.
Eda L√µhmus tutvustab oma maalin√§itust Tartu Ateena keskuses (04.12.-20.01.2008). K√ºlaline r√§√§gib ka saates k√µlavast muusikast (seostest enda ja enda loominguga). Muusika: Lori Anderson, &quot;This is your captain&quot;; Antti Auvinen &quot;Allusion Fragments&quot; kandlele h√§√§lele, t≈°ellole ja pikkolole, ansambel Resonaabilis; Benjamin Franklin (belgia helikunstnik).

T√§helaeva k√ºlaliseks on √§sja 60. s√ºnnip√§eva t√§histanud kunstnik ja professor Leonhard Lapin. T√§naseks on ta eesti kunsti ajalukku l√§inud ainu√ºksi sellega, et on meie avangardistliku kunsti isa, vabakutseline arhitekt ja kompromissitu kirstunael, kes on samas enim eksponeeritud ka v√§lismaal. Tallinnas tuletab Lapin end pidevalt meelde Vabaduse kellaga, mille √ºheks autoriks ta on. Saatejuht Reet Linna, re≈æiss√∂√∂r Kalev Lepik.

Airi Triisberg ja Rael Artel r√§√§givad: * &quot;Public Preparation - Biennale of Young Artists&quot;, mis on projektiraamat, mis dokumenteerib, kommenteerib ja kontekstualiseerib 2007. aasta oktoobris Tallinnas toimunud Noorte Kunstnike Biennaali. * Rahvusvahelisest seminarist &quot;Translocal Express&quot;, mis k√§sitleb kaasaegse kunsti maailmas toimivaid koost√∂√∂mudeleid ning nende institutsionaalseid, poliitilisi ja sotsiaalseid aspekte. * Rael Artel Gallery: Non-Profit Project Space'is avatud Eesti Vabariigi 90. s√ºnnip√§evale p√ºhendatud n√§itusest &quot;Kas me sellist Eestit tahtsime?!&quot;.

Helikunst Inglane Max Eastley on kunstnik, kes laveerib geneetiliste skulptuuride ja muusika vahel. Ta kasutab oma t√∂√∂des palju vett ja tuult, instrumente, mis teevad h√§√§lt tuule v√µi vee m√µjul. Eastley on osalenud projektis &quot;Cape Farewell&quot;, mis korraldab kunstnike ja teadlaste ekspeditsioone Arktikasse. Ta on teinud koost√∂√∂d Brian Enoga, re≈æiss√∂√∂r Peter Greenawayga. David Toopiga kahasse on Eastley teinud 3 albmit.

Kunstiteadlast Sirje Helmet v√µiks kadestada ainu√ºksi t√∂√∂koha p√§rast - Kumu hoone on inspireeriv nii v√§ljast kui seest. Kui √µnnestunult on see tark ja kaunis naine √ºhitanud t√∂√∂ ja kodu? Lapsed Triin, Maarja ja Martin k√µnelevad oma emast √ºliv√µrdes ja samaga vastab ka Sirje, kelle arvates on kurb, kui pered kokku ei hoia. Saatejuht Katrin Viirpalu. Re≈æiss√∂√∂r Kalev Lepik.
Tartu K√µrgema Kunstikooli fotograafiaprofessor Peeter Linnapit iseloomustavad tema tudengid kui intriganti, hullumeelset professorit, punki meest ja m√§ssajat. Mehe seisukohad on t√µepoolest radikaalsed. N√§iteks leiab ta, et Eestis ei ole √ºhtegi kunstiteoreetikut. Talle endale aga on s√ºdamel√§hedased kunstiteosed, mis ei p√º√ºa olla lihtsalt ilusad ja vaatamisv√§√§rsed, vaid on √ºhiskonda kritiseerivad, poliitikat ning ajalugu uurivad. Seda suunda on Peeter Linnap ka ise fotokunstniku ja kuraatorina viljelenud. Autor Kristina Veidenbaum, re≈æiss√∂√∂r Mati Kark.

Urmas Vaino k√ºlaliseks on Maria Arusoo. Kunstnik Maria Arusoo m√µtestab kunsti ja kunstniku rolli t√§nap√§evases maailmas, anal√º√ºsib, miks on Eestis levinud kunsti ja kunstnikut√µrjuv hoiak. Arusoo r√§√§gib oma t√∂√∂st Londonis Martin Creedi stuudios, √µpingutest Tallinnas, Tartus, Berliinis ja Londonis. Saates k√µlab k√ºlalise poolt valitud ja kommenteeritud muusika.
Mis mees see on, kes on l√§bi ja l√µhki kunstnik, kes √ºllatab iga kord, kui ta millegagi lagedale tuleb, kelle t√∂√∂d on r√µ√µmsad ja humoorikad, ent kes oskab peene irooniaga kraapida kodanike ilu-, au- ja √µiglustundel? S√µprade hinnangul on J√ºri veidi lapsemeelne, musta huumorit armastav parandamatu optimist. Et kunstniku tegemistes on ka rahvusvahelist haaret, t√µestas Veneetsia biennaal, kus gondoljeerid muutsid oma tavateekonda, et s√µita l√§bi J√ºri skulptuuri alt, mis uhkeldas v√§ljakutsuvalt mitmem√µtteliselt √ºle ajaloos palju n√§inud Veneetsia kanali. J√ºri Ojaveri kunstirohket maailma vahendavad re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat, operaator Meelis Kadastik, toimetaja Mariina M√§lk.
Ajaloolasel ja Kunstiakadeemia professoril David Vseviovil palutakse sageli kaasaega m√µtestada. Ta oskab s√ºstematiseerida oma tohutut teadmistepagasit ja sellest saavad osa nii teadus kui ka tavaline ajaloohuviline. Vseviovi uurimused ja ajaloo √ºlevaated on koondatud raamatutesse. Ta on kirjutanud ka ajaloo√µpikuid, millest t√§na √µpitakse. Juba aastaid juhib ta iga n√§dal Vikerraadios oma ajaloosaadet &quot;M√ºstiline Venemaa&quot;.
Portreefilm Eesti professionaalsele disainiharidusele aluse pannud professorist Bruno Tombergist, kelle eestvedamisel alustas 1966. aastal EKA disainikateedri eelk√§ija, t√∂√∂stuskunsti osakond. Eesti Disainikeskuse eestvedamisel ja Kultuurkapitali toetusel valminud filmis meenutab peategelane nii oma √µpinguaegu kui ka kateedri loomisega kaasnenud seiku, sealhulgas t√§na absurdsena tunduvaid momente n√µukogude suletud s√ºsteemist, infosulust ning ideoloogilistest diktaatidest. Tollased kolleegid ja tudengid jagavad vaatajatega oma mitmekesiseid m√§lestusi neist keerulistest, kuid huvitavatest aegadest. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat, toimetaja Mariina M√§lk.

Sarja esimene saade. Kunstiministeerium on a) iga-aastane konverents, b) kord kuus toimuv raadiosaade Klassikaraadios. Kunstiministeeriumis arutatakse lahti jooksva kunstielu s√µlmpunkte ja s√µlmitakse kohe ka uusi. Kasvatatakse laiemas publikus kaasaegse kunsti m√µistmist, vesteldakse erinevate vaatenurkade esindajatega, kommenteeritakse, antakse √ºlevaade ja tehakse ekskursioone. Kunstiministeerium soosib suurte ja v√§ljapaistavate agentide k√µrval ka v√§ikeseid ja omaalgatuslikke praktikaid ning hoiab oma uksed lahti ning meeled ergud. Kuidas seda k√µike n√º√ºd kord kuus tunni aja sisse mahutada, on raske prognoosida, kuid r√µhk on eelk√µige kaasaegsel ja kriitilisel kunstil, mis soovib √ºhiskonnas toimuvat m√µjutada ja selle protsessides kaasa r√§√§kida. Esimeses saates on p√§evakorras j√§rgmised teemad: * Marco Laimre r√§√§gib Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi suvisest n√§itusehooajast ja valgustab j√§rgmise aasta plaane; * Tanel Rander ja Erkki Luuk tutvustavad n√§htust nimega eksp, mis on meililist, rida
Kunstiministeeriumi nr 2 teemadering jaguneb kaheks. K√µigepealt t√§helepanu all on kaasagse kunsti festival ART IST KUKU NU UT Tartus - Indrek Grigor annab oma &quot;Tartu m√∂liseb&quot; rubriigis l√ºhikese √ºlevaate, kuidas kohapealt vaadates kogu √ºritus tundus ning sirvib ka ART IST...-i publikatsiooni, mida kuraatorid Rael Artel ja Kaisa Eiche on nimetanud &quot;Tartu kaasaegse kunsti skeene subjektiivseks uurimuseks ja lisadeks&quot;. Maarin M√ºrk vestleb t√§ienduseks Kaisa Eichega ning p√º√ºab eelk√µige v√§lja kangutada, et mis siis n√º√ºd edasi saab. Teisel poolajal on Kunstiministeeriumis k√ºlas Reet Varblane Tallinna Kunstihoonest ning vestlus keerleb √ºmber &quot;Personal is Political / Isiklik on poliitiline&quot; n√§ituse, liikudes Berliini dada-r√ºhmitusest Eesti 60ndatesse ning edasi kaasaega, seda k√µike l√§bi naiseks (naiskunstnikuks) olemise erinevaid k√§sitlusi kombates. Hanna H√∂ch kohtub Helju Sarnet Saurami, Martha Rosleri, Anna-Stina Treumundi, Guerilla Girlsi jt. Autor Maarin M√ºrk. To

Muinsuskaitse seadus muutub j√§lle! Millist seadust muinsuste omanikud tegelikult ootavad? Stuudios elup√µlised muinsuskaitsjad Trivimi Velliste ja Jaan Tamm (esimene endine, teine praegu Muinsuskaitse seltsi esimees) ja Mark Soosaar. Telefonitsi annavad seadusemuudatustele hinnangu Uue-Varbla m√µisahoonet taastav Rene Kask ja Muinsuskaitse ameti L√§√§nemaa vaneminspektor Kalli Pets. Autor, toimetaja ja k√ºsitleja on Kaja K√§rner
Eesti Kunstiteadlaste √úhingu korraldusel toimus k√µnep√§ev &quot;Vaidlused asjade seisu √ºle&quot;, kus teemadeks olid n√§iteks museion ja academia - pilt ja teooria?, kunstiajakirjandus, alternatiivsed institutsioonid jpt. Kunstiministeeriumi kokkuv√µte sellest, milline on &quot;asjade seis&quot;. Tartu m√∂liseb seekord Loop galerii ja DUUL 2010 n√§ituse teemadel. Indrek Grigor - Laura Kuusk. Maarin M√ºrk - Andres Kurg, Margus Tamm. Saate autor Maarin M√ºrk. Toimetaja Annika Kuuda.

Kumus avatud Tallinna XV Graafikatriennaal oli kahtlemata Kultuuripealinna √ºks esinduslikumaid √ºritusi. Eksponeeritud oli 109 kunstniku t√∂√∂d 35 riigist. Triennaal kandis pretensioonikat pealkirja: Armastuse, mitte raha p√§rast. Ingliskeelne aforism &quot;for love not money&quot; v√§ljendab igasugust t√∂√∂d, mida ei kannusta rahaline eesm√§rk. Miks selline teemavalik? N√§itusel k√§isid autor-saatejuht Maria Arusoo, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, operaatorid Ivar Murel, Meelis Kadastik, Feliks Grossmann, helire≈æiss√∂√∂r Mati Jaska, toimetaja-produtsent √ïie Arusoo.



R√§√§gime loomemajanduse arendamisest. K√ºlalised on Tartu loomemajanduskeskuse juhatuse liige Raul Ore≈°kin ja arendusjuht K√ºlli Hansen. Intervjueeris Liina Vainumetsa. * Eesti rahvalaul, Mari Kalkun/Artur Alliksaar - Loomine Mari Kalkun * Mari Kalkun/Mari Kalkun - Hommikuvalge Mari Kalkun * Mari Kalkun/Marie Heiberg - Kevadel metsas Mari Kalkun * Mari Kalkun/Tove Jansson - Koduvana p√ºhendus Mari Kalkun

Delta k√ºlaliseks kunstnik Anna Hints (1982). Koost√∂√∂s kunstnik Maria R√µhuga (1988) avati 16. m√§rtsil Tallinna Linnagaleriis n√§itus pealkirjaga &quot;N√§lg&quot;, mis vaatleb erinevaid n√§lja-seisundeid: n√§lgimist vaimsetel p√µhjustel ja n√§lgimist materiaalsetel p√µhjustel. Kunstnikud Hints ja R√µhu r√§√§givad n√§itusel ajastust, kus k√µike on n√§iliselt liigagi palju. Buliimik raiskab toitu oksendades, heategevus kartuleid m√§dandades. Kultuurkapital toidab k√ºll loomemajandust (ehitamine, kirjastamine ja n√§itusetegevus), aga mitte loojat. Kultuur, ilu, armastus, headus, raha, toit - sageli j√µuavad need sinna, kus ollakse tarbimisest ja heast-paremast √ºlek√ºllastunud. *K√µiki kunstnikke, kes tunnevad, et riik ja √ºhiskond suhtuvad loovt√∂√∂tajatesse √ºksk√µikselt, kutsutakse osalema galerii ruumides l√§biviidavas aktsioonis &quot;Kerjav kunstnik&quot;.* Autor Elis Vesik.

Kunstiministeeriumis seekord k√ºlas John Grizinich Mooste Kunsti- ja Sotsiaalpraktikate Keskusest, John Fail Tallinnas ja Helsingis tegutsevast projektiruumist Ptarmigan ning Elijah V√§rtt√∂, kes veab eksperimentaalmuusika sarja Servataguse Muusika ja galeriid EAST. Olles elanud Eestis erineva pikkusega aja, on k√µigil kolmel k√ºlalisel erinevad kogemused siin projektiruumi/s√ºndmuste organiseerimisega. Vestluse teemadeks ongi omaalgatuslik kultuurielu Eestis (Tallinnas) ning selle korralduslikud ja sisulised v√§ljakutsed. Lisaks j√§tkab &quot;Tartu m√∂liseb&quot; oma lugemisaastat ning seekord lehitseb saatejuht Indrek Grigor maalikunstnik Peeter Krosmanni abil Eesti Kunstiajaloo 5. k√∂idet. Autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Tekstiilikunstnik Signe Kivi juhib juba mitu aastat Tallinna Kunstiakadeemiat. Teda armastatakse rektorina, sest ta suhtub ka juhtimisse loominguliselt. Oma tudengites n√§eb ta eelk√µige isikup√§ra, loojas isiksust. Vestluses saatejuht Jelena Skulskajaga r√µhutas Signe Kivi, et kunstikadeemias arvestatakse ennek√µike inimese andekust, mitte rahvust, keelt v√µi √ºhiskondlikku positsiooni. Toimetajad Piret J√ºrman ja Juku-Kalle Raid, re≈æiss√∂√∂r √úlle √ïun, kunstnik Ivi Piho, produtsent Ene-Maris Tali.

Kunstiministeeriumi stuudios on k√ºlas seekord Sally Stuudio juhataja Annely K√∂ster, kellega tuleb juttu kunstnikele ja kunsti√µpetajatele ning koolinoortele vanuses 14-19 suunatud mitmetasandilisest rahvusvahelisest kunstiharidusprojektist - Koolinoorte Kaasaegse Kunsti Triennaal Eksperimenta!. Teiseks vestluskaaslaseks on kunstnik Liina Siib, kes esindab Eestit sel aastal Veneetsia biennaalil oma projektiga &quot;Naine v√µtab v√§he ruumi&quot;. Rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; k√ºsitleb Indrek Grigor Tartu √úli√µpilasteatri lavastuse A. Vvedenski &quot;Ivanovite j√µulupuu&quot; kunstnikku Martinit. Saate autor on Maarin M√ºrk. Toimetaja Annika Kuuda.

Maikuine Kunstiministeerium on suuresti p√ºhendatud kunstikriitikale, mist√µttu laieneb Tartu m√∂liseb rubriik Maarin M√ºrgi ja Indrek Grigori vaheliseks vestluseks, kus arutletakse selle aasta jooksul nii Tallinnas kui Tartus j√§rjepidevalt toimunud avalike kunstikriitika lugemisgruppide √ºle. Otsitakse vastuseid k√ºsimustele: milline on selliste √ºsna eksperimentaalsete algatuste tulem, miks ja kuidas need tekkisid ning kuidas sellist kunstikriitika k√§sitlusi valgustavat formaati v√µiks edasi kasutada? Lisaks on ministeeriumis k√ºlas kuraatorid Airi Triisberg ja Rebeka P√µldsam, kes r√§√§givad seksuaalv√§hemuste problemaatikat k√§sitlevast rahvusvahelisest n√§itusest &quot;S√µnastamata lood&quot;. Tallinna Kunstihoones kuni 26. juunini avatud ulatuslikku n√§itusse on kaasatud k√ºmmekond kunstnikku nii Eestist kui v√§lismaalt, kes esitavad oma n√§gemuse seksuaalsetest identiteetidest. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Kultuuritolm 2011 festivali esineja Luulur. Jaan Malin aka Luulur on Tartu pooet, kirjanik ja kunstnik. Jaan Malin on √ºllitanud mitmeid luuulekogusid, avaldanud n√§idendeid, kureerinud ja osalenud mitmetel n√§itustel. Aastast 2001 on Luulur tegelenud ka h√§√§lutuse ehk k√µlaluulega. T√§nu omandatud virtuoossele tehnikale v√µitis ta poetry slam-i ehk luulepr√µmmu Viljandis ja Tallinnas aprillis-mais 2009. Oktoobris 2009 esindas Luulur meie konnatiiki Euroopa Poetry Slam-i P√§evadel Berliinis, kus saavutas 3. koha. Stuudios on Jaan Maalin (Luulur), k√ºsib Kaur Gar≈°nek.

Augustikuus on avatud Tallinna Keskraamatukogu fuajees n√§itus T√µnu Talve uuemast loomingust; juttu tuleb DVD-plaadist Fragile Live Kunstitunnid 2001-2010 ning kunsti√µpetajate maailmaorganisatsiooni InSEA kongressidest, mille liikmena on T√µnu Talve osalenud Fragile kunsti- ja muusikavideote ning ettekannetega juba 9-l j√§rjestikusel rahvusvahelisel kongressil. K√ºsitleb Pille Olde.
Saatejuht Maarin M√ºrk alustab Kunstiministeeriumi teise hooajaga Klassikaraadios. * Hooaja avasaade p√º√ºab kaardistada erinevaid endistes t√∂√∂stuspiirkondades ja -hoonetes asuvaid loomekeskusi. K√ºlas on Herkko Labi, kes r√§√§gib Telliskivi Loomelinnakust, selle idee tekkest ja eesm√§rgist ning loomemajandusest √ºldisemalt. * Teiseks Kunstiministeeriumi k√ºlaliseks on Jaanika Kuklase, kellega tuleb juttu Kultuuritehasest &quot;Polymer&quot; ja seal 28. augustini toimuvast Kultuuritehase festivalist 2011. Viimane leiab aset juba seitsmendat korda ning mille seekordseks teemaks on &quot;Utoopia&quot;. * Rubriigi &quot;Tartu m√∂liseb&quot; autor Indrek Grigor edastab muljeid suvel k√ºlastatud kultuuri√ºritustest - esimesena saab kuulaja osa Eesti Kunstiakadeemiale kuuluvas Tamse √µppebaasis sarja &quot;Doings or not&quot; raames toimunud praktikumist, millest r√§√§givad l√§hemalt korraldajad Laura Kuusk ja Laura Toots. Autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
23. septembril, avatakse Hobusepea galeriis Maido Jussi ja Kati Ilvese n√§itus &quot;Subjektiivne perspektiiv&quot;. Videot ja tekstimeediumi √ºhendava ning taaskasutusmeedial p√µhineva n√§ituse sisuliseks keskmeks on visuaalne v√§givald. Tandemit intervjueerib Kaur Gar≈°nek. Muusika: Brian Eno &amp; Daniel Lanois &quot;Sirens&quot;, Robert Fripp &quot;The Gates Of Paradise&quot;

Kunstiministeeriumis on seekord k√ºlas oktoobris toimuva kaamerakunsti festivali Tallinna Fotokuu peakorraldaja Marge Monko. Fotokuu programm koosneb n√§itustest ja s√ºndmustest, mille l√§biv teema on kaamerap√µhise kunsti v√µimalused, piirangud ja suhe ruumiga. Kunstiministeeriumi Tartu rubriigis kajastab Indrek Grigor noorte n√§itusprojekti &quot;Tartust √§ra&quot;, kus osalevad noored kunstnikud Anna Hints, Eva Labotkin, Marja-Liisa Plats ja Toomas Thetloff ning mis toimub kaasaegse kunsti festivali ART IST KUKU NU UT raames. Samuti kommenteerib viimase aja kultuuripoliitikat seoses muuseumitega Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Oktoobrikuine &quot;Kunstiministeerium&quot; tutvustab Kadrioru kunstimuuseumi rahvusvahelist suurprojekti &quot;Bosch &amp; Breugel. √úhe maali neli j√§lge&quot;, mis toob vaatajani neli erinevat variatsiooni √ºhe ainestiku teemadel ning esitab hulga p√µnevaid v√µimalusi vaatajal vana kunstiga l√§bi multimeedialahenduste kontakti saada. Stuudios on Kadi Polli. Lisaks uurib ministeerium Maria Hansarilt, kuidas edeneb Kultuurikatel. Millised on olnud vahepealsed arengud, mis toimub ja mis plaanid n√º√ºd edaspidiseks on. Indrek Grigor vestleb rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; Jaan Tootseniga Uue Maailma Seltsist ja selle dokumenteerimisest! Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Jelena Skulskaja vestleb Kumust ja seal toimuvast direktriss Anu Liivakuga. K√§ime Von Krahli teatris vaatamas hetkel √ºhe kuulsama Soome lavastaja Kristian Smedsi lavastust &quot;Karamazovid&quot;. Smedsi t√µlgendused klassikalisest kirjandusest on alati ootamatud ja isikup√§rased, nii ka seekord. Dostojevski k√µige keerulisemast teosest l√§htuvas lavastuses m√§ngivad Tartu √úlikooli Viljandi Kultuuriakadeemia noored n√§itlejad. Priit Kuusk tutvustab Boris Hrebtukovi, kes alustas trummim√§ngu 11-aastaselt, oli pikka aega 
Novembrikuine &quot;Kunstiministeerium&quot; tegeleb seekord kahe festivaliga - Anders H√§rm r√§√§gib iga kahe aasta tagant toimuvast rahvusvahelisest kaasaegse performansi- ja teatrifestivalist NU performance, mis sel aastal j√§ttis selja taha teatri ja asus vallutama argielu lavasid ja kutsus kokku teoseid, mis keerlevad k√ºlalislahkuse kui m√µiste ja praktika √ºmber. Paula Toomel k√µneleb aga 17. novembril alanud kunstifestivalist Neu/Now, mis toob Eesti publikuni seitsmeteistk√ºmne riigi noorte kunstnike visuaalse kunsti, disaini-, filmi-, teatri-, tantsu-, muusika- ja helikunstiprojektid. Indrek Grigor ja &quot;Tartu m√∂liseb&quot; seekord O√ú Visible Solutioni kallal. Autor Maarin M√ºrk.
2011. aasta viimases Kunstiministeeriumis arutletakse teemal Kultuuripealinn Tallinn 2011. Tehakse kokkuv√µtteid, p√º√ºtakse leida vastuseid k√ºsimustele, kas ja kuidas see aasta meid m√µjutas? Mis saab edasi? Stuudios on k√ºlas Kultuuripealinn Tallinn 2011 interdistsiplinaarsete projektide koordinaator Laur Kaunissaare ja Evelyn Sepp, kelle vastutusalas on Katla ehitus- ja arendustegevuse juhtimine ning sihtasutuse √ºmberkujundamise tegevusstrateegia koostamine perioodiks p√§rast kultuuripealinna aasta l√µppu. Rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; teeb Indrek Grigor strukturalistliku anal√º√ºsi Mare Tralla isikun√§itusest &quot;Hull armastus&quot;, mis oli avatud 18. detsembrini Tartu Kunstimaja suures saalis. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Mitusada inimest on alla kirjutanud kultuuriministeeriumile, Tallinna kultuuriv√§√§rtuste ametile ja kunstihoone n√µukogule saadetud avalikule p√∂√∂rdumisele, milles avaldatakse muret palgaliste kuraatorikohtade koondamise √ºle Tallinna Kunstihoonest. Alates m√∂√∂dunud aasta 1. detsembrist on Kunstihoone uus juhataja Karin Hallas-Murula, kes lubab hakata kunstihoonet juhtima teistsuguse struktuuriga. K√µrvuti j√§√§vad vabakutseliste kuraatorite n√§itused kunstnike endi taotletud n√§itustega. Teisest kvartalist v√µtab Murula kunstihoonesse t√∂√∂le programmikoordinaatori, esimesel v√µimalusel ka kunstipedagoogi. Ambitsioonikaid p√ºsikuraatoreid, kes soovivad kunstihoone programmi oma k√§e j√§rgi kujundada, edaspidi Vabaduse v√§ljakul ei ole. Kuulame Karin Hallas-Murula intervjuud, mida ta andis Vikerraadiole. Kuraatorite arvamust esindab Delta saates Maarin M√ºrk. Autor Nele-Eva Steinfeld.
* 26. jaanuari Kunstiministeerium keskendub Tartu identiteedile ja otsib vestlusringis k√ºsimust vastusele kas Tartut saab k√§sitleda kui s√ºmboli &quot;turuv√§√§rtust&quot;. Teema √ºle arutlevad Maarin M√ºrk, Indrek Grigor ja Berk Vaher. * Rubriik &quot;Tartu m√∂liseb&quot; k√§sitleb III Tartu Rahvusvahelist Graafikafestivali &quot;Kunstiakadeemiatelikvideerimine&quot;, mis avati 21. jaanuaril. Indrek Grigor k√ºsitleb graafikafestivali √ºht organisaatorit Al Paldrokit. Autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
* Gregor Taul on palunud Kunstiministeeriumi eetrisse Liisa Kaljula, kelle juhtimisel on alanud k√§esoleva aasta s√ºgisel ennek√µike meie kunstikriitika, aga ka kunstiv√§lja tootlikust t√µstva kolmanda Artishoki biennaali ettevalmistused. * Triin Tulgiste tegeleb intervjuu vormis eneseanal√º√ºsiga k√ºsitledes Anna-Stina Treumundi naise rolli ja naiseks olemise s√µlmk√ºsimuste j√§rele, varjates seda k√µike osavasti Lady festi taha. * Tartu m√∂liseb rubriigis p√º√ºab Indrek Grigor esitada arhitektuuri ajaloolasele ja konkreetsel juhul ka t√µlkijale Ingrid Ruudile kriitilisi k√ºsimusi √§sja eestindatud Kenneth Framptoni Moodsa Arhitektuuri kriitilise ajaloo kohta. Saate autor on Indrek Grigor, kaasautorid Triin Tulgiste ja Gregor Taul. Toimetaja Annika Kuuda.

Kunstiministeerium arutleb seekord kunsti rahastamise teemadel, mille √ºks n√µrk koht Eestis on suutmatus probleemi kirjeldada. Pidevalt otsitakse paralleele s√µsarv√§ljadega, ennek√µike teatri ja muusika n√§ol. Ent kas see paralleel ikkagi p√§deb? V√µib-olla peaks kunstnikku v√µrdlema hoopis teadlasega? Vastuseid otsivad Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere, teadlane Mart Loog ja saatejuht Indrek Grigor. Aasta alguses avati Tallinnas ingliskeelsete raamatutega kaubitsev raamatupood Slothrops, n√º√ºd on kolmest t√ºtarlapsest Helena Leif, Liina Luhats ja Heleri Luuga koosnev initsiatiivgrupp otsustanud lisada poodi Ise Seisva Riiuli ehk S(H)ELF-i, mis hakkab sisaldama isekirjastatud v√§ljaandeid. Konkreetse riiuli idee ja isekirjastamise olukorra j√§rele √ºldisemalt p√§rib asjaosalistelt Gregor Taul. Saate autor on Indrek Grigor.
* Kunstiministeeriumil on seekord k√ºlas s√µsar ehk Kultuuriministeerium, keda esindab kunstin√µunik Maria-Kristiina Soomre. Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere ja Indrek Grigor uurivad temalt Eesti kultuuripoliitika arhiveeritud, kehtivate ja tulevaste alusdokumentide funktsiooni, sisu ja rolli kohta poliitika kujundamisel. * Triin Tulgiste palus stuudiosse Tartu Loomemajanduskeskusest v√§ljakasvanud kunstilaenutuse Kaleidoskoop vedaja Liina Rausi, et r√§√§kida temaga kunstist, turust ja loomemajandusest. * Gregor Taul anal√º√ºsib Indrek Sirkli kureeritud n√§itust &quot;Sisu ja Vorm I. Kaasaegne Eesti graafiline disain 2001-2011&quot;, mis on avatud Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. Saate autor on Indrek Grigor, toimetaja Annika Kuuda.
Ilmus noorte arhitektide kogumik, milles tuuakse v√§lja oma visioonid Tallinna l√§hialade arengust. 26. aprillil esitlesid Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala magistrandid oma n√§gemusi Talllinna l√§hiasulate arengust. Noorarhitektide v√§rske kogumik &quot;Tallinnast v√§lja! N√§gemus Tallinna l√§hialade arengust 2030+&quot; sisaldab 10 magistrandi visiooni Tallinna l√§hialade elukeskkonnast ja kvaliteedist. Vaatluse all on Keila, Saku, Lagedi, Tabasalu, Harku, H√º√ºru ja Vatsla. R√§√§givad √ºks t√∂√∂ juhendajatest Indrek R√ºnkla ja magistrant Karin Leht. Saatejuht Markus J√§rvi.

Noore Skulptori preemia 2012 p√§lvis Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni- ja skulptuuriosakonna √ºli√µpilane Hanna Piksarv. Noore Skulptori Preemia on Eesti Kunstiakadeemia installatsiooni- ja skulptuuriosakonna poolt t√§navu esmakordselt v√§lja antav kunstiauhind, mille eesm√§rgiks on esile t√µsta ja tunnustada √ºli√µpilaste osakonnasisest erialast tegevust. Autor Johanna M√§ngel.
Kunstiministeeriumi hooajale panevad punkti Indrek Grigor ja Gregor Taul. Hooaja viimases Kunstimisnisteeriumis tutvustab ja lahkab Gregor Taul Eesti Kunstiakadeemia magistrit√∂√∂de p√µhin√§itust ja sellega kaasnevat Eesti Kunstiakadeemia igakevadist l√µput√∂√∂de festivali TASE 12, mis lisaks l√µput√∂√∂den√§itusele pakub k√ºlastamiseks teisi v√§ljapanekuid, l√µpetajate isikun√§itusi, tudengite omaalgatuslikke kunstiprojekte, avalikke loenguid ja loomulikult ERKI moeshow'd. √úhtlasi teeb Gregor Taul juttu Aliina Astrova algatatud &quot;Ateljeede visiitide&quot; sarjast, millega seoses k√ºlastavad viis kriitikut, kuraatorit ja kunstiteadlast j√§rgneva aasta jooksul k√ºmne kunstniku ateljeesid, et j√§lgida kunstnikuelu, mis leiab aset n√§ituste vahepeal. Indrek Grigor l√§ks p√§rast m√µnigast pausi vahelduseks taas mikrofoniga stuudiost v√§lja, et vestelda kunstnik Tanel Randeriga tema hiljuti Y-galeriis l√µppenud n√§itusel &quot;Decolonize this&quot;. Saate autor on Indrek Grigor.
Kunstnik August K√ºnnapu avas Draakoni galeriis isikn√§ituse &quot;P√ºhad hetked lihtsa inimese elus&quot;. Ta on l√µpetanud 2002. aastal Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri erialal. Olles alustanud briti m√µjutustega pop-naivistlike maalide loomist juba esimeste √µpinguaastate ajal, on K√ºnnapu t√§naseks esinenud k√ºmnetel rahvusvahelistel ja kohalikel n√§itustel. K√ºnnapu on kultuuriajakirja Epifanio peatoimetaja ja v√§ljaandja, tema maaliloomingut on tunnustatud 2007. aastal Konrad M√§e nimelise preemiaga. K√ºnnapu maalidel kujutatud inimesed j√§tavad mulje, nagu poseeriksid nad juhuslikule pildistajale, katkestades vaid hetkeks k√§siloleva tegevuse, et hiljem h√§irimatult j√§tkata. Kunstniku s√µnul k√§sitleb ka uus n√§itus erinevaid argihetki. K√ºsib Kristiina Kiis.
13. juulil avatakse Hiiumaal, Paluk√ºla kirikus Siim-Tanel Annuse n√§itus &quot;Tornid taevasse&quot;, kus on eksponeeritud kunstniku suureformaadilised rekonstruktsioonid nooruses loodud ideaalmaailmadest - tornid vaimsest kasvamisest ja p√ºrgimustest. Avamisel esinevad ka Erkki-Sven ja Lauri-Dag T√º√ºr. Samal saab Saaremaal, Kuressaare Kultuurikeskuse saalis n√§ha Siim-Tanel Annuse r√§ndn√§itust &quot;Raha ja Poeesia&quot;. L√§hemalt r√§√§gib Siim-Tanel Annus Annika Kuudale.
Eesti ekspositsioon Veneetsia XIII arhitektuuribiennaalil t√µstatab k√ºsimuse &quot;kui pikk on √ºhe maja elu?&quot;. Vastust otsitakse Tallinna Linnahalli n√§itel - v√§√§rikas modernismip√§rand Tallinna tuiksoonel, mis vaid m√µnik√ºmmend aastat tagasi oli tunnustatud ja vajalik ehitis, kuid on t√§naseks suletud. Linnahalliga toimuv on k√µnekas ka laiemas kontekstis - sarnane tendents on m√§rgatav k√µikjal maailmas, kus kasutuseta seisab arvukalt arhitektuuriteoseid, mil vanust alla 50 aasta. Veneetsia arhitektuuribiennaal on avatud 29. augustist 25. novembrini 2012, kolme kuu jooksul k√ºlastab seda √ºle 100 000 arhitektuurihuvilise k√µikjalt maailmast. Ekspositsiooni tutvustavad T√º√ºne-Kristin Vaikla ja Urmo Vaikla. Autor Nele-Eva Steinfeld.
K√ºlalised - noored kunstnikud Liisa-Helena Lumberg, Aksel Haagensen, Linda Vainom√§e ja kuraator Eliisa √úlevain. 20. augustil avatakse Tallinna Joonistustriennaali raames Vabaduse v√§ljaku tunneli Eksperimentaalgaleriis noorten√§itus &quot;Piirituse maitse&quot;, mis uurib loomevabadust. Eksponeeritakse kolme noore kunstniku t√∂id, mis on valminud kuraatori loodud projekti k√§igus. Kunstnikud lahendasid ebamugavates tingimustes keerulisi kontseptuaalseid √ºlesandeid, millest s√ºndisid 9 t√∂√∂d. N√§ituse pealkiri on mitmem√µtteline s√µnam√§ng, m√§rkimaks √ºhelt poolt piirideta olekut ja teisalt piiritust kui v√§ga puhast ainet - et√º√ºlalkoholi. Vabaduses ja puhtuses aga on loomingu potentsiaal. Saatejuht Elis Vesik.
30. augustil avab Ulvi Haagensen Hop galeriis oma n√§ituse &quot;Iga p√§ev / Everyday&quot;. Ulvi Haagensen on s√ºndinud Sydneys, Austraalias, kuid praegusel eluhetkel elab ja t√∂√∂tab Tallinnas. Lisaks aktiivsele loomingulisele tegevusele on ta tegutsenud juba mitmed aastad Eesti Kunstiakadeemias √µppej√µuna. Haagensen seisab oma loomingus √ºhe jalaga joonistamise ning teisega illusiooni ja skulptuuri piirimail. Oma huvi igap√§evase ja koduse elu n√ºansside vastu realiseerib ta l√§bi 2D ja 3D muutumiste ja m√§ngu. Klassikaraadios tutvustab oma v√§ljapanekut kunstnik Ulvi Haagensen. Saatejuht Markus J√§rvi.
Sissejuhatus - Maarin M√ºrk. Kunstiministeeriumi kolmanda hooaja esimese saate v√µtab enda kanda Indrek Grigor. Kuulete &quot;Tartu m√∂liseb&quot; kolumni kommentaari T√µnis Vindi n√§itusega &quot;T√µnis Vint ja tema esteetiline universum&quot; kaasnenud samanimelisest mahukast ja kunstilooliselt olulisest albumist ning ka n√§itusest enesest. Autor Indrek Grigor, toimetaja Annika Kuuda.
6. septembril avab graafik Mare Vint oma juubelin√§ituse &quot;Mineviku linnad&quot; Vabaduse galeriis. Mare Vint kuulub kunstnikep√µlvkonda, kes muutis enam kui neljak√ºmne aasta eest v√§ga oluliselt eesti kunstis k√§ibivaid esteetilisi kriteeriume. Tema looming on lahutamatu 1970. aastail eesti kultuurielu vallanud noorte intellektuaalide uutest v√§√§rtushinnangutest. P√§rast √µpinguid Kunstiinstituudis on tema graafilise loomingu stiil j√§√§nud suurel m√§√§ral muutumatuks, √ºhendades endas elitaarseima kunstnikumaine ja samas ka v√§ga laialdase publiku armastuse. Enam kui neljak√ºmne aasta jooksul on Mare Vint j√§√§dvustanud oma teostel inimkonnale sajandeid p√º√ºdmatuks j√§√§nud unelma. Tema graafilistel lehtedel ning unikaalsetel l√µuendile teostatud pliiatsijoonistustel kangastub maailm, kus inimtegevuse loodu ja loodud maailm eksisteerivad koos ideaalses harmoonias. Klassikaraadio stuudios on Mare Vint. Saatejuht Diana Dreving.
Alates 5. septembrist saab Plate tornis k√ºlastada kunstnik ja arhitekt Leonhard Lapini n√§itust &quot;Leonhard Lapini arhitektuursed joonistused&quot;. Tema teekond arhitektina on olnud veidi varjatum kui tema ettev√µtmised kujutavas v√µi tegevuskunstis. Palju uuritud, r√§√§gitud ja eksponeeritud Lapini kohta - kes on viimased 40 aastat olnud Eesti kunsti- ja arhitektuurimaastikul kui institutsioon iseeneses - pole seda ehk siiski √µige √∂elda. Lapini kui ehituskunstniku elulugu algas 1971. aastal Kunstiinstituudi arhitektuuri eriala l√µpetamisega, sellest alates on ta aktiivselt projekteerinud ja viimasel kahel k√ºmnendil √µpetanud tulevasi arhitekte. Leonhard Lapiniga k√µneleb Diana Dreving.

Kunstiministeerium v√µtab vaatluse alla postkolonialismi teooria rakenduslikud v√µimalused Eesti kultuuriv√§ljal, keskendudes enesekolonisatsiooni k√ºsimusele. Saate avab Indrek Grigori olukorda kaardistav kolumn, millele j√§rgneb vestlusring, kus saate k√ºlalistena osalevad kunstiteadlane Liisa Kaljula ja emeriitprofessor Jaak Kangilaski ning saatejuhid Triin Tulgiste ja Indrek Grigor. Toimetaja Annika Kuuda.
15. septembrini on Mart Sanderi galeriis avatud n√§itus &quot;Tundmatu V√µerahansu. 110 aastat meistri s√ºnnist&quot;. Kunstnik Johannes V√µerahansu teosed on p√§rit kunstniku abikaasa Erna Saar-V√µerahansu kogust. Saates kuuleme intervjuusid Erna Saar-V√µerahansu ja Mart Sanderiga. K√ºsitleb Kersti Inno. Muusika: * Eduard Oja - Vaikivad meeleolud Erna Saar - klaver



KUMUs avati n√§itus &quot;Mood ja k√ºlm s√µda&quot;, mis uurib moodi ja sellega seotud n√§htusi 1950.-1970. aastate Eestis, v√µimaldades k√∂itvat sissevaadet N√µukogude Eesti naise eluolusse ning dialoogi L√§√§ne moega. N√§itust tutvustab kuraator Eha Komissarov. K√ºsib Kristiina Kiis. Muusika: Dick Manning, Al Hoffman/Heldur Karmo - Sulle laulan Kalju Terasmaa, Eri Klas, Tiit Varts, Vello Marken, Eesti Raadio estraadiorkester

T√§na avatakse Hop galeriis Villu Plinki n√§itus UMBLUU, kus seekord on v√§lja pandud objektid alapealkirjaga &quot;V√§ga vaikselt&quot;. Teoste valmimisaastaks on 2012. Kunstnik ise √ºtleb, et oma viimase aja t√∂√∂d on ta koondanud √ºhisnimetaja UMBLUU alla: &quot;Eks nad natukene segased lood ka ole. P√§ris lugudeks ei saa neid k√µiki ka nimetada, osad kipuvad lause fragmentideks j√§√§ma. Antud n√§itusel esitlen √ºhte sellist, V√ÑGA VAIKSELT.&quot; Oma v√§ljapanekut k√§is Klassikaraadios tutvustamas Villu Plink. Saatejuht Markus J√§rvi.

Kunstiministeeriumis on k√ºlas Kultuurikatla projektijuht Herkko Labi. Tagasivaade 27. - 30. septembril toimunud s√ºndmusele ja eksperimendile - Vaba Linn, mis koosnes neljast praktilisest, vabavaralisele m√µtlemisele ja linnaruumi √ºhendamisele p√ºhenduvast t√∂√∂toast. Keskenduti avatud tehnoloogia, avatud disaini, avatud hariduse ja avatud teadmiste valdkonnale. Saatejuht on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Saate fookuses on kunstihariduse problemaatika, t√§psemalt kaasaegse kunsti √µpe. Ajal, mil suur osa kaasaegsest kunstist on h√ºljanud traditsioonilised v√§ljendusvahendid ja teemad, on muutumas senine kunsti√µpetus - endise lineaarse kunstiajaloo asemel l√§htutakse seostavast √µppest ja loovuse arendamisest, mis on aga endaga toonud kaasa hulga k√ºsimusi. Mis seisus kunstiharidus hetkel on ja kuhu v√µiks v√µi peaks see liikuma, selle √ºle arutlevad Kunstiministeeriumis saatek√ºlalised Heie Treier Tallinna √úlikoolist ja Reeli K√µiv Tartu Kunstimuuseumi hariduskeskusest. Vestlusringi juhatab Triin Tulgiste. Toimetaja Annika Kuuda.

31. oktoobril avatakse Tallinna Linnagaleriis kunstnik Jaan Elkeni n√§itus &quot;Kirjutatud on&quot;. Elkeni maalin√§ituse l√§htekohaks on k√µigile tuntud lugu, milles on √ºhendatud isiklik trag√∂√∂dia ja globaalne vaatem√§ng. Uue ja Vana Testamendi omavahel seotud narratiividest on kujunenud keerukas palimpsest, mis on v√§ljunud traditsioonilistest v√§ljendusvormidest ja ootusp√§rastest paikadest ning leidnud koha postmodernse kultuuri superstaaride repertuaaris - olgu selleks siis prantsuse kunstniku Orlani looming, Webberi rockooper &quot;Jesus Christ Superstar&quot; v√µi Madonna popkontsert. N√§itust tutvustab Klassikaraadio otsestuudios Jaan Elken. Saatejuht Markus J√§rvi.
Kunstiministeeriumi kolumnist Indrek Grigor teeb seekord juttu Jass Kaselaane teosest &quot;Aed&quot;, mida huvilistel on v√µimalik Tartu Kunstimaja Monumentaalgaleriis k√ºlastada 18. novembrini. Et kummastavas n√§itusesaalis √ºksi liig hirmus ei oleks, on saatesse palutud ka Kaselaane hea kolleeg Eike Eplik, kelle n√§itus &quot;T√ºdruk kes k√µike armastas&quot;, oli kaasaegse kunsti festivali ART IST KUKU NU UT raames Y-galeriis avatud 28. oktoobrini. Kaht skulptorit ei seo mitte ainult √ºhine taust, vaid ka nende t√∂√∂de sarnane, rohkemal v√µi v√§hemal m√§√§ral muinasjutuline ja √µ√µvastav teemadering ning teoste formaalne lahendus jutustuse n√§ol. Eike Eplikuga vestleb Indrek Grigor. Toimetaja Annika Kuuda.

9. novembril avatakse Eesti Arhitektuurimuuseumis, Ahtri 2 rehemaja taastamise ning ajaloolisest hoonet√º√ºbist inspireeritud n√º√ºdisaegse eramuarhitektuuri n√§itus &quot;Moodne rehemaja. Arhailise ruumi uuestis√ºnd&quot;. Eesti Vaba√µhumuuseumi korraldatud n√§itus on valminud koost√∂√∂s Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Arhitektuurimuuseumiga ning t√µstatab olulise k√ºsimuse ‚Äì kuidas muutunud kombed ja tavad, elustandardid ja -stiilid kohandada rehemaja kui sajanditevanuse hoonet√º√ºbiga? Kas madalate ja suitsuste lagedega, v√§ikeste akende ja maadligi hoidvate ustega elamus on kohta 21. sajandi inimesel? N√§itust tutvustavad kuraator Karen Jagodin ja Eesti Vaba√µhumuuseumi arhitektuuriosakonna juhataja Elo Lutsepp. Saatejuht Markus J√§rvi.
8. novembrist - 16. detsembrini on Tallinna Kunstihoones avatud Jaak Soansi n√§itus &quot;Varjud&quot;. Jaak Soans on avardanud eesti skulptuuri temaatikat ja kommunikatiivsust, tuues oma teostesse eksistentsiaalseid arutlusi inimese ja humanitaire v√µimalustest tehniseeruvas ja v√µ√µranduvas maailmas. Teda v√µib vaadelda eesti skulptuuri suure intellektuaali ja √µpetajana, keda on j√§rginud nii tema √µpilased kui kolleegid. Oma n√§itusest k√µneleb kunstnik Jaak Soans. K√ºsib Johanna M√§ngel.
Kaasaegse kunsti kriitika. Kuna viimase aja meedias on erakordse sagedusega ilmunud arvamusi selle kohta, kuidas kaasaegset kunsti m√µista ja mida selle k√µigega peale hakata, otsustas Kunstiministeerium kutsuda kokku erakorralise n√µupidamise, et kaardistada asjade seisu. Ilmunud arvamusartiklite p√µhjal anal√º√ºsivad kaasaegse kunsti kriitikat ja √ºldist olukorda vestlusringis.
N√§itust iseloomustab Mari Roosvalt j√§rgnevalt: &quot;Viimastel aastatel on olnud fraasid, s√ºnon√º√ºmid, visioonid, t√§hised; nende m√§rks√µnade abil moodustuvad t√§htsad kogumikud, mis on p√§rit mitmetelt reisidelt paljudest maadest. Olen pildistanud ja maalinud, m√§llu talletanud sajanditevanuste losside hurma ja kulda. Kuid see n√§itus saab olema vahetult l√§hedane, tuues esile mulle armsaks saanud korjeid maalisemas laadis&quot;. Alates 1992. aastast on Mari Roosvalt olnud tegev erinevatel ametikohtadel Tallinna Eesti Kunstiakadeemias. N√§itusetegevuses aktiivselt alates 1970. aastast osalevat Mari Roosvalti on tunnustatud mitmete mainekate auhindadega, sealhulgas 2006. aastal Konrad M√§e nimelise maalikunsti preemiaga. Mari Roosvalt on Eesti Akvarellistide √ºhenduse liige ja Eesti Maalikunstnike Liidu esinaine. Mari Roosvalti k√ºsitleb Maris Pajuste.
Saates tuleb juttu Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusest, mille eesm√§rgiks on 20 tegevusaasta jooksul olnud Eesti kunstielu integreerimine l√§√§ne kaasaegse kunsti v√µrgustikesse ja Eesti kaasaegse kunsti arhiivide loomine. Keskuse s√§ravamad aastad olid 1990. aastate l√µpus ja 2000. aastate algul, mil korraldati tihedalt konverentse ja anti v√§lja tr√ºkiseid. Milline on keskuse praegune seis, prioriteedid ja milles seisneb selle panus Eesti kunsti tutvustamisel, sellest r√§√§givad keskuse t√∂√∂tajad Maria Arusoo ja Rebeka P√µldsam. Saatejuht on Triin Tulgiste. Toimetaja Annika Kuuda.
Adamson-Ericu muuseumis on avatud n√§itus &quot;Mare Vint. Joonistused l√§bi viie aastak√ºmne&quot;. N√§ituse valik keskendub Mare Vindi joonistustele, √ºle poolte t√∂√∂dest on Eesti Kunstimuuseumi kogudesse kuuluvad varasemad teosed. Esitletud on ka viimaste aastate t√∂√∂d, milles Mare Vindi loomingusse ilmuvad v√§rvipliiatsijoonistus ja tu≈°≈° l√µuendil. V√§ljapanek toob eredalt esile Mare Vindi tundliku v√§rvimeele k√ºpsemise ning vaimse ja hingelise tasakaalu otsingud. N√§itusega kaasnevad haridus- ja publikuprogrammid. N√§itust tutvustab kunstnik Mare Vint. K√ºsib EMTA praktikant Signe Toomla.
Rauno Thomas Mossi n√§itus &quot;Eesti ballaadid&quot; Tallinna Linnagaleriis. See on kunstniku isiklik ja vaba teemaarendus Veljo Tormise samanimelise originaalteose ainetel. 27. juulil 1980. aastal Tallinnas esietendunud teos on siiski vaid kaudseks sissejuhatuseks n√§itusel esitletavatele maalidele ja et√º√ºdidele. Rauno Thomas Moss on √µppinud Tartu √úlikoolis maalikunsti ja semiootikat, t√§iendanud ennast Taani R√∏nshovedi Rahva√ºlikoolis kunstide alal, √µpib praegu semiootika doktorantuuris ning t√∂√∂tab √µppej√µuna Tartu √úlikoolis. Tema esimene isikn√§itus toimus 1997. aastal. Ta on esinenud oma t√∂√∂dega Soomes, Saksamaal ja Ungaris. Moss on avaldanud kunstikriitikat ja semiootilisi uurimusi. Saatejuht Markus J√§rvi. Intervjuu eel ja j√§rel k√µlavad Veljo Tormise &quot;Epigraaf IV&quot; ja &quot;Kuldnaine&quot; teosest &quot;Eesti ballaadid&quot; (RAT Estonia orkester ja oratooriumikoor T√µnu Kaljuste juhatusel).
Kunstiministeeriumi √ºmarlaua taha on seekord koondunud 21. novembril Tartu Kunstimajas avatud n√§ituse &quot;Jaunums! V√§rske L√§ti maal&quot; kuraator Peeter Talvistu, maalikunstnik Peeter Krosmann ja saatejuht Indrek Grigor. Peeter Talvistu tutvustab p√µgusalt n√§itust ja p√µhjendab kuratoorseid valikuid. Peeter Krosmann tutvustab omalt poolt L√§ti kunstiakadeemia traditsioone, heidab kriitilise pilgu n√§itusele ja seab kahtluse alla Eesti kunstiv√§ljal domineerivad v√§√§rtushinnangud. Toimetaja Annika Kuuda.
03.12.2012 avas Andres Tali Draakoni galeriis isikun√§ituse &quot;Mu s√ºda p√µleb igavesti! (visandeid St. Rita teemal)&quot;. Andres Tali on l√µpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi (praegune Eesti Kunstiakadeemia) 1980. aastal graafika erialal. Tali on olnud aastaid vabakutseline kunstnik ja raamatukujundaja ning on t√∂√∂tanud kirjastuse Eesti Raamat kunstilise toimetajana, reklaamib√ºroos Karlson &amp; Ko, samuti Eesti Kunstiakadeemias √µppej√µuna, meedia teaduskonna dekaanina ja akadeemilise prorektorina. Hetkel t√∂√∂tab ta Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna dekaanina. Tali on aastate jooksul p√§lvinud mitmeid preemiaid Tallinna Graafikatriennaalil, Eesti Kultuurkapitalilt ja aastal 2006. auhinnati teda Balti Assamblee kunstipreemiaga. Tali osaleb n√§itustegevuses alates 1980. aastate algusest ja on Eesti Vabagraafikute √úhenduse, Eesti Kujundusgraafikute Liidu ja Eesti Kunstnike Liidu liige. N√§itusest r√§√§gib kunstnik Andres Tali Markus J√§rvile.
30. novembril avasid Krista M√∂lder ja Neeme K√ºlm Kunstihoone galeriis n√§ituse KOHALOLU. Paus, varjud ruumis, kusagilt immitseb valgust, aimatav heli, koridor, √µhk seisab fotodel, peegeldades √ºht tuba teises, siinsamas, nii nagu kuskil mujal. Peaaegu mitte midagi. See on nii pagana lihtne, et kaotab t√§hendust. Voolamine √ºhest ruumist teise. T√§helepanu on suunatud millelegi, mida p√§riselt ei n√§e. √ïhk. √ïhk annab oleku. Sisenedes valel hetkel, kui tagauksest, on ruum kui tagurpidi t√µmmatud kott, kus koha t√§hendus ja asja olemus pole selged. Vajadus kogeda, tunnetuslik vaakum. Ruum kahe ruumi vahel, mis polegi ruum. Valgustundlikkus, mina olemasolu. See on see. Nauding ja igatsus tema j√§rele. Nauding, mis paneb puudust tundma. Midagi on puudu ja see puudumine p√º√ºab iseennast √§ra kaotada. Kui keskenduda lambile ja mitte suletud ustele, siis ehk oled kohal. V√§ljapanekut tutvustavad Klassikaraadiole kunstnikud Krista M√∂lder ja Neeme K√ºlm. Saatejuht Markus J√§rvi.
Kunstiministeerium teeb kokkuv√µtteid 2012 kunstiaastast - mis toimus, miks toimus, kus toimus, kes toimus ja mida sellest k√µigest arvata ning uude aastasse kaasa v√µtta. Ministeeriumis on k√ºlas Kadri Karro (Eesti Ekspressi kunstitoimetaja) ja Andreas Trossek (ajakirja kunst.ee peatoimetaja), lisaks saatejuhid Indrek Grigor ja Maarin M√ºrk. Toimetaja Annika Kuuda.
13. detsembril avatakse Tallinna vanalinnas asuvas projektiruumis Katarsis Project Space (M√º√ºrivahe 30) Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna II kursuse tudengite n√§itus &quot;Kunst v√µi elu&quot;. N√§ituse teemavalik tuleneb noorte kunstnike ees seisvatest eksistentsiaalsetest k√ºsimustest. Osalevad kunstnikud: Keiu Maasik, Hanna Parman, Liina P√§√§suke, Roman-Sten T√µnissoo, Ingel Vaikla, Sohvi Viik. Klassikaraadio stuudios r√§√§givad uuest n√§itusest kunstnikud Hanna Parman ja Ingel Vaikla ning juhendaja Marge Monko. Saatejuht Johanna M√§ngel.
Novembrikuus m√∂√∂dus kaksk√ºmmend aastat Vello Soa surmast. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum esitleb sel puhul J√ºri Kermiku ruumi-installatsiooni 'P√ºhendus S√µbrale-. Vello Soa oli eesti klaasikunstnik, kes √µppis Tartu Kunstikoolis (1970-74), Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis (1977-79). 1979. a √µppis Praha K√µrgemas Tarbekunstikoolis Stanislav Libensky juures monumentaalklaasi. 1980. aastatel oli Vello Soa eesti klaasikunstis uue suuna rajajaks, asudes looma arhitektoonilisi klaasobjekte. Ta t√∂√∂tas peamiselt k√ºlmt√∂√∂tlustehnikas ja materjalina kasutas tahvelklaasi, millest l√µikamise, liimise, lihvimise ja poleerimise teel kujundas p√µnevaid t√∂id, mida iseloomustas v√§liselt minimalistlik vorm (&quot;Kolmnurkne&quot;, 1986; &quot;Kuusepuu&quot;, 1987), kuid mille sisemine ruumik√§sitlus pakkus ka huvitavaid esteetilisi elamusi (&quot;Elu t ornis&quot;, 1989). Vello Soa on loonud koost√∂√∂s klaasikunstnike Eve Koha ja Ivo Lillega monumentaalseid klaasobjekte, mis olid esitatud avangardsel eesti k

27. detsembril avatakse teatris NO99 T√µnis Saadoja laemaal, mida kunstnik maalis ligi aasta. Moodsate linnaplaanide maalijana tuntud Saadoja alustas t√∂√∂d m√∂√∂dunud aasta 30. detsembril. Kuna ruumi ja inimese ning ruumi ja aja suhted teda huvitavad, siis m√§√§ras koht paljuski t√∂√∂ iseloomu. Laemaaliga koos esitletakse avamis√ºritusel ka Indrek Sirkeli kunstiraamatut, mis kajastab nii Saadoja loomeprotsessi kui pikemat Eesti monumentaalmaali ajalugu. Klassikaraadio otsestuudiosse saabuvad raamatu autor Indrek Sirkel ja maalikunstnik T√µnis Saadoja. Saatejuht Markus J√§rvi.
Kuidas kanda punast? Kas see k√ºsimus k√§ib riiete v√µi meelelaadi kohta? Mis on naiste ja t√∂√∂ suhetes muutunud viimase 100 aasta jooksul? Kui pikk on t√∂√∂p√§ev, kas 8, 10 v√µi 12 tundi? Vastustele aitab l√§hemale j√µuda Marge Monko, keda MAK j√§lgis Tartu Kunstimuuseumis n√§itust ette valmistamas ja hiljem oma seitsme aasta teoseid kokku pakkimas, et s√µita eelolevaks aastaks Genti kunstnikuresidentuuri.

Stuudios on √§sja oma 65. s√ºnnip√§eva Eesti Arhitektuurimuuseumis n√§itusega &quot;Ainult arhitektoonid&quot; t√§histanud kunstnik ja arhitekt Leonhard Lapin, kelle kunsti- ja arhitektuurilooming, teoreetilised t√∂√∂d, pedagoogiline ning sotsiaalne tegevus on kujundanud Eesti kultuuriruumi juba enam kui neljak√ºmne aasta v√§ltel. Saatel√µigus k√µlavad katkendid H√§ndeli &quot;Veemuusika&quot; s√ºidist ja ooperist &quot;Tolomeo&quot;. Autor Annika Kuuda.

Eesti Kunstimuuseumi kogusse kuuluvad Raoul Kurvitza orgaanilistest materjalidest efemeersed t√∂√∂d tekitavad rea k√ºsimusi: kaua ja mil viisil saab muuseum selliseid teoseid s√§ilitada? Kas neil t√∂√∂del on materjali tasandil originaali v√§√§rtus, st kas peaks s√§ilitama Kurvitza algsed ohakad, takjad ja √µled? V√µi v√µiks neid asendada -- aga kes seda teeb ning kuidas? V√µib-olla peaks teosel vaikselt h√§√§buda laskma -- aga millal j√µuab k√§tte see piir, kus muuseum t√µstab pudenevad taimed pr√ºgikonteinerisse?
Raamatu &quot;Konspekteeritud ruum&quot; anal√º√ºs. Kui jaanuari esimeses Kunstiministeeriumis oli k√ºlas kirjastus Lugemik, siis teema j√§tkuks v√µttis Indrek Grigor kriitiliselt lugeda kirjastuse ja Teater NO99 √ºhist√∂√∂na valminud raamatu &quot;Konspekteeritud ruum&quot;. Viimane sisaldab eneses m√µnev√µrra iroonilist ambitsiooni olla Eesti monumentaalmaali ents√ºklopeedia. Reaalselt on tegemist Lugemikule omaselt fotokunstialbumi, aga ka subjektiivse ja v√µrdlemisi hinnangulise esseega avaliku ruumi ja kunsti poliitilistest suhetest Eestis. Saate autor on Indrek Grigor.
Marta Stratskase ja Margus Tamme √ºhisn√§itus &quot;Never odd or even&quot;. Intervjuu Margus Tammega 4. veebruarini on Tallinnas, Hobusepea galeriis avatud Marta Stratskase ja Margus Tamme √ºhisn√§itus &quot;Never odd or even&quot;. Indrek Grigor k√ºsitleb kunstnik Margus Tamme, kes avas m√µned n√§ituse sisuliste valikute taga seisvad metodoloogilised v√µtted ja oli valmis ka oma kunstniku positsiooni pikemalt kommenteerima. Saate autor on Indrek Grigor. Toimetaja Annika Kuuda.

Purvitis Prize - Kaisa Kahu ja Indrek Grigor L√§ti kunstimaailma √ºks olulisimaid ja prestii≈æemaid auhindu on Purvitis Prize, mida on √ºle aastase intervalliga v√§lja antud kolm korda - viimati 15. veebruaril 2013. Nominentide n√§itust on v√µimalik k√ºlastada L√§ti Kunstimuuseumis Arsenale kuni 14. aprillini. Kunstiministeerium k√§is n√§itust vaatamas ja tegi seej√§rel juttu Riias elava Eesti p√§ritolu kunstim√§ned≈æeri Kaisa Kahuga, et uurida auhinna tagamaade ja rolli √ºle L√§ti kunstiv√§ljal. Saatejuht on Indrek Grigor.

Kunstiministeerium j√§tkab Eesti kunstiv√§ljal levivate kontseptualismi ideede kaardistamist. 11. veebruari saates √ºtles Kuraator Anders H√§rm, et kontseptualismi aktualiseerumise p√µhjuseks on asjaolu, et on pealekasvanud p√µlvkond kunstnikke, kes on kontseptualismi kui meetodi enese jaoks l√§bim√µelnud ja m√µtestanud. Sellega seoses on seekordses saates intervjuud Laura Kuuse ja Margit S√§dega, kelle praktikas on kesksel kohal situatsionistlik ≈æest. Saatejuhti intrigeerivaks k√ºsimuseks on ready-made'i ja teiste kontseptuaalsete ≈æestide t√§henduslik moondumine, mis n√§ib s√ºndivat ennek√µike l√§bi esteetilise k√ºlje kasvu. Saadet juhib Indrek Grigor.

Veneetsia kunstibiennaali Eesti paviljonist - Maria Arusoo Kunstiministeeriumi fookuses on maailma vanim ja suurim rahvusvaheline kunstifoorum - Veneetsia kunstibiennaal. Saate k√ºlaliseks on Veneetsia Biennaali Eesti paviljoni komissaar Maria Arusoo, kes tutvustab 30. mail Palazzo Malipieros avatavat 55. rahvusvahelise Veneetsia kunstibiennaali Eesti paviljoni n√§ituseprojekti, &quot;Evident in Advance&quot;, mis tegeleb keele tabamatuse, t√µlkimise ja t√µlgendamise eri aspektidega. Projektis osalevad kunstnik D√©nes Farkas, rahvusvaheline arhitektide ja teoreetikute meeskond ning kuraator Adam Budak. Saatejuht on Maarin M√ºrk.



&quot;N√µukogude lillelapsed: 70ndate ps√ºhhedeelne underground&quot; 15. m√§rtsil avati Eesti Rahva Muuseumis Tartus erakordselt rahvarohke pidulikkusega Terje Toomistu ja Kiwa kureeritud N√µukogude Eesti hipiliikumise ilmingutele keskendunud n√§itus &quot;N√µukogude lillelapsed: 70ndate ps√ºhhedeelne underground&quot;, mis dokumenteerib ja anal√º√ºsib mitteametlikku noortekultuuri ning esitleb alternatiivset Eesti m√µttelugu. Millised materjalid olid n√§ituse aluseks? Kuidas subkultuuride uurimine teoreetiliselt v√§lja n√§eb ning milliseid probleeme kaasa toob? Mis oli n√µukogude ajal ametlik ja mitteametlik kunst Eesti kontekstis ja milline oli toonane kontrakultuuri liikumine? K√ºsimustele otsib vastuseid saatejuht Indrek Grigor koos antropoloogi ja subkultuuride uurija Aimar Ventseli, 70.-ndate p√µlvkonna esindaja, luuletaja Hannes Varblase ja ERM-i giid-muuseumipedagoogi Kaspar Jassaga.

2.-13. maini on Tallinnas Hobusepea galeriis avatud Katrin Sarapuu isikn√§itus &quot;O&quot;. Katrin Sarapuu on √µppinud Tartu √úlikoolis filosoofiat ja l√µpetanud Tartu K√µrgemas Kunstikoolis fotograafia eriala. Hetkel √µpib ta Eesti Kunstiakadeemia fotograafia magistri√µppes, avatav n√§itus on osa kunstniku magistrit√∂√∂st. Intervjuu Katrin Sarapuuga teeb Johanna M√§ngel.

Kuna on normaalne, et igas ministeeriumis varem v√µi hiljem lahvatab korruptsiooniskandaal, siis v√µib ka Kunstiministeeriumi hooaja viimast saadet nimetada tinglikult &quot;KAPO √ºlekuulamiseks&quot;, mille k√§igus annavad oma tegevusest aru Kunstiministeeriumi tavap√§rased saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor. Ranget k√ºsitlust viivad l√§bi Markus Toompere ja komissar Peeter Krosmann.
Kumu kunstimuuseumi hoovis avati eile Ekke V√§striku heliinstallatsioon -Tuulekandled-. -Idee oli luua akustilised pillid, mis oleksid tundlikud aias toimuvatele muutustele. Otsustasin kasutada vaid √ºhte loodusj√µudu - tuult,- √ºtles muusik Ekke V√§strik. -Nii peaksidki tuulekandled olema koosk√µlas v√§liskeskkonnas toimuvaga, suurema tuule puhul on kontsert valjem ja intensiivsem, vaiksema tuule puhul tagasihoidlikum ja tuulevaikuses sootuks vaikne-. Ekke V√§strikuga vestleb Markus J√§rvi.
T√§na √µhtul toimub Kumus n√§itusel &quot;K√µndides m√∂√∂da salateid&quot; kohtumine kunstnik Paul Ellimaniga. Elliman esitleb oma uut helit√∂√∂d &quot;Laula r√§√§kides, √ºmise r√§nnates&quot;, kuhu on kaasatud trammijuhtide h√§√§led ning torupilli- ja trummim√§ngijad. R√§√§gib Paul Elliman, n√§itust tutvustab kuraator Margit S√§de Lehni. Saatejuht Kaisa J√µhvik.
Tallinnas Hobusepea galeriis avati Holger Looduse isikn√§itus -Dolly-. Kunstnik jagas n√§ituse ava√µhtult kommentaare. -See on n√§itus tardumusest, sageli esinevast kummalisest vaimsest seisundist. Minu huvi teema vastu tekkis avastusest, et hetki - mil olen end justkui unustanud, v√µi sooritan m√µnd rutiinset tegevust, samal ajal eikusagil olles - on elus hirmu√§ratavalt palju,- √ºtleb Holger Loodus. K√ºsib Johanna M√§ngel.
Kunstiministeeriumi hooaja esimeses saates on stuudio t√§is Manfred MIMi. -Kas on v√µimalik konstrueerida ideaalse ringi ja kondensaatori h√§√§le l√µikumispunkti, mida hoiab tasakaalus √ºksik piksel?- k√ºsis Manfred MIM √ºkskord iseendalt. Keegi lihtsalt pidi sellele vastama. Kunstiministeeriumis avavad Manfred MIMi kollektiivset persooni Taavet Jansen, Hendrik Kaljuj√§rv, Raul Keller ja Henri H√ºtt, urgitseja rollis Maarin M√ºrk.
Kunstiministeerium v√µtab tutvustada omaalgatuslikku kultuurimeediat - Keiti Kljavin U-st, Karin Bachmann √ïUest, Margus Kiis M√º√ºrilehest, Ester Faiman rada7-st ja Liisa Kaljula Artishokist vahetavad m√µtteid teemal, milline on nende v√§ljaannete tegutsemisloogika, kuidas nad kultuurikajastuse maastikul positioneeruvad ning millised on tegutsemisel suurimad v√§ljakutsed. Saate autor on Maarin M√ºrk.

Hiiumaal avati maalikunstnik Olev Subbi (07.03.1930-19.08.2013) m√§lestusele p√ºhendatud Enn Kunila kollektsiooni n√§itus -√úhe keti neli l√ºli 2. Roode, Subbi, P√µldroos, P√§√§suke-. Hiiumaa Muuseumi Pikas Majas eksponeeritakse 18 Olev Subbi maali. -M√§lestusn√§itus on p√ºhendatud mu heale s√µbrale ja silmapaistvale maalikunstnikule Olev Subbile, kellel oli erakordne roll minu teejuhina kunstimaailma, nagu ka minu kunstikogu kujunemisel,- √ºtles kunstikollektsion√§√§r Enn Kunila. Stuudios on kunstikollektsion√§√§r Enn Kunila, k√ºsitleb Markus J√§rvi.
27. septembrist-27. oktoobrini toimub Eesti Fotokunstnike √úhenduse Foku eesvedamisel Tallinna Fotokuu. Kunstiministeeriumis on k√ºlas kunstnikud Tanel Rander ja Eve Kiiler, kes r√§√§givad Fotokuu programmi √ºhest kesksest s√ºndmusest - Anneli Porri kureeritud n√§itusest -Kus l√µped sina, algan mina&quot;. Saate l√µpetab Fotokuu 2013 kunstiline juht Kristel Raesaar, kes tutvustab p√µgusalt nii Fotokunstnike √ºhenduse tegevust kui fotokuu sisuliste valikute tausta. Saatejuht on Indrek Grigor.

&quot;Galerii&quot; on saade, mis korra kuus teeb p√µgusa √ºlevaate Eesti n√§itusesaalides, kujutavas kunstis ning sellele l√§hedastes alades toimuvast. K√§imas on Tallinna Fotokuu. &quot;Galerii&quot; v√µtab vaatluse alla Tiina Abeli kureeritud n√§ituse Kumus &quot;Pildiplahvatus: Kunst ja fotograafia Eesti 19. sajandi visuaalkultuuris&quot;; Fotokuust k√µneleb festivali kunstiline juht Kristel Raesaar. Samal ajal on Tartus l√µppemas kaasaegse kunsti festival ART IST KUKU NU UT, millest r√§√§gib √ºks korraldajaid Rael Artel. L√ºhida ettevalmistuse Prantsuse kultuuris√ºgiseks annab Prantsuse Instituudi kultuuri- ja audiovisuaalvaldkonna juht K√§tlin Kattai. Lisaks k√§ib &quot;Galerii&quot; kiirkorras l√§bi pisteliselt m√µned n√§itused √ºle Eesti, mida l√§hiajal veel vaadata saaks ja v√µiks, enne, kui need maha l√§hevad ning uuteks galeriideks valmistuvad. Saatejuht, autor ja toimetaja Maria Lee Liivak. Helioperaator Vivika Ludvig. Muusikaliselt kujundatud.

Kunstiministeerium v√µtab vaatluse alla Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt koostatud -Eesti Loomemajanduse olukorra uuringu ja kaardistuse-, mis toodi avalikkuse ette k√§eoleva aasta suvel. Uuringut kommenteerivad Marje Josing ja Triin Vahi Konjunktuuriinstituudist ning ettev√µtja Riivo Anton, kes on l√§hemalt uurinud Eesti kunstiinvesteeringu v√§√§rtust. K√ºsimusi esitavad Markus Toompere ja Indrek Grigor.
Kumu Kunstimuuseumis on eksponeeritud fotograaf Paul Kuimeti seeria -Konspekteeritud ruum-, mis koosneb teater No99 initsiatiivil 2012. aastal v√§ljaantud raamatu -Konspekteeritud ruum. Eesti monumentaalmaal 1879-2012- tarbeks tehtud fotodest. Kunstiministeerium toob teieni vestluse fotograaf Paul Kuimetiga, mis √ºritab Kumus eksponeeritud sarja m√µtestada ennek√µike l√§bi paralleelide autori varasemate t√∂√∂dega. Saatejuht on Indrek Grigor.

Seekordses &quot;Galeriis&quot; r√§√§gime kunsti ja heli kokkupuutealadest, t√§psemalt helikunstist. KUMUs on septembri l√µpust saadik kuni jaanuari keskpaigani avatud helikunstin√§itus &quot;S√ºnkroonist v√§ljas&quot;. N√§itusest ja helikunstist √ºldisemalt k√µnelevad n√§ituse kuraatorid Kati Ilves ja Ragne Nukk ning kunstnik Andres L√µo. Hiljuti oli Vaal galeriis Peeter Lauritsa n√§itus &quot;Logos ja Mythos&quot;, mille heli kujundasid Anne T√ºrnpu ja Lauri Kaldoja. N√§itusest ja sellele helikujunduse tegemisest r√§√§gibki Lauri Kaldoja. Saate teine pool kuulub Andri Ksenofontovile, kes viib kuulaja p√µgusale ringk√§igule valitud n√§itustel Tallinnas. Saate autor, toimetaja ja k√ºsitleja on Maria Lee Liivak. Helioperaator Vivika Ludvig. Saade on muusikaliselt kujundatud.

SIRP omaalgatusliku kultuurimeedia vaatenurgast Kunstiministeerium k√§sitleb ajalehe Sirbi skandaali omaalgatusliku kultuurimeedia vaatenurgast - kultuurikriitika maastiku mitmekesisus, erinevad kanalid, erinevad √ºlesanded. Teemat lahkavad Helen Tammem√§e, Keiti Kljavin, Liisa Kaljula, saatejuht Maarin M√ºrk ning oma kommentaari lisab ka &quot;Tartu m√∂liseb&quot; Indrek Grigor
Kas maalikunsti on v√µimalik m√µista ka kuidagi teisiti, kui seinal rippuvat raamitud l√µuendit? Mis juhtub, kui maal ribadeks l√µigata v√µi hoopis raamatuks k√∂ita? V√µi kuidas n√§eb v√§lja kaasaegne kunst kaasaegses koolikeskkonnas? Milliseid k√ºsimusi esitab endale ja oma t√∂√∂le kaasaegne maalikunstnik? MAK k√§is k√ºlas Merike Estnal, kes avas meile oma ateljee uksed ja l√µikas eest Viljandi g√ºmnaasiumi aknad, et oma kunst koolimajja sisse t√µsta.
Tartus on paralleelselt avatud kaks skulptuuritudengite t√∂id koondavat n√§itust - -√ñ√∂ ja P√§ev- Nooruse galeriis ja -V√§ljap√§√§sumaastik- Kunstimajas. Saatejuht Indrek Grigor kaardistab probleeme, millega kunstikriitik √ºli√µpilast√∂√∂de n√§itust kajastades kokku puutub ning annab p√µgusa √ºlevaate korduvatest v√µtetest, mida kriitikud sealjuures tavaliselt rakendavad. Skulptori ja pedagoogina tegev Jevgeni Zolotko kutsub oma, nii kriitikute kui √ºli√µpilaste suunas muigavas kommentaaris k√µiki osapooli √ºles suuremale empaatiale nii teineteise kui publiku suunas. Ning Tartu K√µrgema Kunstikooli galerii Noorus galerist ja k√µnealustest √ºli√µpilasn√§itustest Sirpi artikli kirjutanud Triin Tulgiste jagab oma v√§rskeid kogemusi.
Kas me m√§rkame, mis toimub meie √ºmber linnas? Kes istuvad pargipinkidel ja √§√§rekividel? Mark Raidpere m√§rkab ja suudab eriti v√µluvalt portreteerida keskkondi ning inimesi enda √ºmber. MAKil oli v√µimalus olla koos Margiga Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumis tema isikn√§ituse installeerimise ja selle piduliku avamise juures. Saates kuuleme kunstniku, kuraatorite ja Margi l√§hedaste t√§helepanekuid kunstist ning elust.

Kui teile tagastatakse maja Pelgulinnas, siis mida te sellega peale hakkaksite? Koliks ise k√µige p√§ikselisemasse tuppa ja rendiks √ºlej√§√§nud korterid v√§lja? M√º√ºksite krundi maha? V√µi avaksite hoopis majamuuseumi? Just seda viimast tegi noor kunstnik Flo Kasearu. MAK k√§is Flol k√ºlas ajal, mil ta valmistas ette oma esimest lavadeb√º√ºti Kanuti Gildi Saalis. R√§√§kisime sellest, miks ja kuidas tekkis Flo Kasearu Majamuuseum ning hirmudest, mis saadavad kinnisvaraomanikke.
Galerii 3. saade. Maike Land r√§√§gib n√§itusest &quot;Ennastt√§is&quot; Draakoni galeriis. Mari M√§gi r√§√§gib Lab√ºrintteatri√ºhenduse G9 n√§itusest &quot;Tumeaines&quot; Kullo galeriis. Peeter Laurits r√§√§gib Laurentsiuse n√§itusest &quot;Kaks Ledat ja...&quot; Kunstihoones. K√ºsib saate autor ja toimetaja Maria Lee Liivak. Helioperaator Evelin Voodla. Muusikaliselt kujundatud.
Dokumentaalfilm j√§lgib nelja Eesti fotograafi, kes k√µik otsivad oma pilti. Loodusfotograaf Remo Savisaar, arhitektuuri j√§√§dvustav Arne Maasik, portreede otsija Birgit P√ºve ja pressifotograaf Erik Prozes pildistavad hilissuvises Eestis. Nad on k√µik justkui √ºhtemoodi fotograafid, aga l√§henevad oma objektile v√§ga erineval viisil. Me n√§eme, kuidas tekib foto, mis j√§√§b kaadrisse ja mis kaadri taha, meil on s√µna otseses m√µttes v√µimalus minna pildi sisse ning piiluda fotograafi hinge. Produtsent Kaileen M√§gi, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel.
Saatejuht Indrek Grigor heitis l√§hema pilgu helikunsti retseptsioonile ja valis v√§lja kolm korduma kippuvat teemat: heli kui immateriaalne n√§htus vs fonograaf, helikunst kui keskksond vs k√µrvaklapid ehk helikunsti installeerimine ja kolmandaks helikunsti retseptsioon - kuidas ja miks helikunstist kirjutatakse. Neid kolme teemat on saatek√ºlalisena palutud kommenteerima helikunstik John Grzinich.
MAK j√§rgnes D√©nesile tema Tallinnas Ars-i majas asuvast stuudiost Rahvusvahelisele Veneetsia Kunstibiennaalile. Jalutati hiliss√ºgisestes parkides ja k√ºlastati ka rahvuspaviljone ajaloolistes palazzodes, teemaks ikka kaasaegne kunst. Farkase n√§ituselt Eesti paviljonis sai kokku pakitud kuue tonni jagu eksponaate, mis saadeti Eesti poole teele, et seda Kumus kodupublikule n√§idata. Seniks aga ekraanidel D√©nes Farkas oma paberist volditud maailmaga.
Kas skulptuur peaks olema alati savist, pronksist v√µi m√µnest muust j√§√§vast materjalist? Mis juhtub kui teha √ºleelusuurused skulptuurid paberist ja j√§tta need √µue? V√µi - mis juhtub kui teha need betoonist ja nii palju, et ei teagi, kuhu nad panna peale n√§ituse l√µppu? Mida m√µtleb √ºks kaasaegne skulptor, kui teeb oma ateljees puulehtedest l√ºhtreid v√µi lammutab galeriis p√µrandat, kus on eksponeeritud portselanist pardid? MAK proovis sellele j√§lile saada k√§ies k√ºlas Edith Karlsonil.



Vaatame fotorealismi viljeleva maalikunstniku T√µnis Saadoja ateljeesse. Kuidas valib kunstnik fotod? Miks maalida fotot? Milliseid lugusid jutustab kaasaegne maalikunst ja mis meetoditega see valmib? Sellest ja paljust muust r√§√§kis meile kunstnik T√µnis Saadoja, kes lasi MAKil j√§lgida, kuidas valmib √ºks maal - k√µige esimestest pliiatsijoonistustest kuni viimase pintslit√µmbeni.
Maalikunstnik Epp-Maria Kokam√§gi 55. s√ºnnip√§eva puhul on Ammende Villas avatud autorin√§itus &quot;Retrospektiiv-, kuhu kunstnik on kokku pannud valiku oma parimatest t√∂√∂dest. N√§ituse peamisteks m√§rks√µnadeks on naiselikkus ja ingellikkus. -Viiek√ºmne viie aastaga poleks justkui midagi muutunud ? ikka armastan inimest ja looma ning tunnen suurt respekti looduse ees,- r√§√§gib Epp Maria oma inspiratsioonidest aastate v√§ltel, -K√ºll aga k√µik selle n√§ituse maalid on valminud P√§rnumaal, inspireeritud siinsest valgusest ja aastaaegade vaheldumisest.- P√§rnu stuudios on Epp-Maria Kokam√§gi. Saatel√µigus k√µlab Anne Maasiku &quot;R√§ndaja √µhtulaul&quot;. Saatejuht Markus J√§rvi.
Miks k√§sitletakse kunstitegemist v√§ljapool majanduss√ºsteemi? Kas √ºks kunstniker√ºhmitus saab edukalt eksisteerida firmana? Milline n√§eb v√§lja teos, mis koosneb vaid iseenda v√§√§rtusest? Mida √ºldse oodatakse praeguses √ºhiskonnas √ºhelt kaasaegselt kunstnikult? MAK j√§lgis, kuidas kolmest andekast kunstnikust koosnev Visible Solutions O√ú tegi supermarketis oma 

Pargid, basseinid, kuulipildujad ja l√ºhtrid: millist s√µnumit need kannavad Jaanus Samma pingestatud galeriikeskkonnas? Kes varem on kudunud t√§navakritseldusi kampsunimustritesse? Milliseid k√ºsimusi ja ettepanekuid esitab Jaanus Samma kunstilooming ning missuguseid v√§ljendusvahendeid ta selleks kasutab? MAK jalutas Jaanus Sammaga tema loomingus k√§sitletavail Tallinna t√§navail ja k√§is Tartu Kunstimuuseumis vaatamas √ºhe teose installeerimisprotsessi. Saates tuleb jutuks kunstniku doktorit√∂√∂ uurimus ja v√§√§rtused, mida Samma peab oluliseks elus ning kunstis.
Oma mitmek√ºlgsusega on Maile Gr√ºnberg vaieldamatult eesti sisearhitektuuri ja m√∂√∂blidisaini √ºks t√§htsamaid tegijaid. Gr√ºnberg on Eestis kodustanud palju uudisv√µtteid. 1970. aastatel tutvustas ta laiadele hulkadele popdisaini, n√§idates, et t√µsise, m√µneti moralistliku ja ainult √ºht t√µde kuulutava modernismi k√µrval v√µib teha ka midagi m√§ngulist, loovat ning elamuslikku. 1980. aastatel liikus alati avangardne looja sujuvalt edasi postmodernismi ja kavandas t√§iesti uudseid m√µnusaid kohvikuid, viidates √ºhelt poolt n√§iteks art d√©co'likule luksuslikule atmosf√§√§rile ning tuues teisalt ruumikujundusse t√§iesti uued terminid nagu camp ja kit≈°. Lisaks on disainer kavandanud n√§gusaid m√∂√∂blit√ºkke, mille seas on eriti t√§nuv√§√§rne Lutheri vabriku vaimus vineeri taiplik ja efektne kasutamine. Ometi ei kipu Gr√ºnberg klassikule kohaselt tagasi vaatama, vaid otsib aina uusi maailmu. Filmis avab v√ºrtsikas autor ise oma tegemiste tagamaid. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat.

Kuidas salvestada m√∂√∂duvat aega meie √ºmber - aastaid, kuid, n√§dalaid ja isegi p√§evi? Erki Kasemets on viimased 25 aastat iga p√§ev √µmmelnud √ºhe n√∂√∂bi oma √ºlikonna h√µlmadele, v√§rvinud √ºhe piimapaki ja k√µige selle k√µrvalt teinud veel Pol√ºgon teatrit ning mitmeid teisi kunstiprojekte. MAK k√§is vaatamas, kuidas Erki 25 aasta looming oli √ºleval Kunstihoone valgetes saalides ja aasta hiljem k√ºlastasime teda Kloogal, kus ta j√§rjepidevalt oma maailmu loob.
Saatets√ºkkel kirikuarhitektuurist ja -ruumist. Esimeses saates r√§√§givad kunstiajaloolased Kersti Markus, Anneli Randla ja Anu M√§nd ning Roomakatoliku Kiriku piiskop Philippe Jourdan meie kirikuarhitektuuri murdepunktidest ja keskaegse kiriku ehitusest, sisustusest ning funktsioonist. Saatejuhid Linda Lainvoo ja Meelis Holsting, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Katrin Seppel.

Kuidas muutub me √ºmber √ºhiskond ja linnamaastik ning mida kunstnik selles n√§eb? Mis vaade avaneb linnal√§hedastel p√µldudel v√µi suurte ristmike √ºmbruses? Kuidas eksponeerida visuaalse √ºlek√ºllastuse ajastul fotot? Kunstnik Paul Kuimet m√µtleb nii nendele kui ka paljudele muudele k√ºsimustele nii oma fotoinstallatsioonides kui ka raamatuformaadis. MAK k√§is vaatamas, kuidas laboris monumentaalmaali kujutised fotopaberile ilmuvad. Hiljem n√§gime Paul Kuimetit neid samu pilte Kumu graafikakabineti seintele installeerimas ja ajasime juttu Lugemiku raamatupoes Pauli ning ta kolleegidega.
19. sajand oli rahvastiku kiire kasvu, linnastumise ja rahvuste s√ºnni aeg. Eestlased, kes ei mahtunud enam v√§ikestesse keskaegsetesse kirikutesse √§ra, kogusid annetusi oma koguduse kiriku ehituseks, kirikute rajamisest sai rahvusliku liikumise osa. P√§rast Tartu √úlikooli kiriku valmimist 1860. aastal kerkisid Tartusse, Tallinna, Viljandisse ja mujale suured eriilmelised kirikud, millest m√µnigi j√§i kohe p√§rast valmimist kitsaks. Saates kunstiajaloolane Tiina-Mall Kreem, Tartu √úlikooli-Jaani koguduse √µpetaja Urmas Petti ja Tartu Peetri koguduse √µpetaja Ants Tooming. Saatejuhid Linda Lainvoo ja Meelis Holsting. Re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Katrin Seppel.
Saate esimeses osas tuleb juttu kaasaegsest kunstimuuseumist noorte kuraatorite pilgu l√§bi - mis teeb t√§nap√§eval muuseumist muuseumi, milline peaks olema selle programm ja kuidas erineb sealne n√§itustetegemine galeriides v√µi projektiruumides toimuvast? Saate teises pooles k√ºsime, mis alustelt l√§htub -muuseumit m√§ngiva- Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi programm ning kuidas ja kas eristutakse galeriidest ja teistest kunstimuuseumidest. Saates on k√ºlas Marika Agu Tartu Kunstimuuseumist, Kati Ilves Eesti Kunstimuuseumist ja Anders H√§rm Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumist. Saatejuht on Triin Tulgiste.
Glasuuritud pinnad ja loomanahad, betooni t√§isvalatud lastevann ning kaks kotti mulda galeriip√µrandal. Need on m√§rks√µnad, mis juhatavad meid Berliinis ja Viinis resideeruva eesti kunstniku Kris Lemsalu j√§lgedele. MAK k√§is Lemsalu stuudios vaatamas, kuidas valmisid keraamilised vormid raadiost ja mudelraudteest, kuidas ta 600-kraadises ahjus kampsunist tekstiili v√§lja p√µletas ning mismoodi k√§is ettevalmistus n√§ituseks.
Tallinna Sulevim√§el oli √µigeusu kirik kindlasti juba 14. sajandil, aga valdav osa sibulkupliga maakivist kirikuid ilmus meie sakraalmaastikule 19. sajandi teisel poolel. S√ºmboolselt jaguneb √µigeusu kiriku ruum taevaseks altariruumiks ja maiseks kogudusesaaliks, nende piiril asub √ºhtaegu √ºhendav ning eraldav ikonostaas, mis √ºlesehituselt j√§rgib jumalikku hierarhiat. K√µrge kupli all seisja kogeb oma f√º√ºsise ja meeltega taevase ning maise √ºhinemishetke. Saates EA√ïK metropoliit Stefanus, kunstiteadlane Mari-Liis Paaver ja TL√ú √µppej√µud Orest Korma≈°ov.

Eestlase arhet√º√ºpne p√ºhakoda on torni ja k√µrgete akendega kivikirik, aga p√ºhakoda on ka rehielamu t√º√ºpi vennastekoguduse hoone k√ºlaservas ning vabakoguduse tornita maja linnapildis. Saates kunstiajaloolane Anneli Randla, vennastekoguduse vend Tanel Ots, kirikuloolane Riho Saard ja arhitektuuriajaloolane Oliver Orro. Saatejuhid Linda Lainvoo ja Meelis Holsting. Re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Katrin Seppel.

Kunstiministeeriumi stuudios on seekord Kumu Kunstimuuseumi kuraator Eha Komissarov, kes selgitab, miks v√§√§rib t√§helepanu Kumus eksponeeritud L√§ti kunstniku Visvaldis Ziedi≈Ü≈°-i n√§itus -√úmberjutustused L√§ti kunstiajaloos-. Saate teises pooles toome teieni salvestuse legendaarse kunstiajaloolase Armin Tuulse Eesti M√µtteloo sarjas ilmunud kogumiku -Linnad ja lossid- esitluselt. K√µnelevad raamatu koostaja Kadri Asmer, kunstiajaloolane Kaur Alttoa ja M√µtteloo sarja peatoimetaja Hando Runnel. Saatejuht on Indrek Grigor.

√Ñsja kuulutati v√§lja Tallinna Arhitektuuribiennaali 2015 kuraatorikonkursi v√µitjad Ingrid Ruudi, Madle Lippus ja Karli Luik teemaga -Lokaalsused-. Kunstiministeeriumis on lisaks Madle Lippusele k√ºlas eelmise biennaali kuraatoritiimist Aet Ader ja Kadri Klementi ning arutatakse selle √ºle, kellele on TAB suunatud ning mida 2015. aasta s√ºgisel Tallinnas oodata on. Saatejuht on Maarin M√ºrk.
Vestlusring Tartu Kunstimuuseumi n√§ituste &quot;Valge maika&quot; (Flo Kasearu) ja &quot;Loodusmaagia: m√ºstilised hetked Eesti kunstis&quot; (Rauno Thomas Moss) kuraatoritega 25.04.2014. N√§itused valmisid programmi &quot;Kunstnikud kogudes&quot; raames, mille k√§igus valiti kahte n√§itust kureerima kaks kunstniku ning muuseumi kogude kuraator Tiiu Talvistu aitas oma teadmiste pagasi abil nende ideed ellu viia. Vestlusringis osaleb ka muuseumi hairduskeskuse juhataja Reeli K√µiv ning vaherepliikidega v√ºrtsitab juttu Krista Piirim√§e.

Nii nagu eelmise hooaja l√µpus, nii on ka sel hooajal Kunstiministeeriumi viimane saade p√ºhendatud enesekriitikale. Saadet juhivad sel puhul -audiitorid- Markus Toompere ja Peeter Krosmann, kes k√ºsivad, miks kunstiministeeriumi -ametnikel- on nii v√§he s√µpru, miks kunstiministeerium ei tegele kunstiga ning miks saade nii igav on? K√ºsimustele vastab Kunstiministeeriumi kantsler Indrek Grigor.



Juunis, kui Kunstiministeerium oli juba suve- puhkusel, ilmus oma v√§liselt vormilt teadusajakirja meenutav tekstide kogumik &quot;S√µbralik Semiootika. Semiosalongi tekste aastast 2011-2014&quot;. Kunstiministeeriumisse on palutud kogumiku koostajad Piret Karro ja Kristin Orav, kes tutvus- tavad seminaride sarja Semiosalong ning avavad nii seminari kui kogumiku taga seisvaid motiive. K√ºsib ja kommenteerib saatejuht Indrek Grigor.

Eesti Kaasegse Kunsti Muuseum algatas r√§ndn√§ituse projekti &quot;Kohatu&quot;, mille raames kavatsetakse korraldada kolm n√§itust v√§ljaspool kunstikeskuseid. -Kui rahvas ei tule kunsti juurde, siis kunst l√§heb rahva juurde.- Kunstiministeeriumi stuudiosse on projekti kommenteerima palutud EKKMi juhatuse liige Anders H√§rm. Otsides kommenteerivaid paralleele, p√∂√∂rab Kunstiministeerium saate teises pooles oma pilgu aga minevikku. ENSV-s ringlenud r√§ndn√§ituseid kommenteerivad Tartu Kunstnike Liidu n√§ituste osakonnas t√∂√∂tanud Enn Tegova ja Tartu Kunstimuuseumi r√§ndn√§ituste osakonna viimane juhataja Priidu Beier. Saatejuht on Indrek Grigor.
Sel n√§dalal avas Vogue Talent ja Kristjan Raua preemia laureaat disainer Marit Ilison Draakoni galeriis isikn√§ituse &quot;Longing For Sleep&quot;. See on mitmek√ºlgset rahvusvahelist t√§helepanu ja tunnustust p√§lvinud kontseptuaalne moekollektsioon, mis on inspireeritud talvisest pimedast ajast ning autori igikestvast soovist sel ajal kauem ja rohkem magada. Kunstnikuga vestleb Nele-Eva Steinfeld.

Juttu tuleb kehalisuse motiivist ja queer teoreetilisest fenomenoloogiast n√§ituse &quot;K√µhe tunne?!&quot; kontekstis. Mis suhe on kultuuril keha ja tabudega? Mis tunne on olla oma kehas? Saatek√ºlalised on filmire≈æiss√∂√∂r Marko Raat, kes m√µned aastad tagasi kureeris n√§ituse &quot;Kehaline karistus&quot; ning vabakutseline teoreetik Airi Triisberg, kes r√§√§gib saates kehast queer-feministliku teooria perspektiivist. K√ºlalistega vestleb Rebeka P√µldsam.

Arutelu keskmes on sotsiaalmeedias tegutsev feministlik foorum -Virginia Woolf sind ei karda!- ning selle √ºhiskondlik t√§hendus. Kuidas on -Virginia Woolf sind ei karda!- ajas arenenud, kasvades v√§ikesest queer-feministlikust lugemisr√ºhmast mitme tuhande liikmega platvormiks? Mis selles foorumis toimub ja kas neid tegevusi saaks k√§sitleda sotsiaalse liikumisena? Mida v√µib selles foorumis toimuvate debattide p√µhjal j√§reldada feministliku liikumise kohta Eestis siin ja praegu? Saatek√ºlalised on Brigitta Davidjants ja Kristina Papsejeva. K√ºlalistega vestleb Airi Triisberg.

Oktoobrikuu pikk Kunstiministeerium vaatleb Manifestat - kuu l√µpuni Peterburgis aset leidvat Euroopa kaasaegse kunsti biennaali. Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse direktor Maria Arusoo r√§√§gib biennaali-muljeid ja koost√∂√∂kogemusi. Saate teises pooles tutvustatakse artist-run-space-i Rundum, kes osales k√µigi oma muude tegemiste k√µrvalt samuti Manifestal. Saatejuht on Maarin M√ºrk

Eesti Kunstiakadeemia 100 s√ºnnip√§eva pidustuse raames avati ka EKA uus galeriipind. Kunstiministeerium teeb juttu v√§rske galeristi Merilin Talumaaga ning k√ºsib galeriile pinna v√µimaldanud Eesti Kunstnike Liidu asepresidendilt Elin Kardilt, millised olid Liidu motiivid. Teisalt, kuiv√µrd √ºks olulisemaid probleeme, millest seoses EKA hoone lammutamisega r√§√§gitud on, on kooli killustumine eraldiseisvateks osakondadeks, siis k√ºsime k√§esoleva aasta kevadel √ºli√µpilastele adresseeritud ISFAG nimelise galerii asutanud EKA skulptuuri- ja installatsiooniosakonna juhataja Kirke Kangro ning fotoosakonna juhataja Marco Laimre k√§est, mis tingis nende initsiatiivi? Kas vajadus galerii j√§rele tuleneb √ºli√µpilastest v√µi on galerii meede √ºli√µpilaste aktiveerimiseks? Saatejuht on Indrek Grigor.
Kunstiministeerium r√§√§gib ajakirja Kunst.ee v√§rske erinumbri valguses noorte skulptorite p√µlvkonnast kui kunstiloolisest n√§htusest. Kuidas, kes ja miks teeb kunstiajaloos √ºldistusi? Et aktuaalsele olukorrale ajaloolist paralleeli pakkuda, on saates intervjuu kunstiteadlase Reet Margiga, keda v√µib nimetada Tartu s√µpruskonnana tuntud autoriteringi kunstiteaduslikuks ristiemaks. Saatejuht on Indrek Grigor.

Vaadates l√§hiaja n√§itusepilti, v√µib v√§ita, et maalikunstnikud on hetkel erakordselt aktiivsed. Kuid samas hakkab n√§ituseid endid ja nende retseptsiooni vaadates silma kaks asjaolu. Esiteks, n√§itused esindavad k√ºll tugevaid, ent killustunud autoripositsioone ning teiseks, kunstnikud on ise v√µrdlemisi agressiivselt asunud oma positsioone s√µnastama, samas kui kriitika vaatab justkui pealt. Olukorda on stuudiosse palutud kommenteerima kunstikriitik Andri Ksenofontov. Saatejuht on Indrek Grigor.

Homme on Kunsti s√ºnnip√§ev! Klassikaraadio ja Artishok t√§histavad t√§na √µhtul Eesti Raadio I stuudios Kunsti 1 000 052. s√ºnnip√§eva. Raul Keller loob stuudios live-ruumiinstallatsiooni, mille otse√ºlekannet saab j√§lgida Klassikaraadio ja kultuur.err.ee portaali kaudu, √ºlekanne toimub ka EBU liikmesmaadesse. L√§hemalt r√§√§gib helikunstnik Raul Keller. K√ºsib Kaisa J√µhvik.
Eesti Kunstiakadeemia kirjastas hiljuti Josef Albersi krestomaatilise v√§rviteoreetilise uurimuse -V√§rvide vastastikm√µju-. Kunstiministeeriumis on r√§√§gitud √ºsna palju raamatutest, aga suurema t√§helepanuta on seni j√§√§nud kirjastused. Stuudiosse on palutud EKA kirjastaja Neeme Lopp, kes tutvustab p√µgusalt kirjastuse tegevust ning konkreetse raamatu t√µlkimise taga seisnud motiive. Albersi ja kunsti vastastikm√µjudest r√§√§gib v√§rviteooria √µppej√µud ja maalikunstnik Kristi Kongi, kelle loomingus on silmapaistev roll just v√§rviteoorial. Saatejuht on Indrek Grigor.

Saate keskmes on s√ºgisel v√§lja antud kunstiprojekt &quot;Uus Materjal&quot;. Eksperimentaalne ajakiri ilmus betoonist karbis ning sisaldas endas lisaks tekstivihikutele ka m√§lupulka kogumikalbumiga n√§ituste helikujundustest ning videoteoseid, fotosid, 3D-prinditud kruvi ja Merike Estna marmoleum-maali. Stuudios on k√ºlas Marten Esko ja Evelyn Raudsepp. Saatejuht on Triin Tulgiste.

Kumu Kunstimuuseumis avati 2014. aasta detsembrikuus n√§itus &quot;Tartu S√µpruskond ja √úlo Sooster&quot;. Kunstiministeerium k√ºsitles sel puhul n√§ituse kuraatorit, noorema p√µlvkonna kunstiteadlast Liisa Kaljulat ning S√µpruskonna ehk 1960. aasta r√ºhmituse ristiisa ning √ºht parimat j√§relpallasliku p√§randi tundjat Enn Lillemetsa. M√µlema ette seadsime keskseks k√ºsimuseks kunstnike loomingu ajaloolise j√§rjepidevuse. K√ºlaliste vastused ei √ºllata oma iseloomult - Kaljula keskendub taasaktualiseerimisele ja uust√µlgenduse v√µimalikkusele, Lillemets aga j√§rjepidevusele. T√µde, nagu sellistel puhkudel ikka, on usutavasti m√µlema l√§henemise s√ºmbioosis. Saatejuht on Indrek Grigor.

20. veebruaril kuulutati v√§lja L√§ti kunstimaastiku prestii≈æseima, ent samas ka ainsa kunstipreemia Purvitis Prize'i v√µitja. Piduliku gala ja suurejoonelise nominentide n√§ituse k√µrval toimus ka rida preemiat kritiseerivaid s√ºndmusi. Neist enim t√§helepanu p√§lvis ametliku galaga samal √µhtul toimunud Teine Purvitis. Kunstiministeeriumi saatejuht Indrek Grigor tutvustab p√µgusalt Purvitis Prize-i ning palus Teise Purvitise √ºhel korraldajal, kunstikriitikul Lƒ´ga Lindenbaumal kommenteerida viimati nimetatud auhinda, seda ajendanud asjaolusid ja s√ºndmuse taktikat.



&quot;Ma kasutan oma piltidel ideaalmaailma t√ºkke. Neid kokku pannes v√µiks saada v√§ga ilusa maailma, kus me aga kahjuks keegi ei saa elada...&quot;, on √∂elnud Olev Subbi. 7. m√§rtsil oleks ta saanud 85-aastaseks. Olev Subbi oli √ºks k√µige olulisemaid kunstnikke 1970-1980ndatel, mil teda nimetati n√§itusesaalide kuningaks. Dokumentaalfilm uurib Subbi maalikunsti l√§tteid ja m√µjutusallikaid l√§bi tema l√§himate s√µprade meenutuste.

Seekord on Kunstiministeeriumil k√ºlas Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse projektijuht Kadri Laas, et tutvustada l√§hemalt hiljuti vastu v√µetud dokumenti &quot;Hea Tava juhend galeriidele&quot; ‚Äì milles seisneb hea tava, mis peaks korrastama siinset galeriimaastikku ning tegema kunstniku ning n√§itusepindade vahelised suhted l√§bipaistvamaks? Hea tava dokumendiga saab tutvuda siin: www.ecadc.ee/activities/hea-tava-juhend. Saatejuht on Maarin M√ºrk.

K√§esoleva aasta m√§rtsis ilmus Olev Subbi 85. s√ºnniaastap√§evaks Eero Epneri koostatud Subbi elulooraamat. Klassikaliseid elulooraamatuid ilmub eesti kunsti-ilmas v√§he, kuid Epneri koostatud raamat on lisaks vormi erakordsusele t√§helepanuv√§√§rne ka oma kimbatust tekitavas poeetikas, mille eri kihte aitab Kunstiministeeriumis lahti arutada kultuurikriitik Aare Pilv. Saatejuht on Indrek Grigor.
Kunstiministeerium v√µtab seekord vaatluse alla kaks suvist s√ºndmust. Maarin M√ºrk vestleb Siim Ghert Preimaniga V√µrus aset leidvast &quot;Kilomeeter skulptuuri&quot; projektist ning Indrek Grigor prognoosib eelmise aasta √µunte pealt, et 2015. aasta suve menukaim etendus tuleb lavale taas Peipsi veerel, Voronja galeriis. Suven√§ituse kuraator Mari Kartau selgitab, millised on plaanid, probleemid ja hoiakud nii n√§ituse kui galerii suhtes. Varnjas, sibulatee √§√§res voblam√º√ºjate ja turimsitalude vahel galerii pidamise motiividest r√§√§gib aga filantroop ja v√§ikeettev√µtja Raul Ore≈°kin.

Jaak Kilmi uus film &quot;Moest v√§ljas&quot; Kinodes linastuv uus film &quot;Moest v√§ljas&quot; portreteerib moedisainer Reet Ausi ja tema ambitsioonikat plaani muuta maailma. Laiemalt k√§sitleb film ka r√µivat√∂√∂stuse keskkonna- ja inimvaenulikku olemust ning seda, kuidas k√µnealune teema puudutab absoluutselt iga√ºhte meist. Filmist r√§√§gib re≈æiss√∂√∂r Jaak Kilmi. Saatejuht Johanna M√§ngel.

EKA muinsuskaitse ja konserveerimise doktorant Andres Toode: &quot;Minevikus√ºndmuste t√µlgendamine p√µhineb ajast ja arust manipulatsioonil. Eesti ajaloos on √ºheks selliseks s√ºndmuseks m√§rtsipommitamisena tuntud n√µukogude lennuv√§e r√ºnnakud 1944. aastal. T√§nagi k√§ibeloleva t√µlgenduse peamised postulaadid s√µnastati kohe p√§rast r√ºnnakuid kohalikes ajalehtedes, mille sisu oli okupatsiooniv√µimu kontrolli all.&quot;



Tartu √úlikool ja Eesti Rahva Muuseum andsid Eesti Teadusfondi kaasabil v√§lja raamatu, mis tutvustab √ºht omaaegset v√§√§rtuslikumat kunstikogu Eestis ning kajastab selle saatust. Raadi m√µisnike Liphartide kunstikogu, mis viidi Raadilt √§ra juba ligemale 100 aastat tagasi, on ikka ja j√§lle olnud legendide allikaks. Stuudios on k√ºlas raamatu &quot;Unistuste Raadi. Liphartide kunstikogu Eestis&quot; vastutav toimetaja Inge Kukk. Saatejuht Liina Vainumetsa.

T√µnis Saadoja avab t√§na Hobusepea galeriis isikn√§ituse -Et√º√ºdid klaverile ja l√µuendile-. Saadoja on vabakutseline kunstnik, kes on l√µpetanud Eesti Kunstiakadeemia maali eriala ning omandanud magistrikraadi vabades kunstides Ida-Londoni √ºlikoolis Inglismaal. Alates 2001. aastast on tal olnud kaheksa isikn√§itust ning ta on osalenud paarik√ºmnel kodu- ja v√§lismaisel grupin√§itusel. Kunstnik on stuudios. Saatejuht Markus J√§rvi.

Eesti Kultuurkapital annab √ºle oma aastapreemiad 2015. aasta silmapaistvate saavutuste eest. Auhinnagala toimub Paide kultuurikeskuses. K√µrge tunnustuse osaliseks saavad Eesti kultuuri tipptegijad kirjanduse, helikunsti, kujutava kunsti, n√§itekunsti, audiovisuaalse kunsti, arhitektuuri, rahvakultuuri ja kehakultuuri vallas. Re≈æiss√∂√∂r M√§rten Vaher, juhtoperaator Meelis Kadastik, toimetaja Ruth Alak√ºla.

Tartu on eriline linn, mille t√§navaseinad, elektrikapid ja sillaalused on kaetud erksav√§rviliste joonistuste ning s√µnumitega. Linn, kus ametlik linnav√µim tolereerib t√§navakunsti. Linn, kus korraldatakse t√§navakunstiekskursioone ja toimub Eesti ainuke t√§navakunstifestival. Ent kes on need salap√§rased √∂√∂ varjus spreipurkidega liikuvad kunstnikud ja miks nad seda teevad? &quot;L√µuendilinn&quot; on pilguheit Tartu t√§navakunstile l√§bi MinaJaLydia ja Edward von L√µnguse. Re≈æiss√∂√∂r-operaator Aleksandr Heifets, montaa≈æire≈æiss√∂√∂r Helis Hirve, helire≈æiss√∂√∂r Sven Sosnitski, produtsent Helen Vinogradov. Tootjad Taiga Film ja Vincent Films.

Londonis asunud Balti B√∂rsihoone oli kuni 1992. aastani √ºks muljetavaldavamaid b√∂rsihooneid maailmas, kuni sai IRA pommir√ºnnakus kahjustada, v√µeti t√ºkkideks ja pakiti kokku. √úht neist t√ºkkidest n√§eb Eesti Arhitektuurimuuseumis, kus avatud n√§itusel m√µtiskletakse, mis saab arhitektuurist, mis kaotab oma asukoha. Balti B√∂rsihoone p√µnevat lugu tulevad stuudiosse harutama muuhulgas arhitektuurimuuseumi direktor Triin Ojari ja Ralf L√µoke. Saatejuht Mari Rebane.

Ehtekunstnik Kadri M√§lgu viimaste aastate ehteloomingut saab n√§ha Tallinna Niguliste muuseumis ja tema joonistuste, ehete ning erakollektsiooni n√§itust Portreegaleriis alates homsest pea kuu aja jooksul Portreegaleriis. N√§ituste ning samal ajal ilmuva raamatu pealkirjaks on &quot;Kadri M√§lk. Testament.&quot; Klassikaraadio k√§is asja uurimas. Saatejuht Kadri Toomeste.
Uus Eesti Rahva Muuseum sisaldab endas ka kunstisaali, mille tegevust kureerib Kunstiteadlane Reet Mark. Saali avan√§itus &quot;Rahvusromantiline v√§gi ajaloo haardes&quot; k√µrvutab 20. sajandi algusk√ºmnendite siirast rahvusromantismi 80-ndatel kunstimaastiku √ºleujutanud Kalevipoegade tulvaga. Kui iseseisvumise eelne, m√ºtoloogiat √ºlistav rahvusromantism kuulub oma naiivse k√§ekirja t√µttu kunstiajalooliste kurioosumite rubriiki, siis taasiseseisvumisele eelnenud perioodi t√µlgendamine rahvusliku √§rkamisaja kunstina on kehtiva kunstikirjutise kaanoni seisukohalt vastuoluline. Kunstiministeerium palus ERM-i kunstisaali kuraator Reet Margi saatesse &quot;vastust andma&quot;. Saate l√µpetab n√§itusesoovitus, milleks seekord on Tallinnas teatri No99 kammersaalis kuni 15. oktoobrini v√§ltav kunstikriitikale p√ºhendatud n√§itus &quot;Artishoki Biennaal&quot;. Saatejuht on Indrek Grigor.

Tartu Kunstimuuseum andis hiljuti v√§lja raamatu √úlo Soosteri teaduslike illustratsioonidega. Kunstiministeeriumi eetris on k√ºlas enam kui 50 aastat tagasi valminud illustratsioonidel kujutatut t√§nap√§evase f√º√ºsika seisukohti kommenteerinud professor Jaak Kikas. Juttu tuleb f√º√ºsikutest ja l√º√ºrikutest, artoonikast ning f√º√ºsika illustreerimisest. Saatejuhi rollis Indrek Grigor.

Kumu Kunstimuuseumi viiendal korrusel avati septembris Krista M√∂ldri,Taavi Talve ja Neeme K√ºlma √ºhisn√§itus &quot;Arhiivi ja arhitektuuri vahel&quot;, mille kureeris Kati Ilves. N√§itus j√§√§b avatuks veebruarini, mis t√§hendab, et n√§itus v√§ltab rekordilised viis kuud. Taoline olukord mitte ainult ei v√µimalda, vaid suisa n√µuab, et kriitika vaataks n√§itusest r√§√§kides kaugemale tavap√§rasest uudisehorisondist. Kunstiministeerium otsustas arhitektuurile keskenduva n√§ituse arutamisega algust teha p√ºhendades oma eetri kunstiehitamisele ja -ehitajatele. Saates k√µlavad intervjuud Mihkel Ilusa, Marten Esko, Neeme K√ºlma ning Kati Ilvesega. Saatejuhi rollis on Indrek Grigor.



Surnud v√§liseesti fotograafid versus t√§ies elu- ja loomej√µus kodueesti fotograafid. Eesti kunstiv√§li ja konkreetsemalt Tallinna n√§itusepilt on fotopublikatsioonide ja -n√§itustega √ºleujutatud. Kunstiministeerium √ºritab neist enamv√§hem k√µigile natuke t√§helpanu p√∂√∂rata. Eetriaega enese√µigustusteks saavad sealjuures Vello Muika albumi &quot;Pilgup√º√ºdja&quot; koostaja Ellu Maar ning Juhan Kuusi n√§ituse ja raamatu &quot;Inimlikkuse m√µ√µt. 45 aastat dokumentaalfotograafiat L√µuna-Aafrikas&quot; kuraatorid Toomas J√§rvet ja Kristel Laur. Saatejuhi rollis Indrek Grigor

17. novembril avati Tartu Kunstimajas maalikunstnik Elmar Kitse 1966. aastal, samades ruumides toimunud, nii autori enese loomingu kui eesti kunstiajaloo jaoks m√§rgiliseks kujunenud n√§ituse rekonstruktsioon. &quot;Kunstiministeerium&quot; √ºritas heita valgust selle poolm√ºtoloogilise n√§ituse kaasaegsele-, ajaloolisele- ja kunstiteaduslikule olemusele, ent kukkus enesele p√ºstitatud √ºlesandes paraku l√§bi. Saates k√µlavad intervjuud kunstiajaloolase Mai Levini, kuraator Peeter Talvistu, ning kunstnik J√ºri Kasega. Saatejuhi rollis Indrek Grigor.

Eelmise aasta l√µpul p√ºhendus ministeerium Elmar Kitse fenomenile, ent oli sunnitud t√µdema, et eesm√§rgis fenomenile teaduslik seletus leida kukkus saade paraku l√§bi. Kus viga n√§ed laita, seal tule ja aita, nii on &quot;Kunstiministeerium&quot; seekord k√ºlas kunstiajaloolasel Mare Ruusil, kes n√§itab k√§tte metodoloogilised t√∂√∂riistad Kitse fenomeni kirjeldamiseks, ning andis oma panuse aktuaalsesse kunstikriitilisse diskussiooni. Saatejuht Indrek Grigor.

Eesti Kultuurkapital annab √ºle oma aastapreemiad 2016. aasta silmapaistvate saavutuste eest. Auhinnagala toimub Kohtla-J√§rve kultuurikeskuses. K√µrge tunnustuse osaliseks saavad Eesti kultuuri tipptegijad kirjanduse, helikunsti, kujutava kunsti, n√§itekunsti, audiovisuaalse kunsti, arhitektuuri, rahvakultuuri ja kehakultuuri vallas. Re≈æiss√∂√∂r M√§rten Vaher, juhtoperaator Meelis Kadastik, toimetaja Ruth Alak√ºla.
&quot;Kunstiministeerium&quot; k√§is k√ºsitlemas kuraator Tamara Luuki, kes tutvustab n√§itust &quot;Laine parketil&quot;. Egiidi all - kes vana asja meelde tuletab sel silm peast v√§lja - loen ette m√µned katkendid Rudolf Parise ja Endel K√µksi m√µttevahetusest, kunstikriitika olukorra ja √ºlesande kohta. Ning, et mitte ainult minevikus surkida, t√µstatab ministeerium k√ºsimuse, miks Mihkel Ilus, selle asemel, et kirjutada artikkel vanameistri kiituseks, oli sunnitud kirjutama artikli enese √µiguseks. Saatejuht Indrek Grigor.
Eesti Kultuurkapital annab √ºle oma aastaauhinnad 2017. aasta silmapaistvate saavutuste eest ja t√§nab elut√∂√∂preemiatega Eesti kultuuri tipptegijaid kirjanduse, helikunsti, kujutava kunsti, n√§itekunsti, audiovisuaalse kunsti, arhitektuuri, rahvakultuuri ja kehakultuuri vallas. Auhinnagala toimub Kultuurikatlas, lavastaja on Veiko Tubin. Re≈æiss√∂√∂r M√§rten Vaher, toimetaja Ruth Alak√ºla.
Rahvusarhiivi uues hoones Noora esitleti hiljuti Kiwa ja Martin Kikase helikunstiteost &quot;Lugulaul&quot;. Ajaloorubriigis kirjeldab Ilmar Malin riiklike kunstitellimustega kaasnevaid probleeme 1960. aasta seisuga. Asjatundjate kinnitusel on Malini poolt esiletoodud probleemid endiselt aktuaalsed ka praegu. Metakreatiivi l√µigus anal√º√ºsime l√§hemalt soome kunstniku Kimmo Modigi temaatiliste n√§ituste vastast manifesti. Saatejut on Indrek Grigor.

Tartu Kunstimajas avati uued n√§itused. Monumentaalgaleriis n√§eb Angela Soopi n√§itust &quot;Diem perdidi&quot;, 2 korruse n√§itusesaalides Danel Kahari ja Grisli Soppe-Kahari n√§itust &quot;Mustad muumid ja planeet Maa. Lilled elavatele&quot;. I korruse v√§ikeses saalis avatud n√§itust &quot;Vol√º√ºm. Imaginaarne kontsert seitsmele aurikule&quot; tutvustab kunstnik Holger Loodus. K√ºsib Hedvig L√§tt.
Kuraator Julia Polujanenkova r√§√§gib Tartu Kunstimuuseumis avatud n√§itusest &quot;Ebamugavad k√ºsimused. Kaasaegne kunst Venemaalt&quot;. Ajaloo rubriigis k√µlab M√§rt Laarmani 1932. aastal kirjutatud artikkel &quot;Vana ja uue vahel&quot;. Laarmanist kui kriitikust ja esseistist r√§√§gib kunstiteadlane Tiiu Talvistu. Heliarhiivist: kunstiteadlane J√ºri Hain. Metakreatiivis on luubiall kunstikriitikute avalik-isiklik kirjavahetus. Saatejuhi rollis Indrek Grigor.
&quot;Kunstiministeeriumis&quot; on seekord intervjuu eesti koomiksi kirjastaja Andreas Trosseki ja -pedagoogika pioneeri Peeter Krosmanniga. Ministeeriumi ajaloo rubriik M√§lu loeb tutvustab 1986. aastal toimunud k√ºmnendat Eesti karikaturistide aastan√§itust &quot;Mis siin naerda on&quot; ja sellega paralleelselt √ºlesastunud &quot;Tallinnfilmi s√ºrreraliste&quot;. Metakreatiiv anal√º√ºsib soorolle ajakirja Kunst.ee v√§rskelt ilmunud numbris. Toimetaja Indrek Grigor.

Kunstiministeeriumi avab intervjuu KUMU n√§ituse &quot;S√ºmmeetrilised maailmad - peegeldatud s√ºmmeetriad&quot; ehk Juri Sobolev ja Tallinna poisid kuraator Eha Komissaroviga. M√§lu loeb rubriik on p√ºhendatud Eesti esimese kunstnikep√µlvkonna kaasaegsele kriitikule Alfred Vagale. Vagast r√§√§gib kunstiteadlane ja kriitik Harry Liivrand. Liivrannalt kuuldu taustaks k√µlab referaat 1924. aastal ajakirja Looming veergudel Alfred Vaga ja August Alle vahel toimunud m√µttevahetusest kujutavat kunsti ja selle kriitikat kummitavas diletantismi k√ºsimuses. Saatejuht on Indrek Grigor.
Kunstiministeeriumi avab kunstiteadlane Merilin Talumaa, kes koos Annika Tootsi ja fotograaf Kristina √ïllekiga andis hiljuti v√§lja stuudiovisiite koondava raamatu &quot;Kunstnike Ruumid&quot;. Ajaloorubriik on sellise avangu j√§rel ootusp√§raselt p√ºhendatud Martti Soosaarele, kes on Eesti Kunstiajaloo t√µen√§oliselt suurima staa≈æiga kunstnike intervjueerija. Heliarhiivist: Martti Soosaar k√ºsitleb Evald Okast (1980); David Vseviov (2016); Andres Ots. Metakreatiivis nahutavad kultuuriajakirjandust Anvar Samost ja Hannes Rumm. Saatejuht on Indrek Grigor.

K√ºlas on mitmek√ºlgne kunstnik ja elektronmuusik Villem Jahu, kelle inspiratsiooniallikateks on musique concrete, noise, lo-fi esteetika ja vabaimprovisatsioon. Just viimasega tegeleb ta ka t√§na √µhtul Philly Joe¬¥s d≈æ√§ssiklubis toimuval ebatavalisel kontserdil. Saatejuht Ivo Heinloo. Muusika: * Villem Jahu, Siim Kuusem√§e - Live @ Supersonicum (Villem Jahu, Siim Kuusem√§e)
&quot;Kunstiministeeriumi&quot; avab intervjuu Jevgeni Zolotkoga, kes oli √§sja galeriis Noorus l√µppenud Transnistria kunstniku Juri Wedro retrospektiivi kuraatori Uwe Schloeni assistent. Ajaloorubriik sobrab natuke professor Peeter Linnapi p√§randis, ja taasesitab m√µned l√µigud Linnapi poolt 1997. aastal kokkupandud telesaatest &quot;Kunstiruum&quot;, mille Linnap toona kunstikriitikutele p√ºhendas. &quot;Metakreatiivis&quot; on vaatluse all m√µned mittemillegi √ºtlemise viisid. N√§idismaterjaliks on sealjuures Maarin M√ºrgi vastne artikkel &quot;(pealkirja pole)&quot; ja Ingrid Ruudi koostatud Denes Farkase n√§ituse &quot;How-to-calm-yourself-after-seeing-a-dead-body Techniques&quot; pressitekst. Heliarhiivist: √úlar Ploom, Kuku raadio saatest &quot;Keskp√§evatund&quot; Priit H√µbem√§gi ja Marek Strandberg. Saatejuht on Indrek Grigor.

Saatek√ºlaline Karl Saks (s 1984) on tunnustatud vabakutseline koreograaf, tantsija ja muusik. Ta on l√µpetanud Tartu √úlikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti √µppe, tegeleb elektroonilise heliloomega artistinime all Cubus Luarvik ning lavastab aktiivselt nii Eestis kui v√§lismaal, osaledes erinevates koost√∂√∂projektides. Karli viimane lavastus &quot;Seisund ja disain&quot; sai viimaste eesti teatri aastaauhindade tantsulavastuse laureaadiks. R√§√§gime kuidas, miks ja milliseid seisundeid Karl keha ja heliga disainib. K√ºsib Marie Pullerits. Saates muusika.
Mehis Heinsaar on √ºks auhinnatumaid kaasaegseid eesti kirjanikke, kes viib lugejad maagilise kujundiilmaga s√ºrreaalsetesse maailmadesse. Juba oma esimese jutukoguga &quot;Vanameeste n√§ppaja&quot; p√§lvis ta 2001. aastal Betti Alveri deb√º√ºdiauhinna ning jutukoguga &quot;H√§rra Pauli kroonikad&quot; Eesti Kultuurkapitali proosaauhinna. Lisaks sellele on Mehis Heinsaar p√§lvinud kolmel korral Friedebert Tuglase novelliauhinna ning Juhan Liivi luuleauhinna. Millistest m√µttetihnikutest tema rikas kujundimaailm v√µrsub, r√§√§gib ta ise saates l√§hemalt. Saatejuht Marie Pullerits. Muusika: Yann Tierseni &quot;La valse d`Am√©lie&quot;, esitavad Yann Tiersen, Christian Quermalet ja Ensemble Orchestral Synaxis.
Saate avab intervjuu Maarin M√ºrgiga, kes on seekord Gilda Williamsi raamatu &quot;Kuidas kirjutada kaasaegsest kunstist&quot; eestikeelse t√µlke teadusliku toimetaja rollis. &quot;M√§lu loeb&quot; rubriik on p√ºhendatud Eesti kunstiajaloo ent ka kunstikriitika suurkujule Villem Raamile. Heliarhiivist: meenutab Kaur Alttoa, k√ºsib Margit Kilumets. &quot;Metakreatiiv&quot; r√µ√µmustab Hanno Soansi hiljuti Sirbis ilmunud teadusliku essee √ºle, ent k√ºsib siiski, miks see ilmus? Saatejuhi rollis Indrek Grigor.



Tallinna Fotokuu raames saab Narvas vaadata Maria Kapajeva n√§itust &quot;Unistus on helge, veel ebaselge&quot;, mis uurib Kreenholmi tekstiilivabriku sotsiaalset p√§randit. Kuidas m√µjutavad ajaloonarratiivid inimsaatuseid ning millised on kunsti v√µimalused meid lahutavate vahemaade √ºletamiseks? Igap√§evaselt Londonis t√∂√∂tav kunstnik Maria Kapajeva on &quot;Plekktrummi&quot; stuudios esmasp√§eval kell 21.35 ETV2-s.

Reigo Kuivj√µgi kirjeldab end kui radikaalne kunstihuviline, kellel on k√µrgendatud omandiinstinkt valitud kunstiteoste suhtes. Selle haiguse tagaj√§rjel on ta omandusse koondunud rohkem kunstiteoseid kui koduseintele mahub. Mis omakorda ajendas idee kogunenu p√µhjal n√§itus koostada. Kunstiministeerium toob kuulajani intervjuu oma kirest siiralt ja ausalt k√µneleva Kuivj√µega. Saate juhatab sisse esseistlik m√µttearendus pealkirjanduse teemal, mille ajendas kogu p√µhjal koosatud n√§ituse pealkiri &quot;Ma Ei Tea Mis&quot;. Saatejuht Indrek Grigor.
Eelmisel reedel v√µttis EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna professor Hilkka Hiiop vastu rahvusvaheliselt hinnatud k√µrge autasu, 2017. aasta Loova Euroopa ja Euroopa Nostrae muinsuskaitse auhinna teadusuuringute kategoorias, Herman Rode altari uurimis- ja konserveerimisprojekti juhtimise eest. Hilkka Hiiop r√§√§gib v√§ga p√µnevalt Kaarli kiriku altarimaali ja piiskopliku Toomkiriku altari praegu pooleli olevast restaureerimisest, oma √µpingutest ja t√∂√∂aastatest Roomas ning toonitab kaasaegse kunsti hoidmisest k√µneldes, et kunstip√§rand toetab ajaloolise m√§lu s√§ilimist. Saate autor on Kaja K√§rner. Helioperaator Anna-Maria Kurrel.

Eesti kunstiv√§lja √ºks k√µige moekamaid s√µnu on hetkel professionaliseerumine. Professionaalsus, erinevalt veel m√µne aasta eest juhtival kohal olnud kaasaegsusest, ei ole mitte kunstiv√§lja l√µhestav, tagurlikuks ja progressiivseks jaotav, vaid hoopis p√µlvkondade √ºlene, k√µiki koondav eesm√§rk. Ent paratamatult on igasugune √ºhesuunaline liikumine √ºhesuunaline, ning k√µrvaln√§hud ja t√ºsistused m√∂√∂dap√§√§smatud. &quot;Kunstiministeerium&quot; keskendub seekord professionaliseerumise m√µjule kunsti rahastamisele. Saatejuht on Indrek Grigor.

Tartu Kunstimuuseumis on eksponeeritud esimene linnuke uuest n√§itustesarjast ‚ÄúNoor Tartu‚Äù, milleks on Sten Eltermaa n√§itus &quot;Br√ºsseli prel√º√ºd: Liminaalne tsoon&quot;. Juba m√µni aeg tagasi ilmus Tarvo Hanno Varresel raamat &quot;Memory-Sensitive&quot;, mis sisaldab muuhulgas sarja pealkirjaga &quot;K√§ttesaamatu m√§lestus (Br√ºsseli nurgad)&quot;. &quot;Kunstiministeerium&quot; tuvustab p√µgusalt nii Eltermaa kui Varrese vaadet Br√ºsselile, vaagib nende erinevusi ja sarnasusi ning vastab k√ºsimusele miks autoreid √ºldse k√µrvutama peaks. Saatejuht Indrek Grigor.
J√µululaup√§eval on saatek√ºlaline vaibakunstnik Anu Raud, kellega k√µneleme tema esivanemate talust Viljandimaal K√§√§rikul, Heimtali talumuuseumi r√µ√µmudest ning lugudest, mis on aastate jooksul vaipadesse kootud. K√ºsib Miina P√§rn. Muusika: * Argo Vals - VGC (Viljandi Guitar Trio, Karl Petti) * Maarja Nuut / rahvaluule - Veere, veere p√§evakene (Maarja Nuut) * Mart Saar / Folkloor - Miks sa nutad, tammekene? (Eesti Filharmoonia Kammerkoor, dirigent Mikk √úleoja)

Kolmel p√§eval l√§inud aasta detsembris, j√µulude ja uue aasta vahel, korraldas kunstnik Madis Katz oma kodus ‚Ä¶ etendus-slaididuse? S√ºndmuse kutse oli k√ºll elektrooniline, ent k√§sitsi kirjutatud ja kuuldavasti ei olnud ma ainus, kel oli &quot;koodi&quot; lahtimurdmisega probleeme. Nagu tagant j√§rgi selgus oli tegemist etendusega slaidides. &quot;Intimissimusest&quot; k√µneleb stenarist ja lavastaja Madis Katz. Saatejuhi rollis on Indrek Grigor.

Eesti meediat l√§bis 2015.-2017. aastani vaidlus k√ºsimuses, kas kehtivat autori√µiguste seadust oleks vaja t√§iendada panoraami vabaduse v√µrra. Seaduseeeln√µu koostanud ja diskussiooni alalhoidmise eest seisnud MT√ú Vikimeedia Eesti on n√º√ºdseks otsustanud oma initsitiivist loobuda. &quot;Kunstiministeerium&quot; heidab p√µgusa pilgu kolme aasta jooksul meedias ilmunule, r√§√§gib protsessis Vikimeediat esindanud Eva Lepiku ja Raul Veedega ning teeb omapoolsed ettepanekud ummikseisu lahendamiseks. Saatejuht Indrek Grigor.



M√∂√∂dunud aasta silmapaistvaimate kunstis√ºndmuste hulka kuulusid Tallinna Fotokuu ja Eesti kunstnike osalemine New Yorgis Performa festivalil. Nende ettev√µtmiste taga seisid Karin Laansoo ja Kadri Laas Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusest. Eesti spordi k√µiki tahke tundva, p√ºhendunud ja p√µhjaliku spordijuhi Aavo Aunroosi eestvedamisel on Pirita Spordikeskusest kujunenud √ºks armastatumaid sporditegemise kohti Tallinnas. Teravmeelne ja vaimukas lavastaja Renate Keerd paistab silma j√µulise ja isikup√§rase f√º√ºsilis-visuaalse teatripildi loojana.

Disaini- ja arhitektuurigaleriis on 28. m√§rtsini avatud arhitekt Vilen K√ºnnapu n√§itus &quot;Maagiline Tallinn&quot;. N√§itus on p√ºhendatud Tallinnale ja nagu kunstnik ise on √∂elnud, p√º√ºab ta oma Tallinna vaadetega anda edasi metaf√º√ºsilist j√µudu, mida ta linna meeldej√§√§vates s√µlmkohtades n√§eb. Eile √µhtul toimus galeriis artist talk, mida suunasid Raoul Kurvitz ja Enn Tegova. Intervjuu kunstnikuga tegi Kaisa J√µhvik.

Anu Raua n√§itus &quot;Isamaastikud&quot; ERMis. Eesti Rahva Muuseumis avati Anu Raua √ºlevaaten√§itus &quot;Isamaastikud&quot;, kus on eksponeeritud tekstiilikunstniku vaibad alates tema 1968. aasta l√µput√∂√∂st kuni uhiuute taiesteni. Anu Raud viib raadiokuulajad m√µttelisele jalutusk√§igule ning r√§√§gib muuhulgas ka sellest, miks tuleb tal iga k√ºmne aasta tagant √úRO peaassamblees eesti rahvariide seelikuid vahetamas k√§ia. K√ºsib Miina P√§rn. Muusika: * Jaak Johanson - Pool√ºksk√µik (Jaak Johanson, Mart Johanson) * S√§nni Noormets - Toome helbed (S√§nni Noormets)

Eeloleval esmasp√§eval toimub teater NO99 blackboxis Eesti Kunstiakadeemia uusmeedia eriala tudengi Martin R√§sta magistrit√∂√∂ &quot;Vahevald&quot; esitlus. Tegemist on ruumilise heliinstallatsiooniga, mis ulatub √ºle kaduviku piiri andes edasi surmale j√§rgnevaid seisundeid ning kogemuslikke muutusi. Teos kuulub EKA l√µput√∂√∂de festivali TASE'18 kavasse. R√§√§gib Martin R√§sta. Saatejuht Erle Loonurm.

Saates arutavad kuraatorid Marika Agu ja Kati Saarits teemal koost√∂√∂ ja dialoogid kaasaegses kunstis; Raivo Kelomees r√§√§gib kunstiakadeemias toimunud rahvusvahelisest konverentsist &quot;Koost√∂√∂p√∂√∂re kunstis: uurimisprotsess kunstipraktikas&quot;. Indrek Grigor keskendub suve jooksul m√∂√∂da Balti maade pealinnu r√§nnanud &quot;Balti Triennaalile&quot;, otsides vastust kogu maailma kunstikriitikat k√∂itvale k√ºsimusele, kas biennaali mudel on l√µplikult tuksis. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

M√µned p√§evad tagasi l√µppe Austrias, Linzis festival Ars Electronica. Tulevikumuuseumiks kutsutud hoones sai n√§ha loomingut, mis sidus omavahel oleviku tulevikuga ning kunsti tehismaailmaga. Stuudios on kohapeal k√§inud etenduskunstnik Henri H√ºtt, kellega r√§√§gime nii Ars Electronicast kui ka kunsti rollist t√§nap√§eva tehnoloogiakeskses √ºhiskonnas. Saatejuht K√§rt Kelder. Muusika: Taavi Tulev &quot;Viimse p√§eva valss&quot;,

Hooaja esimese saate teemaks on residentuurid. T√§nases saates vestleme Ann Mirjam Vaiklaga, kes juhib Narva Kunstiresidentuuri ja Kaja Kannuga, kes juhib residentuuri Pardim√§e Lokaal ja annab √ºlevaate, mis toimus Narvas residentuuride kokkusaamisel. Rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; r√§√§gib Tanel Rander oma projektist &quot;100 paplit&quot; Valgas. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.
Lola Liivati kunstnikutee ja abstraktse maalikunsti √ºle √ºldisemalt arutlevad kunstiteadlased T√µnis Tatar ja Hanna-Liis Kont. Tartu Kunstimuuseumis on kuni jaanuarini kahel korrusel avatud abstraktse maalikunsti elava legendi Lola Liivati loomingu √ºlevaaten√§itus. V√§ljapanek &quot;Vaimu vastupanu&quot; tutvustab lisaks Liivati pea 70-aastasele kunstnikukarj√§√§rile ka noorema p√µlvkonna maalikunstnike teoseid. Saatejuht Liina Vainumetsa.

Homme avatakse Kumu kunstimuuseumis n√§itus &quot;Vabad hinged. S√ºmbolism Baltimaade kunstis&quot;. V√§lja on pandud Eesti, L√§ti ja Leedu s√ºmbolistlik kunst alates 19. sajandi l√µpust kuni 1930. aastateni. N√§ituse detaile t√§psustab kuraator Liis P√§hlapuu. Saatejuht Marie Pullerits. Muusika: Viktor Kosenko &quot;Mazurka, Op.3, No.1&quot;, esitas Maria Dolnycky.



KUMUs esietendus f√º√ºsilise teatri lavastus &quot;SAUN&quot;. Etenduses p√º√ºtakse leida vastust k√ºsimusele, miks meeldib inimestele enda elu virtuaalmaailmas jagada ning mis toimub inimese ps√º√ºhikaga selles kontekstis. Publiku rollgi lavastuses on oluline, kuna kollektiivselt saab teha otsuseid ning m√µjutada etendajaid laval. Stuudios r√§√§givad lavastusest iduteatri Elektrooniline Jumal asutaja Sten √ïitspuu ja n√§itleja Johanna-Mai Riismaa. Saatejuht on Kadri Toomeste.

Novembrikuu &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on k√µigepealt saate esimeses pooles k√ºlas Maria Arusoo Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusest ja Kadri Laas Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusest ning jututeemaks on m√µlema keskuse tegevused impordi-ekspordi radadel. Saate teises pooles on mikrofoni eest vastamas aga √ºks &quot;Kunstiministeeriumi&quot; saatejuhtidest Indrek Grigor, kes tutvustab m√µnda aega tagasi Riia linna kolinuna, mis sealses kunstielus toimub v√µi ei toimu. K√ºsimusi k√ºsis Maarin M√ºrk.

Stuudios on maalikunstnik Laurentsius, kell uus isikun√§itus &quot;OOOO&quot; avati eelmisel n√§dalal Tallinnas Vaal Galeriis. Uue n√§ituse mastaapsetes t√∂√∂des on segunenud akadeemilise maali traditsioon ja popkunst, tugev reaalsustunnetus ning elav kujutlusv√µime. R√§√§gime kunstnikuga tema k√§ekirjast ja uuemast loomingust. Saatejuht Marie Pullerits. Muusika: * Thomas Newman - Any Other Name - American Beauty (Original Motion Picture Score) (Thomas Newman)

Professor Voldemar Vaga on eesti kunstiteaduse ja kunstiajaloo tundmise s√ºnon√º√ºm. Ta √µpetas v√§rvide ja vormide maailma nii Tartu √ºlikoolis kui ka Pallases ning on paljude raamatute autor. Tema eluaastad olid 1899 -1999. Ta tegi kaasa ja elas l√§bi Eesti ajaloo j√§rsud muutused. Tema √µpilased ja √µpilaste √µpilased on eamik eesti kunstiteadlasi ning kunstnikke.

T√§na √µhtul avatakse Tartu Kunstimuuseumis duon√§itus, mille autoriteks on Maria-Netti N√ºganen ja Kadi Estland. Mitmek√ºlgse taustaga kunstnike v√§ljapanek kannab intrigeerivat pealkirja &quot;oksendan ja karjun oksendan ja karjun sina minu √µde sina minu √µde&quot; ning arutleb muuhulgas enesetsensuuri √ºle kunstielus ja √ºhiskonnas. Selgitusi jagavad m√µlemad n√§ituse autorid. Saatejuht Miina P√§rn.

Eesti Kunstimuuseumi 100. juubeliaasta √ºks eesm√§rke on tuua vaatajate fookusesse naiskunstnikud. Naiskunstnikud on omaette teemaks t√µusnud alates 20. sajandi teisest poolest, kui teadlikult hakati tutvustama naiste elu- ja loomelugusid ning kirjeldama naisloojate tegevust √ºhiskonna kontekstis. Samal ajal v√µib v√§ita, et kodumaised naiskunstnikud on Eestis j√§tkuvalt v√§hetuntud. Stuudios laiendab teemat Kumu kunstimuuseumi juht Kadi Polli. Saatejuht Erle Loonurm.

1. Kai Lobjakas tutvustab Francisco Mart√≠nezi kureeritud n√§itusest &quot;Laetud objektid&quot; 2. Mihkel T√º√ºr ja Eik Hermann r√§√§givad Disaini- ja Arhitektuurigaleriis avatud Eesti Arhitektide Liidu kuraatorn√§ituse &quot;Liginull&quot; tagamaadest 3. Indrek Grigor &quot;Liivimaa m√∂liseb&quot;, r√§√§gib Kaarel Kurismaa KUMU n√§itusest &quot;Kollase valguse orekester&quot; Saatejuht on Maarin M√ºrk.

Reedel avati Eesti Arhitektuurimuuseumis n√§itus &quot;Oma tuba. Feministi k√ºsimused arhitektuurile&quot;. Esimest korda v√µeti Eesti ruumikultuur vaatluse alla feministlikust perspektiivist. N√§itus annab statistilise √ºlevaate Eesti naisarhitektide osakaalust, esindatusest ja tunnustatusest l√§bi aegade, samuti uurib seda, millised stereot√º√ºbid seostuvad naisarhitektide loominguga ning kas neil on mingitki alust. Stuudios on n√§ituse kuraator Ingrid Ruudi. Saatejuht Lisete Velt.

Veebruarikuises &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on teemadeks v√§ljakutsed tavaarusaamale arhitektuurist ja avalikust ruumist kui millestki kindlast, ratsionaalsest ning p√ºsivast. Laura Linsi ja Roland Reemaa r√§√§givad Veneetsia Arhitektuuribiennaalilt Tallinnasse EKA galeriisse j√µudnud n√§ituse p√µhjal, mida v√µiks endast kujutada oks√º√ºmoron &quot;n√µrk monument&quot;. Kumu kuraator Anu Allas ja kunstnik Anu Vahtra tutvustavad √§sjaavatud n√§itust Kumu kunstimuuseumis &quot;Gordon Matta-Clark: anarhitekt / Anu Vahtra: eemaldamise teel tervikuni&quot;, kus Matta-Clarki p√§randi ning Vahtra sekkumiste kaudu k√§sitletakse ruumi loomist kollektiivse, allumatu ja sekkuva praktikana. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.



KUMU kunstimuuseumi n√§itus &quot;Sots art ja mood&quot; toob uudsel moel kokku n√µukogude ajast inspireerunud 1970.‚Äì1980. aastate sots art kunstivoolu ning 2010. aastate postsovetliku esteetika moekunstis. N√µukogude visuaalkultuurist ainest ammutavate voolude kujunemisloost √ºhisosadest ja avaldumisest t√§nases √ºhiskonnas r√§√§givad n√§ituse kuraator Liisa Kaljula ning kunstnik Marit Ilison. Saatejuht Marie Pullerits.

Eeloleval neljap√§eval on harukordne v√µimalus tutvuda Niguliste muuseumi kahe k√µige tuntuma kunstiteose ‚Äì Bernt Notke &quot;Surmatantsu&quot; ja Hermen Rode t√∂√∂kojas valminud Niguliste peaaltari retaablitiga. Vaid kahel kevad√µhtul toimuvad ekskursioonid, kus r√§√§gitakse - mis peitub nende meistriteoste taga. Stuudios kommenteerib Niguliste muuseumi kuraator-programmijuht Merike Kurisoo. Saatejuht Marge-Ly Rook√§√§r.

1. Vestlesime Liina Siibi n√§itusest &quot;Paradiisi poliitika&quot; Tallinna Kunstihoones. N√§itusel on t√§helepanu all kaasaegsete naiste v√µimalused t√∂√∂turul ning p√§rimustest ja rahvajuttudest v√§lja nopitud, √ºmberp√∂√∂ratud lood mitte vastavad naised. 2. Tartu Kunstimajas on avatud maalikunstnik Mihkel Ilusa n√§itus &quot;L√§bir√§√§kimised / Fasaadit√∂√∂d&quot;. Ilus on kogunud tuntust mitte ainult oma t√∂√∂dega, vaid ka programmiliste s√µnav√µttudega, mis on kriitikute poolt t√§nuga k√µnepunktideks v√µetud. Saates kommenteerib oma t√∂id ja praktikat kunstnik Mihkel Ilus ise, samuti abstraktset maali viljelev Kristi Kongi ning kuraator Siim Preiman. (Indrek Grigor) Toimetab Maarin M√ºrk.

Maailm elab s√ºdamest kaasa Pariisis n√§dala alguses p√µlema lahvatanud Jumalaema kiriku saatusele. Notre-Dame de Paris on keskaja suurimatest p√ºhakodadest, gooti ehitusstiili silmapaistvaim n√§ide. Prantsusmaa k√µige hinnatumat vaatamisv√§√§rsust k√ºlastas keskmiselt 30 000 inimest p√§evas. P√µleng Pariisis on ≈°okeerinud ja kurvastanud tervet inimkonda. Stuudios on Eesti Kunstiakadeemia dotsent, vanemteadur, muinsuskaitse ja konserveerimisosakonna juhataja Anneli Randla, kellega avame Notre-Dame'i olulisust ajaloos ja t√§nasel p√§eval. Saatejuht Erle Loonurm.
Maailm elab s√ºdamest kaasa Pariisis n√§dala alguses p√µlema lahvatanud Jumalaema kiriku saatusele. Notre-Dame de Paris on keskaja suurimatest p√ºhakodadest, gooti ehitusstiili silmapaistvaim n√§ide. Prantsusmaa k√µige hinnatumat vaatamisv√§√§rsust k√ºlastas keskmiselt 30 000 inimest p√§evas. P√µleng Pariisis on ≈°okeerinud ja kurvastanud tervet inimkonda. Stuudios on Eesti Kunstiakadeemia dotsent, vanemteadur, muinsuskaitse ja konserveerimisosakonna juhataja Anneli Randla, kellega avame Notre-Dame'i olulisust ajaloos ja t√§nasel p√§eval. Saatejuht Erle Loonurm.

* 20. septembril avab endises allveelaevatehase kompleksis uksed rahvusvaheline Kai kunstikeskus. Kai kunstikeskuse t√∂√∂d hakkab korraldama Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK). Senistest tegemistest ja uutest sihtidest r√§√§gib projektijuhi Kadri Laas. * N√§itus &quot;V√§ljaandja Lugemik. Tr√ºkised aastatest 2010‚Äì2019&quot; on kirjastuse Lugemik n√§itus, rahvusvaheline s√ºmpoosion ja raamatumess Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. Kirjastuse t√∂√∂st r√§√§givad Anu Vahtra, Ott Kagovere ja Indrek Sirkel. K√ºlalistega vestleb toimetaja Maarin M√ºrk.



Maarin M√ºrk vestleb kaasaegse kunsti biennaali Tallinna Fotokuu kunstilise juhi Laura Tootsi ja fotokunstimessi Foto Tallinn √ºhe eestvedaja Helen Meleskiga. M√µlemad s√ºndmused toimuvad just n√º√ºd ‚Äì Fotokuu kuni 3. novembrini ning fotokunstimess just n√§dalavahetusel Kai kunstikeskuses Noblessneris (rohkem infot siit: https://www.fotokuu.ee/). Teiseks saatek√ºlaliseks on Evelyn Grzinich MoKSist, kes avab natuke tausta Eesti √ºhe k√µige pikemalt tegutsenud kunstnike veetud algatuse &quot;v√§iksemaks kasvamise&quot; plaanidest ning tutvustab kuni 25. oktoobrini Tartu Loodusmajas avatud n√§itust &quot;Mitte silmist, mitte s√ºdamest&quot; (rohkem infot siit: https://moks.ee/events/not-out-of-sight-not-out-of-mind). Indrek Grigor omakorda toob kuulajani kaks Pallase fotoosakonna j√µul avatud rahvusvahelist fotokunsti n√§itust Nooruse galeriis Tartus Diana Tamane kureeritud Gustavo Sagorsky v√§ga isiklik kollektsioon &quot;Sonia&quot; ning ilmselt t√µesti vaid Peeter Linnapliku k√§eviipega Tartu j√µuda saanud,

T√§na algab festival √úle Heli, mille programmis leiame kontserdid, kohtumis√µhtud Ô¨Ålmiprogrammi ning seminarid. Heli√ºleste tasandite muusikafestivali t√§nane ava√µhtu Eesti Raadio 1. stuudios keskendub kvadroraadiole ja ruumilisele helile, muusikat teevad SSSS ja Eesti Elektroonilise Muusika Seltsi Ansambel. Stuudios annab √ºlevaate festivali korraldaja Aivar T√µnso. Saatejuht Kaisa Ling.

Flo Kasearu r√§√§gib kunstiprojektist &quot;Kliendip√§ev&quot;. Kumu kunstimuuseumis avati 18. septembril n√§itus &quot;Vallutaja pilk&quot;, r√§√§givad kuraatorid Kadi Polli ja Linda Kaljundi. Kunstnikke k√ºsitleb Maarin M√ºrk. Indrek Grigor intervjueeris Tiiu Talvistut seoses r√ºhmituse ANK64 liikmetega k√ºll samaaegselt √µppinud ent Eesti avangardi ajaloost v√§lja j√§etud Helle Vahersalu n√§itusega Tartu Kunstimajas. Ning palus Bita Razavil seoses tolle Kogo galeriis avatud ekspositsiooniga &quot;Balti remondimuuseum&quot; kirjeldada oma kokkupuuteid eesti kinnisvara kultuuriga.
Kunstiteadlane Tiiu Talvistu tutvustab maalikunstnik Helle Vahersalu isikn√§itust. 22. oktoobril t√§histas oma 80. s√ºnnip√§eva Tartu maalikunstnik ja Tartu Kunstikooli kauaaegne √µpetaja Helle Vahersalu. N√§itust &quot;Helle Vahersalu. Lumi, rooste, v√§rv&quot; tutvustab n√§ituse √ºks kuraatoreid ja kataloogi koostaja Tiiu Talvistu. Galerii Noorus n√§itab aga Vahersalu √µpilaste t√∂id. Saatejuht Liina Vainumetsa.

√Ñsja eesti keeles ilmunud John Dewey raamat &quot;Kunst kui kogemus&quot; tutvustab m√µjukat m√µttevoolu, mille j√§rgi leidub ilu ja harmooniat ka igap√§evaelu r√ºtmilistes kulgemistes. Teisalt on kaasaegne kunst sedalaadi ilu m√µistet sageli t√µrjunud. Kuidas v√µib kunst muuta meie elu? &quot;Plekktrummi&quot; k√ºlaline on kunstiteadlane Heie Marie Treier. Saatejuht Joonas Hellerma.

Olukorda kunstielus anal√º√ºsivad Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor. Tallinna Linnagaleriis on avatud Jane Remmi n√§itus &quot;Vaateid maastikule&quot;. Kunstnikuga vestleb Maarin M√ºrk. Rubriigis Tartu m√∂liseb r√§√§gib Indrek Grigor Marco Laimrega tolle uuest arvutim√§ngust A.S.T.A. mida on hetkel v√µimalik Tartu Kunstimajas m√§ngimas k√§ia. Voronja galerii tegemistest Varnjas r√§√§givad Kaili Kask ja Raul Ore≈°kin.

T√§na avatakse KUMUs uus n√§itus &quot;Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis&quot;. N√§itus on s√ºndinud koost√∂√∂s Helsingis asuva Ateneumi kunstimuuseumiga ning keskendub 19. sajandil naiste eneseteadvuses ja √ºhiskondlikus positsioonis alguse saanud muutustele, mis kajastuvad nii naiskunstnike tegevuses kui ka naise kujutamise viisides. Tegemist on seni suurima Eesti naiskunstnike loomingut tutvustava v√§ljapanekuga, mis toob p√§evavalgele palju v√§hetuntud materjali ja asetab selle dialoogi Soome naiskunstnike teostega. Stuudios on kuraatorid Tiina Abel ja Anu Allas. Saatejuht Joonas Vatter.

Kunstiaasta 2019 kokkuv√µtted toimuvad taas kahe siinse kunsti-raadiosaate s√µpruskohtumisena! Ida raadios eetris olevast Vitamiin K'st Lilian Hiob ja Siim Preiman ning Klassikaraadio saatest Indrek Grigor ja Maarin M√ºrk arutasid m√§rks√µnade √ºle nagu t√§helepanuv√§√§rsemad n√§itused, s√ºdmused, kajastused ja trendid. Saate esimene osa on eetris 28.01 Klassikaraadios ning teine osa jaanuaris Ida raadios (hoidke silm peal idaidaida.net)

Aparaaditehases on kuu aega tegutsenud kunstipoood tARTu, mida peavad Voronja galerii asutajad ja galeristid Kaili Kask ja Raul Ore≈°kin. Raul Ore≈°kin tutvustab poe kui omalaadse kultuurikeskuse tegevust ning r√§√§gib ka Voronja galerii suveplaanidest, mille suvise n√§ituse &quot;K√§ttemaks. M–µ—Å—Ç—å. Revenge&quot; kuraatoriks on palutud kirjanik Vahur Afanasjev. Saatejuht Liina Vainumetsa.
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis on avatud n√§itus &quot;Vanda Juhansoo. Kunstnik v√µi kummaline naine?&quot;. Juhansoo elule, loomingule ja p√§randile tagasi vaadates kerkivad k√ºsimused: milliste valikute ees seisid naiskunstnikud 20. sajandi alguse Eestis? Millised v√µimalused olid naistel kunstile p√ºhenduda? Kas t√∂√∂stusrevolutsiooni j√§rgse 20. sajandi alguse Eesti tarbekunstnikel oli v√µimalik end teostada? Miks s√§ilitavad Vanda Juhansoo teoseid pigem etnograafilised m√§luasutused kui kunstiga tegelevad institutsioonid v√µi kuidas sai Vandast &quot;Valgemetsa n√µid&quot;, mitte mainekas tarbekunstnik? L√§hemalt avavad teemat n√§ituse koostajad Rebeka P√µldsam ja Andreas Kalkun. Saatejuht Ave T√∂lpt.

&quot;Kes kardab kaasaegset kunsti!?&quot; kutsub tutvuma rahvusvahelise grupin√§itusega &quot;S√µna m√µjutus: puue, suhtlus, katkestus&quot;. Kohal on Kunstihoone kuraatorid ja giidid ning koos p√º√ºtakse leida vastused k√µikidele kunsti puudutavatele k√ºsimustele. Stuudiosse tuleb Tallinna Kunstihoone juht Taaniel Raudsepp, kes kinnitab, et kaasaegset kunsti pole vaja karta. Saatejuht on Tarmo Tiisler.



Indrek Grigor k√§is n√§itusel - Tartu Kunstimajas avati Laura P√µllu ja Katrin V√§li √ºhisn√§itus &quot;Eitus&quot;. N√§ituse kuraator on Peeter Talvistu. Kunstiministeeriumil √µnnestus kunstnikud tiheda montaa≈æit√∂√∂ k√µrvalt siiski korraks k√µrvale meelitada ning autorite nii sama harmooniline kui vastuoluline koost√∂√∂ meeleolukasse intervjuusse j√§√§dvustada. Saatejuhi rollis on Indrek Grigor.
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatakse t√§na n√§itus &quot;Mustrid: Kreenholmi tekstiilidisain 1963‚Äì2005&quot;, mis tutvustab l√§hemalt Kreenholmi manufaktuuri tekstiilitoodangut ja seda kujundanud kunstnikke. Kreenholmi kangaid m√§letatakse, kuna need on aastak√ºmneid olnud Eesti elu loomulik osa. 1857. aastal asutatud vabrikust on aegajalt k√ºll r√§√§gitud, kuid v√§he on teada seal t√∂√∂tanud tekstiilidisaineritest. Kes olid Kreenholmis kunstnikud, kes m√§√§rasid tr√ºki-, frotee- ja ≈æakaarkanga kaudu meie argikeskkonna ilme ja mida vabrikus k√µike toodeti? Stuudios on kuraator Kai Lobjakas. Saatejuht Mari-Liis Uibo.
Stuudios on akadeemik Mart Kalm, kes eelmisel n√§dalal (30. jaanuaril) valiti esimeses h√§√§letusvoorus taas Eesti Kunstiakadeemia rektoriks. Valimiskogu 70-st liikmest h√§√§letas 58 isikut, Kalm p√§lvis 50 h√§√§lt. Eesti Vabariigi president inaugureerib professor Mart Kalmu ametisse t√§navu 6. aprillil ja tema valitsemisaeg kestab viis aastat. Eesti Kunstiakadeemias on v√µimalik √µppida ligi kolmek√ºmnel √µppekaval. Milline on k√µrgkooli positsioon t√§na Eesti √ºhiskonnas ja kuhu liigutakse maailma kunstielu foonil? Saatejuht Tarmo Tiisler.
KUMUs on avatud n√§itus &quot;Sisse, sisse ‚Äì uks on lahti! Edith Karlson, Mary Reid Kelley, Eva Mustonen&quot;. N√§itus seob kolme kunstnikku, kes, t√∂√∂tades k√ºll erinevates meediumites ja v√§ga erinevas esteetikas, r√§√§givad teatud m√µttes sarnast keelt. Seda v√µiks k√µige laiemas m√µttes iseloomustada kui narratiivset kunsti, mis kasutab meetodina fiktsiooni. Eva Mustonen on stuudios. Saatejuht Kaisa Ling.

P√§rnu Linnagalerii poolt kolm aastat tagasi ellu kutsutud P√§rnu Fotofest on v√µtnud eesm√§rgiks elavdada kunstielu talvisel madalhooajal ning avada kunstipublikule fotokunsti eri tahke. Veebruari l√µpuni saab vaadata Vivian Ainsalu n√§itust &quot;Miraa≈æ&quot;. V√§ljapanek koosneb Veneetsia kanalitel √ºles v√µetud fotodest, mis p√º√ºavad pildile peegeldusi sealsest arhitektuurist ja olustikust omamoodi reaalsust moonutaval viisil. Kunstnik on stuudios. Saatejuht Mari-Liis Uibo
Ajal, kui digimaailm √ºha rohkem meie elu kontrollib, on ka inimkeha suhe keskkonnaga v√§ga palju muutunud. Laura Kuuse isikun√§itus &quot;Armas algoritm&quot; (kuraator Niekolaas Johannes Lekkerkerk) uurib kohanemis- ja elluj√§√§missoovi ning koodide loogikale vastuhakkamise produktiivset pinget. N√§itus on lavastatud igap√§evaliigutuste koreograafiana, stuudios annab √ºlevaate kunstnik Laura Kuusk. Saatejuht Ave T√∂lpt.

Kunstiministeeriumis on Eha Komissarov, Tiiu Parbus ja Annika R√§im KUMU kunstimuuseumist, et tutvustada v√§rskelt avatud 90ndate eesti kunsti p√ºsiekspositsiooni &quot;Tulevik on tunni aja p√§rast&quot;. Teine saatek√ºlaline Indrek K√∂ster annab √ºlevaade kunstilinnak ARS uuenemisest ning edasistest plaanidest. &quot;Tartu m√∂liseb&quot; rubriigis klat≈°ivad Flo Kasearu vastsel n√§itusel &quot;Ohustatud liik&quot; endine nurga poe omanik Margo Orup√µld ja viimase osat√§itjana n√§itusel √ºlesastunud Marika Vaarik. Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Sisekaitseakadeemia uus peahoone kui aasta kauneim betoonehitis. Vastandid t√µmbuvad - Eesti betooni isa August Komendandi ja arhitekt Louis Kahni koost√∂√∂. Muuseumirotiga ruumi uurimas. ‚ÄúMinu geniaalne s√µbranna‚Äù romaanisari ja seriaal. Uus elulooraamat Janis Joplinist ja Mart Saare laululooming kahe noore naise esituses. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.

Kohtumine Tallinna Jaani kultuurikirikus, rockitrio Sibyl Vane‚Äôi uus album, Lilli Jahilo kevadine moekollektsioon Adamson-Ericu mustritega, Jaan P√§rna ehten√§itus Tallinna vanalinnas ja raamatujutud helilooja Olav Ehalaga. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli. Toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.

Eesti esimene konteinerhotell; lavakooli 29. lennu l√µpetajad valmistumas iseseisvaks teatrieluks; n√§itlejapaar Tiina Tauraite ja Erki Laur t≈°illi- ja filmip√µllul; veriv√§rske l√ºhifilmide kassett ‚ÄúV√§rske veri‚Äù ja vaade Eesti ehtekunstile 50-ndatest kuni t√§nap√§evani. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.
Lavakooli 29. lend valmistumas iseseisvaks teatrieluks; Estonia balletiartistid end vormis hoidmas; Dramamama uus plaat; Margus Kappel klaverist ja kitarrist; Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm ehtekunstnik Kadri M√§lgu raamatust ‚ÄúHUNT‚Äù. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli. Toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.
&quot;OP&quot;-il on k√ºlas n√§itlejad ‚Äì ema Tiina M√§lberg ja poeg Karl Robert Saarem√§e. Skulptor Jaak Soans hakkab tegema m√§lestusm√§rki kirjanik Jaan Krossile. Poliitik, lavastaja ja teatrikriitik Jaak Allik jagab muljeid Eesti NSV poliitilise juhtfiguuri Johannes K√§bini m√§lestusteraamatust ‚ÄûAastate ja kauguste tagant‚Äú. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.
Hardi Volmer teeb endast filmi; moelooja Anu Samar√º√ºtel jagab end Londoni ja Tallinna vahel; kohtume aasta jazzihelilooja tiitliga tunnustatud Mingo Rajandiga; k√ºlastame P√µltsamaal Betti Alveri nimelise luulepreemia laureaati norralast Oyvind Rangoyd ja teeme ringk√§igu uuenenud ARS-i Kunstikeskuses peatusega Liisa Kruusm√§gi ateljees. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.
Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse korraldatud avaliku konkursi tulemused kahekuuliseks residentuuriks New Yorgis on selgunud. Kunstnik Ede Raadik. Vestleme v√µitjaga tema viimase paari aasta loomingulisest teekonnast, vabakutselise kunstniku karj√§√§ri kitsaskohtadest, kehalisusest ja feministlikust kunstist ning loomulikult ka eesootavast reisist New Yorki. Saatejuht Kaisa Ling

T√µnu Kaljuste ja maailmakuulsa teose ise√§ralik esiettekanne Tallinna Kammerorkestrilt; sisearhitekt Eero J√ºrgenson ja skulptor Tiiu Kirsipuu kunstist Eesti v√§lissaatkondades; arhitekt Raul Vaiksooga Padise kloostri varemetes ning ringk√§ik Sirje Helme, Leonhard Lapini ja Anders H√§rmiga Ando Keskk√ºla n√§itusel Kumus. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli. Toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.
Vahepeal pausil olnud Kunstiministeerium teeb veel enne suve √ºhe tagasip√∂√∂rdumise raadioeetrisse, et v√µtta kevadine kunstielu korraks kokku. Loomulikult keerleb teema √ºmber koroonakriisi m√µjude, k√§sitletakse erinevaid virtuaaln√§ituste lahendusi ning spekuleeritakse tulevikuv√§ljavaadetega. Arutasid kuraator Peeter Talvistu Tartu Kunstimajast, ajakirja kunst.ee peatoimetaja Andreas Trossek ja saatejuhid Indrek Grigor ning Maarin M√ºrk.

Disaini√∂√∂ tuleb taas. XV Tallinna Disaini√∂√∂ festivali t√§navune peateema on &quot;Vajadusp√µhine disain / Design for Need&quot; ning festivali kese saab olema Kopli poolsaarel paikneva endise P√µhjala kummitoodete vabriku angaarides. 15. korda toimuv Disaini√∂√∂ paneb r√µhku n√§htusele, kui tihedalt on seotud disain ja meie igap√§evaolme. Stuudios on Disaini√∂√∂ peakorraldaja Ilona Gurjanova. Saatejuht Robert Staak
Eesti Arhitektuurikeskus kutsub k√µiki huvilisi Tallinna vanalinna bastioniv√∂√∂ndi m√µttetalgutele. Vanalinna rohealad on ajaloolises s√ºdalinnas olulised, vanalinna √ºmbritsev bastionide v√∂√∂nd on praegusel kujul pigem inimt√ºhi. V√µimas kindlustuste v√∂√∂nd, mis pidi eemale hoidma vaenlasi, hoiab t√§na eemal tallinlasi endid.‚ÄØKuidas linnaruumi muuta nii, et vanalinn ja uuslinn oleks √ºhtviisi atraktiivsed? Stuudios on Eesti Arhitektuurikeskuse juht Raul J√§rg. Saatejuht Piret Kooli



&quot;Commissioned Works&quot; on tellimust√∂√∂ etenduskunstnikele, et p√µhjalikumalt katsetada uut meediasuunda ‚Äì voogteatrit, mille eestk√µnelejaks Eestis on eÀâlektron. Voogteatri esitamiseks elektron.live platvormi on lisaks uuenduslikkusele oluliseks komponendiks kunstnike vajadustega arvestav ja l√§bi tehnoloogia tekkiv energiavahetuslik s√ºnergia. Stuudios kommenteerib Hendrik Kaljuj√§rv. Saatejuht Mari-Liis Uibo

Hooaja avasaates vestleb Maarin M√ºrk Piret Viirpaluga kunstiharidusest ja laiemalt kunsti rollist inimese maailmapildi kujunemise juures; Roland Reemaa ja Laura Linsi tutvustavad juba novembris Tallinna linnaruumis ja KAI kunstikeskuses aset leidvat Artishoki Biennaali. Indrek Grigor r√§√§gib oma rubriigis pandeemia poolt r√§situd kunstifestivalide maastikust, sealjuures Riias teist korda toimunud RIBOCAst, mida nn Balti mulli raames ka eestlased napilt k√ºlastada said.
Kai kunstikeskuses on 8. novembrini avatud n√§itus &quot;Leviaatan: Paljassaare peat√ºkk&quot;, Briti kunstniku Shezad Dawoodi ning Eesti teadlaste, ornitoloogide, ajaloolaste, muusikute ja kunstnike √ºhist√∂√∂. &quot;Leviaatan&quot; on esmakordselt 2017. aastal esitletud mitmeaastane, osaliselt juba valminud ja osaliselt valmimisj√§rgus projekt, mis keskendub inimtegevuse ja kliimamuutuste seostele. Ulatusliku multimeedia projekti Tallinna j√µudmise l√§htepunktiks oli paari aasta tagune sobivate v√µttekohtade otsing Dawoodi uue filmi jaoks, kui kunstniku inspiratsiooniks sai Paljassaare poolsaar. &quot;Leviaatani&quot; sarja Paljassaare-peat√ºkk keskendub poolsaare √∂koloogilisele, poliitilisele ja ajaloolisele kontekstile. Muljeid ja m√µtisklusi otse n√§ituselt kuraatori Triin Metslaga. Saatejuht Kaisa Ling

Eile √µhtul esilinastus avangardkunsti klassiku √úlo Soosteri elu ja loomingut k√§sitlev film &quot;√úlo Sooster. Mees, kes kuivatas r√§tikut tuule k√§es&quot;. Vene re≈æiss√∂√∂ri Lilija Vjugina p√µhjalik √ºlevaatefilm kunstnikust, kelle surmast m√∂√∂dub 25. oktoobril 50 aastat. Kes oli √úlo Sooster, milline roll on tal Eesti kunstiga ja kuidas film on √ºles ehitatud? Stuudiok√ºlaline on linateose produtsent Marianna Kaat. Saatejuht Robert Staak

Oktoobrikuises &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on k√µigepealt k√ºlaliseks keraamik Ingrid Allik, kelle osalusel n√§itus &quot;Nagu kivid voolavas vees&quot; on Tallinna Linnagaleriis avatud veel kuni 08.11.2020 ning see oli hea ettek√§√§ne vestelda loomingulise praktika, inspiratsiooniallikate, leidobjektide jpm √ºle. Teiseks saatek√ºlaliseks on seoses Kumu kunstimuuseumis avatud n√§itusega &quot;Egiptuse hiilgus&quot; Oliver Orro, kes jagab oma t√§helepanekuid n√§ituselt ning Egiptuse kunsti eksponeerimise v√§ljakutseid laiemalt (Egiptus hiilgab Kumus kuni 21.03.2021). Indrek Grigor annab √ºlevaate sanatoorsest olukorrast Kogo galeriis (Bruno Goosse n√§itus Sara B√©dard-Goulet' kureerimisel avatud kuni 05.12.2020). Saatejuht Maarin M√ºrk.

A-galerii loomine 1994. aastal oli julge samm, selle taha koondusid ehtekunstnikud eesm√§rgiga avardada publiku arusaamu autoriehtest laiemalt. A-galerii mikron√§ituste platvorm &quot;Akendel&quot; pakub n√º√ºdisaegsetele ehtekunstnikele v√µimalust oma loomingut intiimsemas vormis esitleda. Kunstnik Ene Valter on saates, r√§√§gime ehtekunstist laiemalt ja aastasadu kestnud janust isikup√§raste ehete j√§rele. Saatejuht Mari-Liis Uibo

Eesti Kunstimuuseumi Niguliste kiriku kuraator-koguhoidja Kerttu Palgin√µmm kaitseb 10. detsembril Tartu √úlikoolis oma doktorit√∂√∂d &quot;Hiilgus ja luksus Brugges ja Tallinnas: P√ºha Lucia legendi meistri Mustpeade vennaskonna Maarja altari retaabel&quot;. Uurime, mida ta oma teaduslikku uurimist tehes avastas v√µi kinnistas. R√§√§gime Madalmaade kunstist, esemete ajaloost ja Niguliste j√§rgmistest programmidest. Saatejuht Kaisa Ling

Eesti Kunstimuuseum t√§histas 2019. aasta novembris 100. s√ºnnip√§eva. Kunstimuuseum, mille esimeseks koduks oli Kadrioru loss, on laienenud viieks eri muuseumiks: Kadrioru kunstimuuseum, Mikkeli muuseum, Niguliste muuseum, Adamson-Ericu muuseum ja alates 2006. aastast on Kadriorus k√ºlastajatele avatud Kumu kunstimuuseum ‚Äì Eesti Kunstimuuseumi uus peahoone. Kutsume teejuhiks kunstiteadlase Eha Komissarovi ja teeme ringk√§igu k√µigis neis muuseumides, et m√µista, mida on meile t√§hendanud 100 aastat kunstiga. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Mariina M√§lk, Tiina Kruus ja Anne Aavik.

Detsembrikuu &quot;Kunstiministeerium&quot; on p√ºhendatud kunstiaasta kokkuv√µtetele ning see oli nii k√ºlluslik ja mitmekesine, et kajastada j√µuti vaid v√§ikest osa n√§itustest ja s√ºndmustest! Aastakokkuv√µtted on juba traditsiooniks kujunenult kahe kunstisaate s√µpruskohtumised - Kunstiministeerium ja Vitamin K (Ida Raadio) vaatavad √ºle olulisemad s√ºndmused kunstiskeenel. Milline oli l√µppev kunstiaasta? Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor, saatek√ºlalised on Lilian Hiob ja Siim Preiman Ida Raadiost.
&quot;Vseviov&quot; on portreefilm Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessorist, tudengite lemmik√µppej√µust ja rahva poolt armastatud raadioh√§√§lest, kes on suutnud ka k√µige kuivemad ajaloos√ºndmused m√ºstiliste lugudena kuulajate hinge valada. Davidi jutustatud ajalugu ongi aja lugu - m√µttevool, milles lugu ja aeg p√µimuvad, n√§itamaks √ºksikute hetkede suuremat t√§hendust. Davidi √ºmber ja sees voolav aeg ei peatu ka tema s√ºndmusterohkel s√ºnnip√§eval, mille vaatajatena lugu loo kaupa kaasa teeme. Re≈æiss√∂√∂r Elen Lotman, produtsent Kristiina Davidjants, tootja Maagiline Masin.

1950. aastate L√µuna-Eesti alevipoisi elu-, v√µitlus- ja loomevaim on kange ning temast kujuneb N√µukogude Eesti v√µimsaim avangardist, keda iseloomustavad produktiivsus, loovus ja kirglikud suhted. Legendaarse kunstniku ja arhitekti hoog ei ole raugenud t√§naseni ‚Äì pigem vastupidi! Film esitab tervikloo Leonhard Lapinist kui loojast, kuid fookuses on ta just arhitektina, kelle kunsti- ja arhitektuurilooming on liikunud tuntavalt paralleelradadel. Avanevad ka peategelase maailmavaade, t√µekspidamised ja m√§ssumeelne olemus. Autor-stsenarist Margit Mutso, montaa≈æire≈æiss√∂√∂r Kalle K√§√§rik, produtsent Eros Brambat, tootja AD Oculos Film O√ú.

Eduard Vilde muuseumis avati eile n√§itus &quot;Linda Vilde muuseum&quot;, mis on p√ºhendatud Linda Vilde tegevusele ajakirjaniku, √ºhiskonnategelase ja t√µlkijana. Linda J√ºrmann oli Eduard Vilde abikaasa. Alates nende tutvumisest 1904. aastal jagasid nad √ºhiseid v√§√§rtushinnanguid, √ºheskoos p√µgeneti poliitiliste p√µhjustel Eestist (maapaos oldi 11 aastat), √ºheskoos siia ka naasti. &quot;Linda Vilde oli oma aja kommete ja traditsioonide taustal uuendusmeelne inimene,&quot; on n√§ituse kaass√µnas √∂elnud kunstnik Liina Siib, kes rohkem kui aasta kestnud ettevalmistustega on n√§itusele toonud mitmeid ootamatuid teemasid, n√§iteks noore Linda J√ºrmanni unistused. N√§ituse kaudu loodetakse publikule anda suuremat pilti ka Eduard Vildest, kelle s√ºnnist m√∂√∂dus mullu 140 aastat. Liina Siib on saatek√ºlaline. Saatejuht on Tarmo Tiisler.
Tallinna Kunstihoones avati eile Flo Kasearu n√§itus &quot;Elust v√§lja l√µigatud&quot;, mis keskendub naiste vastu suunatud koduv√§givalla kui √ºhiskonda l√µhkuva ja r√§nkade m√µjudega sotsiaalse probleemi m√µtestamisele. Flo Kasearu on oma loomingus √ºhiskonnaolusid laiemalt uuriv kunstnik ja viimastel aastatel on ta t√§helepanu juhtinud just naiste rollile. &quot;Elust v√§lja l√µigatud&quot; on Kasearu seni suurim isikun√§itus ja tal on teemaga isiklik suhe ‚Äì nimelt rohkem kui k√ºmme aastat tagasi avas kunstniku ema naiste tugikeskuse P√§rnus. Flo Kasearu on stuudiok√ºlaline. Saatejuht Mari-Liis Uibo
T√§na avab Kai kunstikeskuse 2021. aasta n√§itusehooaja tuntud Austraalia kunstniku Patricia Piccinini esimene Eestis toimuv isikun√§itus &quot;Elus√§de&quot;. N√§itusel eksponeeritakse perioodil 2005‚Äì2019 valminud skulptuure ja uut videoteost &quot;√Ñrkamine&quot; (2020), mis on p√ºhendatud kehale kui loovale organismile ning mis r√§√§gib taass√ºnnist ja uuenemisest. N√§ituse kuraator on Anna Mustonen ja kujundaja Peter Hennessey. Stuudios on Kai kunstikeskuse programmikoordinaator Triin Metsla. Saatejuht Kersti Inno

Stuudios on fotograaf Peeter Langovits, kelle foton√§itus &quot;Tagasivaade ‚Äì Pariis 1991, 1992&quot; on koost√∂√∂s Prantsuse Instituudiga p√ºhendatud Prantsuse-Eesti diplomaatilistele suhete 100. aastap√§evale, mida t√§histati 26. jaanuaril. Retrospektiiv 1990ndate alguse Pariisist kuulub n√§itusesarja &quot;Tagasivaade&quot;, mida Langovits on viimastel aastatel korraldanud. Saatejuht on Ivo Heinloo.
Maarin M√ºrk vestleb Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi juhi kohalt lahkunud Marten Eskoga ning Indrek Grigor Tartu Kunstnike Liidu juhi kohalt lahkunud Markus Toomperega. Nii Esko kui Toomere t√∂√∂tasid kunstiinstitutsioonides aastaid ning arutavad n√º√ºd tehtud ja tegemata j√§√§nud t√∂√∂de √ºle. Milline koht on EKKMil ja TKLil laiemalt (siinses) kunstielus ning kuhu suunas v√µiksid need edasi areneda?



Vanas√µna √ºtleb, et maitse √ºle ei vaielda. Kui aga k√ºsimus puudutab ausambaid, monumente ja meie k√µigi √ºhist avalikku ruumi, algavad vaidlused maitse √ºle v√§ga kiiresti. Kuigi Pronkss√µduri teisaldamine t√µi kaasa massirahutused, on rahval vere keema ajanud ka Vabaduss√µja v√µidusammas, planeeritav P√§tsi pea ja Tallinna lahes seisev rahvuskangelane Kalevipoeg. Olgu tegemist poliitilise monumendi v√µi m√§lestussambaga, riigimehe v√µi kultuuritegelasega - miks avalikku ruumi p√ºstitatud ausambad Eestis nii sageli t√ºlisid tekitavad? Saatejuht Urmas Vaino, re≈æiss√∂√∂r Elo Selirand, toimetaja Aivi Parij√µgi, produtsent Birgit Rae.

Peagi avatakse Arvo P√§rdi Keskuses fotograaf Kaupo Kikkase pildi- ja helir√§nnak &quot;Ansel&quot;, mis r√§√§gib fotode kaudu loo inimese suhtest loodusega, √ºksindusest ja vaikusest. Millest k√µneleb √ºrgne loodus ajal, mil inimese elu Maal on muutumas j√§rjest keerulisemaks? &quot;Plekktrummi&quot; k√ºlaline on fotograaf Kaupo Kikkas. Saatejuht Joonas Hellerma.
Millest me ikkagi r√§√§gime, kui mainime s√µnapaari &quot;avalik ruum&quot;? T√§nu t√§naseks Viljandis s√µna otseses m√µttes kasti pandud Jaak Joala monumendile on √ºhiskonnas taas kerkinud √ºles arutelu, mille keskmes on √ºhtpidi monumendid ning neid vormivad kunstnikud, teisalt avalik ruum, mille kavandamisel peaks olema √µigustatult igal seda tarbival inimesel ka oma osa kosta. Ometi saavad m√µlemad arutelud oluliseks alles siis, kui kellegi huvisid on riivatud. Eestis on suur hulk haritud kunstnike, arhitekte ja linnaplaneerijaid, kes saaksid olla suureks abiks avaliku ruumi ning ka sellesse planeeritavate objektide valikul. Sageli saavad nemadki s√µna√µiguse alles siis, kui &quot;pahandus&quot; juba tehtud. Aasta 2019/2020 Eesti inimarengu aruanne on palju keskendunud avaliku ruumi temaatikale. Millest me ikkagi r√§√§gime, kui mainime s√µnapaari &quot;avalik ruum&quot; ning kuidas v√µiks toimuda otsustusprotsess avalikku ruumi kunstiteoste planeerimisel? Kas t√§na kehtivad avaliku ruumi tarvis loodavate 

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatakse 20. veebruaril n√§itus &quot;Klassikud. Ivo Lill&quot;, kus on eksponeeritud √ºle 150 klaasikunstniku monumentaalse teose. N√§ituse kuraator Merike Alber on √∂elnud, et Ivo Lill (1953-2019) oli omap√§i uitaja eesti klaasikunstis. Lill ei tegelenud tarbevormiga, huvi visuaalkunsti vastu suunas teda looma teoseid, mis on oma olemuselt skulptuurid. N√§itusel eksponeeritud t√∂√∂d on p√§rit muuseumi enda kogust ning autori perekonna omandist, tegemist on suurima Ivo Lille n√§itusega. Saatek√ºlaline Merike Alber kirjeldab Ivo Lille t√∂id. Saatejuht Piret Kooli.

Kuraatorid Nele Tiidelepp ja Riin Maide kutsuvad 24. veebruaril √ºhep√§evasele interdistsiplinaarsele korteri n√§itusele &quot;See sinine maja seal Baeri t√§naval&quot;, aadressil Baeri 5 Tartus. √úheks p√§evaks t√§idab korteri interdistsiplinaarne n√§itus. Kunstnike kohandumised ruumile ja selle √ºhisosale praeguste aegadega avalduvad performance'ite, installatsioonide ja muude eriilmeliste sekkumistena. Kunstnikud on: Liisbeth Horn, Robin Isenmann, Saara Liis J√µerand, Gregor Kulla, Maria Izabella Lehtsaar, Liz Lethal, Janne Lias, Riin Maide, Anumai Raska, Geil Studio, Marta Talvet, Nele Tiidelepp, Raul Markus Vaiksoo ja Mattias Veller. Saatejuht on Liina Vainumetsa.

Kumu uut p√ºsiekspositsiooni &quot;Identiteedimaastikud&quot; tutvustavad kuraatorid Linda Kaljundi ja Kadi Polli. P√ºsin√§itus tutvustab siinset vanemat kunsti (1700-1945), p√µimuvad baltisaksa, vene ja eesti traditsioonid. Omaette teemadena kerkivad esile baltisaksa ja eesti visuaalkultuuri seosed, piltide t√§hendus noores Eesti rahvusriigis, unistused moodsast elust, naiskunstnike h√§√§l, vaikiva ajastu ja s√µjaaja kunst ning kohalike identiteedimaastike kujunemise lugu. K√µrge kunsti k√µrval uuritakse harrastajate, hariduse, tarbegraafika ja disaini m√µju visuaalsele identiteediloomele. Muuseumite teemal j√§tkub saade veelgi. Nimelt on Eduard Vilde muuseumist ajutiselt saanud Linda Vilde muuseum! N√§itus on p√ºhendatud Linda Vilde tegevusele ajakirjaniku, √ºhiskonnategelase ja t√µlkijana. Linda J√ºrmann oli Eduard Vilde abikaasa. Alates nende tutvumisest 1904. aastal jagasid nad √ºhiseid v√§√§rtushinnanguid, √ºheskoos p√µgeneti poliitiliste p√µhjustel Eestist (maapaos oldi 11 aastat), √ºheskoos siia ka na

Eelmisel n√§dalal tegid kultuurivaldkonnad - muusika, kunsti, etenduskunstide, muuseumite, rahvakultuuri, kirjanduse, filmi ja kino ‚Äì vabariigi valitsusele √ºhise ettepaneku pandeemiakriisist v√§ljumiseks. P√∂√∂rdumine, millele kirjutas alla √ºle 250 kultuuriasutuse, on √ºhinemiseks avatud praegugi. K√ºsime Sirje Helmelt ‚Äì millised peegeldused p√∂√∂rdumisele on toimunud valdkonnasiseselt ja vaatleme koos temaga kultuurielu v√µimalikke kriisist v√§ljumise meetodeid. Saatejuht Tarmo Tiisler.

Kunstnik Darja Popolitova on p√§rit Sillam√§elt. Tema t√∂√∂d on osalenud n√§itustel Arnhemi muuseumis Hollandis (2020), New Yorgi Kunsti- ja Disainimuuseumis (2019), Oslo galeriis Kunstnerforbuntet (2018) ja paljudes teistes galeriides. Mis on kujundanud kunstnikku, kes √ºhendab oma t√∂√∂des metalli, puitu ja kivi, heli ning visuaali? Kas kunst aitab lahendada sotsiaalseid probleeme? Tulevane Eesti Kunstiakadeemia doktorant r√§√§gib oma tavatust teekonnast ja huvidest. Re≈æiss√∂√∂r Alina Sur≈æikova.

Kunstiministeerium. Kadi-Ell T√§histe, Kirke Kangro ja Madis Katz &quot;Kunstiministeeriumis&quot; tutvustab Kadi-Ell T√§histe Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusest kunstivaldkonna arengukava protsessi, mis on hooga k√§ima l√§inud. Kirke Kangro, EKA Vabade kunstide teaduskonna dekaan, avab kuidas on toimunud kunsti √µpetamine sellel erakorralisel aastal ja suures osas kaug√µppe teel. Madis Katz r√§√§gib Indrek Grigorile vabakutselise loovinimese √µigusest puhkusele, seoses oma n√§itusega &quot;P√ºhap√§ev&quot;. Saatejuht Maarin M√ºrk.

Ajaloolase, kultuuridiplomaadi, p√§randikaitsja, Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna dotsendi Riin Alatalu nimele lisandus detsembris 2020 veel √ºks tiitel -- maailma k√µige m√µjukama muinsuskaitse ekspertorganisatsiooni ICOMOS asepresident. Uued teemad p√§randikaitses: ajalooliste isikute ausammaste k√µrvaldamine, nn rohepesu muinsuskaitses, ja igikestvad teemad: kasutuseta seisev ja lagunev p√§rand. Epp r√§√§gib ka oma kooliajast Tallinnas, √ºlikooliajast Tartus, muinsuskaitse liikumisest ja 1980. aastate l√µpu fosforiidis√µjast, p√§evikupidamisest, muinsus- ja p√§randikaitse √µpetusest EKA-s.

Seekord &quot;Kunstiministeeriumis&quot; - Maarin M√ºrk vestleb ajakirja kunst.ee peatoimetaja ja kunstiteadlase Andreas Trossekiga. K√µne all on nii eelmisel kevadel 20. s√ºnnip√§eva t√§histanud v√§ljaande hetkeseisud kui ka kunstikriitikast laiemalt. Indrek Grigor kuulas pealt √∂koloog Mari Moora n√µuandeid kunstnik Eike Eplikule ning pani k√µrvataha nii m√µndagi asjalikku. N√§iteks, et palu-karukell on k√µige kaunim taim, sest ta meenutab suure peaga karvast looma kui ka t√µdemuse, et liigirikkus ei ole eesm√§rk omaette.

Hooaja viimases &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on Maarin M√ºrgil k√ºlas Urmas L√º√ºs, kelle n√§itus Hobusepea galeriis &quot;Teatavate piiride poorsusest&quot; (kuni 07.06) on algt√µuke saanud perekonnale kuuluva materiaalse p√§randi sorteerimisest ja julgest √ºmberm√§ngimisest. Materjalist l√§htuv kunst ning valdkondade risttolmnemine on t√§helepanu all ka Kumu kunstimuuseumi n√§itusel &quot;Kunst on disain on kunst&quot; (kuni 03.10) ning &quot;Kunstiministeeriumis&quot; teevad sellesse sissevaate kuraatorid Eda Tuulberg ja Karin Vicente. Indrek Grigor vestleb maalikunstnik Kristi Kongiga Kogo galeriis avatud n√§ituse &quot;Oli see unes v√µi oli see ilmsi?&quot; (kuni 19.06) peategelasest Magentast - ootusp√§raselt on juttu v√§rvist, aga ka pealkirjandusest ja karantiini k√µrvalm√µjudest. Kunstiministeerium soovib sisutihedat kunstisuve ja kohtumiseni uuel hooajal!



T√§na j√µuab kinodesse Joosep Matjuse ja Katri Rannastu dokfilm &quot;Pingev√§ljade aednik&quot; ‚Äì omamoodi k√§ekirjaga lugu portreteerib kirjanik Mehis Heinsaare m√µttemaastikke. Linateosest ei puudu lummavad loodusmaastikud, kirjaniku kaasteelisteks olevad loomad-linnud ega kunstnikest s√µbrad. Joosep Matjus kommenteerib uut teost. Saatejuht Mari-Liis Uibo.
Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor on k√ºlla kutsunud Marge Monko, kelle n√§itust &quot;Suur teeskleja&quot; (koos Gabriele Beveridgega) saab n√§ha KAI kunstikeskuses. Vaateaknad ja kaupade v√§ljapanekud poodides p√º√ºavad meid pidevalt v√µrgutada ‚Äì vahel on need katsed edukamad, vahel m√µjuvad nagu kohmetu flirt. Monko ja Beveridge t√µstavad oma n√§itusel selle v√§ljapaneku-kultuuri eraldi t√§helepanu alla ‚Äì ilmuvad tuttavad elemendid nagu mannekeenide osad, stanged, vitriinid, luksuskaubad jpm, kuid mitte oma harjumusp√§rases rollis ja intrigeerivate lisandustega. Kaasaja s√µlmpunktid on fookuses ka √§sja Tallinna Kunstihoones avatud n√§itusel &quot;Mis sillutab teed uuele maailmale?&quot; (kuraator Corina L. Apostol, kuni 05.12.2021). L√§hiaastate sotsiaalselt kaasatud kunsti √ºlevaaten√§itusel kohtab teemasid nagu p√§evapoliitika ja t√µej√§rgne √ºhiskond, sotsiaalmeedia m√µju, linnaruumi muutumine ja gentrifikatsioon, migratsioon, kv√§√§r-k√ºsimused, kunstnike √µiglase tasustamise teemad jne. M√ºrk ja Grig

Avatud on maalikunstnik Vano Allsalu isikun√§itus &quot;Maailm peas&quot;, mida tutvustab Tartu Kunstimuuseumi n√§ituste osakonna juhataja Indrek Grigor. Viltuse maja esimese korruse vallutavad v√§rvilised, emotsionaalsed ja intelligentsed abstraktsed teosed. Publikule avaneb kunstniku stiihiline sisemaailm. Alates 16. oktoobrist saab Tartu Kunstimuuseumis k√ºlastada kolme uut n√§itust: teisel ja kolmandal korrusel avaneb kunstnike kollektiivi Eesti Energiad (J√ºri Ojaver, Paul Rodgers, Jaan Toomik ja Jaan Paavle) √ºhisn√§itus &quot;Harjumuse j√µud&quot;, projektiruumis videokunsti n√§itus &quot;(ise)teadvus&quot; ning esimese korruse saalis Vano Allsalu isikun√§itus &quot;Maailm peas&quot;. Saatejuht Liina Vainumetsa.

Kunstnike seas pole kuigi palju neid, kelle loomingu iga√ºks eksimatult √§ra tunneb. J√ºri Arrak aga just ongi selline looja. Kes siis ei teaks tema looklevate vormidega salap√§raseid peajalgseid, kes piltidel oma elu elavad! Seekord r√§√§gib loomingu asemel aga kunstnik ise. 85 eluaastat on ju p√§ris hea vanus, et teada, mis on elus k√µige t√§htsam. J√ºri Arrakut usutleb Owe Petersell. Re≈æiss√∂√∂r Maire Radsin, toimetaja Anne-Mari M√ºller, produtsent Kadi Katarina Priske.
Juhan Kuusi Dokfoto Keskus esitleb esmakordselt Eestis Ungari Fotomuuseumi kogul p√µhineva viie fotomeistri n√§itust &quot;Inimest peegeldades&quot;. &quot;Ainult andekusest ei piisa, peate olema ka ungarlane&quot;, on √∂elnud k√µige kuulsama Ungari p√§ritolu fotograaf Robert Capa (1913-1954). Kuigi fotolegend m√µtles neid s√µnu naljana, on selle taga peidus omajagu t√µde ning tema t√∂id on n√§itusel rohkem kui teiste meistrite teoseid. √úhelt poolt on p√µhjuseks fakt, et fotokeskusele nime andnud Juhan Kuusi jaoks oli just Robert Capa √ºks t√§htsamaid eeskujusid. Teiseks ‚Äì just Capa n√§itas fotodel s√µda nii l√§hedalt nagu keegi teine ei olnud seda varem teinud. Seega pani kaasaegsele konflikti-ja s√µjafotograafiale aluse just Capa. N√§itust kommenteerib Dokfoto Keskuse kuraator Toomas J√§rvet. Saatejuht Robert Staak.

Kunstiministeeriumis on k√ºlas Tallinna Kunstihoone kuraator Siim Preiman, kelle koostatud n√§itust &quot;M√§ndfulness&quot; saab Tallinna Linnagaleriis vaadata 28. novembrini. Kas eestlased on metsarahvas? Kuidas astuvad omavahel dialoogi Olimar Kallase karikatuurid ja Mall Nukke r√§mpspostist kollaa≈æ Kalevipoja r√§nnakust maailma otsa? Kuidas teha kaasaegse kunsti n√§itus n√µnda, et ka selle &quot;k√∂√∂gipool&quot; ja produktsioon peaks silmas oma √∂koloogilist jalaj√§lge? Eelmainitud k√ºsimuste juurest liigutakse aruteluga edasi Kumusse, Jeremy Shaw videoinstallatsiooni &quot;Phase Shifting Index&quot; keskele, kus tantsivad tuleviku subkultuurid, iga√ºks enda v√§ljat√∂√∂tatud p√µhim√µtete alusel, haarates ka publiku h√ºpnootilisse seisundisse. Kas see on parim pidu, mida Kumu suures saalis on korraldatud? Saate l√µpetab Tallinna vanalinna galeriide k√ºlastus ‚Äì Mari-Leen Kiipli n√§ituse &quot;Niina kalastab lodudel, v√µrendikel ja p√µikmadalatel&quot; Draakoni galeriis ning Kristen R√§stase &quot;Hoolek

Kaks Madalmaade kunsti n√§itust (&quot;Memlingist Rubensini&quot; Kadrioru kunstimuuseumis ja &quot;Meeletu Dymphna j√§rele&quot; Niguliste muuseumis) on avatud veel vaid p√ºhap√§evani. Kunstis√µpradele soovitatakse igal juhul v√§ljapanekutest osa saada, seet√µttu on p√§evad sisustatud ekskursioonidega erinevas vanuses publikule ning kontserdi annab Hortus Musicus. Stuudiok√ºlaline on Kadrioru muuseumi juht, kunstiteadlane Aleksandra Murre. Saatejuht Mari-Liis Uibo.

Vabakutselised loovisikud ‚Äì kust king pigistab?. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor vaatavad koos vabakutselise kunstit√∂√∂taja Airi Triisbergiga otsa Praxise mahukale uuringule &quot;Vabakutselised loovisikud, nende majanduslik toimetulek ja sotsiaalsete garantiide k√§ttesaadavus&quot; ja arutavad, kust king pigistab ning mida saaks ette v√µtta (saab ka √ºlevaate, mida on viimase 20 aasta jooksul juba ette v√µetud). Saate teises pooles surfavad saatejuhid nullindates. Peamiselt Kumus avatud n√§itusel &quot;Kunst mugavustsoonis? Nullindad Eesti kunstis&quot; (kuraatorid Eha Komissarov ja Triin Tulgiste, avatud kuni 09.10.2022), aga ka ETDMi n√§itusel &quot;Nulltuju. Eesti moe avangard 2000 - 2010&quot; (kuraator Anne Vetik, avatud kuni 23. jaanuar 2022). Samuti meenutavad saatejuhtid 2019. aastal Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse v√§ljaantud artiklikogumikku &quot;Normaalsed nullindad&quot; (koostaja Rael Artel). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Biotoopia uus teema√µhtute sari v√µtab fookusesse looduse ja inimese vahelised suhted. Esimene loeng looduse isev√§√§rtusest toimus koost√∂√∂s Von Krahli Akadeemiaga 30. novembril ning edaspidi saab vestlus√µhtuid kuulata kord kvartalis. Kas ja kuidas on m√µtet keskkonnateemadest r√§√§kida ja teha seda m√µjusalt? Biotoopia teema√µhtute sarja tutvustavad Peeter Laurits ning filosoofia- ja muusikateaduse tudeng Aurora Ruus. Saatejuht Miina P√§rn.

Nagu juba traditsiooniks on saanud, teevad kunstiaasta kokkuv√µtteid kaks siinsest kunsti-raadiosaadet √ºhiselt ‚Äì Kunstiministeerium Klassikaraadiost (saatejuhid Indrek Grigor ja Maarin M√ºrk) ning Vitamiin K Ida raadiost (saatejuhid Lilian Hiob ja Siim Preiman). Saates hekseldatakse n√§ituseid. Vaatamata sellele, et pandeemia hoidis kogu elu vahepeal suletuna, √µitses n√§itusemaastik erikorra v√§lisel ajal igati lopsakalt. Samamoodi r√§√§gitakse kunstikriitika seisudest, kunstielu √ºldistest muutustest ja suundumustest ning antakse ka uusaastalubadusi.

Eesti Kunstiakadeemia esimese kursuse fotograafiatudeng Alina Birjuk pildistas t√§naval vanapaari, kelle armulugu sai alguse pea 90-aastasena. Juhuslikust j√§√§dvustusest s√ºndis koolit√∂√∂, veebin√§itus ning s√µprus Uno ja Lindaga. Alina Birjuk r√§√§gib Klassikaraadiole, millised hetked sunnivad kotist kaamerat haarama, mis on ilu ja milline t√§hendus on talle Arvo P√§rdi palal &quot;Aliinale&quot;. Saatejuht Lisete Velt.
Jaanuari l√µpus j√µuab ETV2 ekraanile Aljona Sur≈æikova dokumentaalfilm skulptor Edith Karlsonist. Filmitegemise k√µrval veab Aljona J√§rvamaal K√§rude muuseumi ja loengusarja &quot;Naised l√ºkkavad&quot;. Aljona Sur≈æikova heidab valgust √§sja esilinastunud filmile, tegemistele J√§rvamaal ja r√§√§gime sellest, mis teda kunstis ja kunstnikes enim paelub. Saatejuht Lisete Velt.

Vilve Undi moekollektsioon &quot;√Ñ√§remaa‚Ä¶ / Periphery‚Ä¶&quot; v√µitis mainekal Los Angelese rahvusvahelisel disainikonkursil International Design Awards (IDA) moedisaini kategoorias pronksauhinna (Bronze Prize in Apparel Category / Runway Collections). IDA festival, mis on oma valdkonnas √ºks tuntumaid, toimus juba 15. korda ning sellel osales disainereid enam kui 80 riigist. Stuudios on Vilve Unt. Saatejuht Nele-Eva Steinfeld.

Portreelugu Eesti tippskulptorist. Edith elab suviti Hiiumaal, sealt alustamegi temaga tutvumist. Ta t√∂√∂tab v√§ga palju ja selle t√µttu ka j√µuab palju. Filmis n√§eme kaht erinevat maailma, kunstniku kinnist ja isegi √ºksildast elu, kunsti loomise protsessi ning siis selle publikule tutvustamist maailma kunstipealinnas (Art Baselil ≈†veitsis), suuri n√§itusi, nende festivalide avamisi, kuhu skulptori teosed j√µuavad. Edith on v√§ikse poisi ema, indie-muusika skeenes legendaarse Raul Saaremetsa elukaaslane. Edith on Eesti publikule juba p√§ris tuntud ja praegu on k√§es hetk, mil ta teeb esimesed iseseisvad sammud rahvusvahelisel areenil, seda strateegiliselt parimates kohtades. Mis on kunstniku vastutus? Kas kunst saab elu muuta? Re≈æiss√∂√∂r Aljona Sur≈æikova, operaator Sergei Trofimov, heli Dmitri Piibe, v√§rvikorrektsioon Artemi Sintsov, helilooja Aleksandr ≈Ωedeljov, produtsent Sergei Trofimov. Tootja Diafilm 2021.
Saatek√ºlaline on re≈æiss√∂√∂r Terje Toomistu, kelle uus film &quot;P√µlvkond piiri taga&quot; portreteerib erinevatel p√µhjustel Eestist √§ra l√§inud noori. Filmi keskmes on p√µlvkond, kes astus ellu p√§rast Eesti liitumist Euroopa Liiduga ning otsustas minna v√§lismaale t√∂√∂le, √µppima v√µi maailma avastama. Ent aastaid hiljem pole p√∂√∂rdumine tagasi Eestisse sageli sama lihtne. Linateos toob vaatajani lood maailma eri paigus elavatest eestlastest, kes ausalt ja avatult jagavad oma isiklikke lugusid, m√µtteid ja tundeid seoses r√§nde, kuuluvuse ja juurtega. Erilinastused koos filmitegijatega toimuvad 29. jaanuaril kinos S√µprus ning 31. jaanuaril Tartu Elektriteatris. Saatejuht on Tarmo Tiisler.



Uue aasta esimene &quot;Kunstiministeerium&quot; kohtub k√µigepealt Tallinna Graafikatriennaaliga - kunstis√ºndmusega, mis toimub j√§rjepanu juba alates 1968. aastast. K√ºlas on juhatuse liige Marten Esko, kes vastab saatejuhtide k√ºsimusele, kuidas on sellise v√§√§rika ajalooga kunstis√ºndmust edasi kanda ja iseloomustab seekordset triennaali ning selle kohta kaasaegse kunsti maastikul. Saatejuhid v√µtavad endale vabaduse l√§bi hekseldada kolm aktuaalset n√§itust. Need on aga Tamara Luuki kureeritud Neeme K√ºlma ja Alice Kase &quot;Edevuses √ºksi&quot; Tallinna Linnagaleriis, Siim Preimani kureeritud Krista M√∂lderi ja Kristi Kongi &quot;... ja teised valguse varjundid&quot; Tallinna Kunstihoones ning Reet Marki kureeritud Miljard Kilki retrospektiiv Eesti Rahva Muuseumis. Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.
Kunstiteadlane ja Tartu Kunstnike Liidu esimees Peeter Talvistu tutvustab Tartu Kunstimajas avatud uusi n√§itusi. K√µne all on kolm n√§itust: suures saalis Britta Benno isikun√§itus &quot;Saamisest maa(stiku)ks&quot;, v√§ikeses saalis Kelli Gedvili isikun√§itus &quot;Nahahooldus&quot; ning monumentaalgaleriis Sven Parkeri ja Roman-Sten T√µnissoo √ºhisn√§itus &quot;Kujutlusi mittevabaduses&quot;. N√§itused j√§√§vad avatuks 20. veebruarini 2022. Saatejuht Liina Vainumetsa.
Stuudiok√ºlalised on Airi Triisberg ja Maarin Ektermann. Nende algatatud kunstivaldkonna √µiglaste tasum√§√§rade mudeli kujundamise protsessi panustas ligikaudu 70 kunstivaldkonna praktikut kahe aasta jooksul ‚Äì kunstnikud, tarbekunstnikud, n√§ituse kujundajad, graafilised disainerid, kirjutajad ja kuraatorid, n√§ituste installeerijad ja dokumenteerijaid ning institutsioonide juhid. Saatejuht Kaisa Ling.

Intervjuu kunstnik Tanja Muravskajaga, kelle korraldatud n√§itus &quot;Hingel√§hedane s√µna&quot; on avatud Tallinna Vene muuseumis (kuni septembrini 2022). Vestleme keele omap√§radest, lugudest, mis on s√µnade taga ning kogukonnast, mida muuseum enda √ºmber loob. Seej√§rel v√µtab Kunstiministeerium k√µne P√§rnusse. Kuraator Marian Grau tutvustab talvise kunstielu k√§imat√µmbajat FotoFesti, mille kuus n√§itust j√§√§vad avatud m√§rtsi l√µpuni/aprilli alguseni. Valikus on kaameravaba fotokunsti, fotokunsti ajalugu, portreefotot, vaatefotograafiat ning ka √ºks kosmiline m√µ√µk. Saate l√µpuks soovitab &quot;Kunstiministeerium&quot; kahte n√§itust: &quot;Valve Janov. Algusest avangardi 1942‚Äì1965&quot; Adamson-Ericu muuseumis (kuni 27.03, kuraatorid √úlle Kruus, Enn Lillemets) ja &quot;Pikipiirijooksja, rotip√º√ºdja ja m√º√ºriladuja&quot; Tallinna Kunstihoone galeriis (kuni 03.04, kuraator Gregor Taul). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Tartu Kunstimuuseumis saab k√ºlastada kolme n√§itust: kolmandal korrusel on baltisaksa maalikunstniku Lilly Waltheri (1866‚Äì1946) loomingut tutvustav n√§itus &quot;Lilly Walther. Piiritu&quot;, projektiruumis on Noor Tartu n√§itusesarjas Nele Tiidelepa isikun√§itus &quot;Keda saab ainult igatseda&quot; ja esimesel ja teisel korrusel Ludmilla Siimu (s 1938) retrospektiivn√§itus &quot;Olemise helk&quot;. V√§ljapanekuid tutvustavad kuraatorid Nele Ambos (&quot;Lilly Walther. Piiritu&quot;) ja Kristlyn Liier (Ludmilla Siim &quot;Olemise helk&quot;) ning kunstnik Nele Tiidelepp (&quot;Keda saab ainult igatseda&quot;). Saatejuht Liina Vainumetsa.

K√ºlas on kunstnik Diana Tamane, kellel on avatud n√§itused &quot;Puudutuse t√ºpoloogia&quot; EKKMis (kuni 05.06) ning &quot;Sama taeva all&quot; Kogo galeriis (kuni 18.06). Tamane vaatleb nendel n√§itustel l√§hedalt, lausa naha alla pugedes t√ºtarde, emade ja vanaemade kogemusi, koos olemist, omavahelist d√ºnaamikat ja toetust. Lisaks arvustavad saatejuhid n√§ituseid &quot;Ars viva 2022 ‚Äì tajuv√§lja agendid&quot; (kuraator Maria Helen K√§nd, Kai kunstikeskuses kuni 07.08) ning &quot;Teie m√§ngige, me k√§ime korraks √§ra&quot; (kuraator Tamara Luuk, Tallinna Kunstihoones, kuni 05.06). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.



Professor, maalikunstnik ja graafik Ado (Adolf) Vabbe r√§√§gib oma √µpingutest erinevate √µppej√µudude juures, √ºhise ateljee (Anton Starkopf, Otsmann jt) loomisest M√ºnchenis. Kohtumistest erinevate kunstiinimestega. 1913. a p√∂√∂rdub koju Narva tagasi. Pikem meenutus Itaalia reisist, kus viibis terve aasta. Materjal lindistatud 24. oktoober 1955. a Friedebert Tuglase kodus. Salvestas Elo Tuglas. Originaal Tuglase muuseumis. NB! Raadiosaateks k√µlbmatu materjal - kasutatav ainult l√ºhil√µikudena - n√§itena. Esineb katkestusi. Korrigeeritud Heino Pedusaare poolt m√§rts 1982. a.

Raadioolukirjeldus &quot;Nikolai Triik&quot;. Saade maalikunstnikust - Nikolai Triik (1884-1940). Kadrioru Kunstimuuseumis on Nikolai Triigi m√§lestusn√§itus. Saate sissejuhatus ja vahetekstid diktorilt. Nikolai Triigist ja tema loomingust k√µnelevad kunstiajaloolane ja n√§ituse koostaja Evi Pihlak, restauraator Eerik P√µld, Nikolai Triigi √µpilane Lepo Mikko ja tema abikaasa Agnes Lamp-Mikko, Nikolai Triigi √µde Liidia Triik. Reporter on Lembit Lauri. Eetris 08.08.1959. VAS-58

Adamson-Eric (ristinimi Erich Karl Hugo Adamson, 1902-1968) on √ºks mitmek√ºlgsemaid loovisiksusi 20. sajandi Eesti kunstis. Eelk√µige virtuoosliku maalijana tuntud kunstnik t√∂√∂tas ka peaaegu k√µigil tarbekunstialadel. 1962. a korraldati Adamson-Ericu 60. s√ºnnip√§eva puhul Tallinna Kunstihoones tema personaaln√§itus. Eriti h√§mmastas k√ºlastajaid kunstniku mitmek√ºlgsus (eksponeeritud oli √ºle 900 teose). See oli kunstniku teine isikun√§itus - esimene toimus sealsamas Kunstihoones 1938. a.
Saatejuht Lembit Lauri k√ºlastab kolme kunstnikku: G√ºnther Reindorffi, Hendrik Vitsurit ja Alo Hoidret, kelle k√µigil on s√ºnnip√§ev 26. jaanuaril. 00:00 Lembit Lauri k√ºlastab graafik G√ºnther Reindorffi, r√§√§gitakse tema maastikupiltidest, tulevikuplaanidest 05:11 Lembit Lauri k√ºlas raamatute kunstilisel kujundajal Hendrik Vitsuril, juttu tuleb tema t√∂√∂dest 11:53 L. Lauri k√ºlas kunstnik Alo Hoidrel, r√§√§gitakse √µpingutest ja rindejoonistustest. K√µigilt kolmelt kunstnikult l√µpus√µnad. Eetris 28.01.1962

K√ºlas Karl Burmanil, arhitekt ja kunstnik, (80-aastane). Esinevad Villem Raam, Karl Burman, reporter Lembit Lauri. Toimetaja Lydia M√∂lder. 1. R√§√§gib saatejuht Villem Raam, tutvustab Karl Burmani. 2. Karl Burman r√§√§gib oma kunsti√µpingute algusest. Reporter Lembit Lauri. 3. Villem Raam r√§√§gib Karl Burmani kunsti√µpingutest. 4. Karl Burman r√§√§gib 1905. a revolutsioonist, k√ºsitleb Lembit Lauri. 5. Villem Raam: Karl Burmani esimestest t√∂√∂dest ja loomingust √ºldse. 6. Lembit Lauri k√ºsitleb Karl Burmani, juttu tuleb tema reisidest ja erinevatest paikadest, kus maalida. 7. Villem Raam r√§√§gib arhitekti ja kunstniku Karl Burmani uutest kavatsustest.

70 aastat (1968) kunstnik Eduard Viiralti s√ºnnist. Kasutatud 1963. aastal saates olnud helil√µike. 00:02:21. Kunstnik Evald Okase meenutused. Eduard Viiralt on suurt m√µju avaldanud graafikaliste tehnikate v√§ljaarendamisele. Esimesed kohtumised 1939. aastal, oli tagasihoidlik inimene. 00:04:36. Anton Starkopfi meenutused. Kohtus Eduard Viiraltiga Pallase ateljees Tartus. Skulptuuri√µpingud Saksamaal. 00:08:11. Ferdi Sannamees r√§√§gib, et Eduard Viiralt oli kinnise iseloomuga. 00:10:45. Aleksander Vardi meenutused. Oli Pariisis Eduard Viiralti toakaaslane. K√§isid koos palju joonistamas. Eduard Viiralti t√∂√∂d olid filigraansed. 00:16:27. Kollektsin√§√§r Alfred R√µude (majanaaber Tallinnas) meenutused saksa okupatsiooni aastatest. 00:18:34. Evald Okase meenutused. 1961. a k√ºlastas Eduard Viiralti viimast puhkepaika Parisis. Teksti loeb Aino Ripus. Saate autor Lembit Lauri.

Kunstnik Jaan Jensen (pseudon√º√ºm Sen-Sen, 1904-1967) oli eesti karikaturist ja raamatugraafik. Eesti Kunstnike Liidu esimees aastail 1962-1967. Jaan Jensen on kujundanud, illustreerinud ja koostanud mitmed raamatud: J. Jensen Eesti ajaloo atlas. Eesti Kirjanduse Selts 1933. J. Jensen jt. S√µbralikud ≈°ar≈æid. Kunst 1966. J. Jensen Vastukarva. Valik poliitilist satiiri. Eesti NSV Kunst 1960. Jaan Jensenit √µnnitlesid tema 60. juubelil: Tallinna T√§itevkomitee aseesimees Rein Ristlaan (1933-2007), arhitekt Mart Port (1922-2012) abikaasaga, EKP KK sekret√§r Leonid Lentsman (1912-1996), EKP Tallinna Linnakomitee sekret√§r Nikolai Johanson (snd 1927), ooperilaulja Georg Ots (1920-1975) abikaasaga, koorijuht Gustav Ernesaks (1908-1993) jt.

Kunstnik Ants Laikmaa 100, avalik m√§lestus√µhtu 5. mail 1966. a. 00:00:00 Avas√µna - Arnold Green, 00:05:30 kunstilisest loomingust r√§√§gib Vaike Tiik, veel esinevad 00:23:34, 00:56:06, 01:04:07 Aksel Orav, 00:31:57 Priidu Aavik, 00:44:05 Enn Roos, Johannes V√µerahansu, 00:52:25 Viiu H√§rm esitab Marie Underi luuletused &quot;Sa tuled s√ºgisel&quot; ja &quot;Uneretk&quot; ja 00:58:53 Tiit Kuusik. Kohati lint kr√µbiseb! Toimetaja Lydia M√∂lder, helire≈æiss√∂√∂r Anne Jaama, salvestatud 05.05.1966.

Saade Tallinnast, Tallinna tornidest, Tallinna arhitektuurist, saate autor Milvi Juske. Saates r√§√§givad kunstiteadlased Villem Raam ja Elmo Raadik, kodu-uurijad Aleksander Kivi, Kaljula Teder, Karl Laane, sm Aaloe. Teemad: Pikk Hermann, Oleviste kirik, Kiek in de K√∂k, Paks Margareeta, Vana Toomas, Tallinna linnam√º√ºr ja m√º√ºritornid, 17. sajandi √µnnetu armulugu. Intervjueerija Milvi Juske. Toimetaja Vello Mikk. Muusikaline kujundus Arne Oit. Helioperaator Lilian Veldermann. Saates muusika. Eetris: 16.09.1967.
Adamson-Ericut ja Richard Sagritsat m√§lestades. Kunstnikud Adamson-Eric ja Richard Sagrits - saates jagavad m√§lestusi ja r√§√§givad nende loomingust saatejuht Helgi P√µldroos ning kunstnikud - s√µbrad - kolleegid Enn P√µldroos, Helene Kuma, Lepo Mikko, M√§rt Bormeister ja Priidu Aavik. 00:18:08 Richard Sagritsa m√§lestused raamatust: Leo Soonp√§√§ &quot;Richard Sagrits&quot;. NB! 00:30:40 vaikusehetk meenutuseks. Saade on muusikaliselt kujundatud. Kavas 21.12.1968.

RAMETO avaliku √µhtu salvestus. Saatesarjas &quot;Kodukandi lood&quot; tuleb juttu Kadriorust, saatejuht Hubert Veldermann. Saates esinevad: kunstiteadlane Mai Lumiste r√§√§gib Kadrioru ajaloost; Linnamuuseumi t√∂√∂taja Hillar Saha; Kunstimuuseumi direktor Inge Teder; geoloog Karl M√º√ºrisepp; bioloog Tiit Randla; kodu-uurija Heino Gustavson; TA Tehnikaraamatukogu osakonnajuhataja Voldemar Miller. H. Veldermann vestleb solistide Els Himma, Heidy Tamme, T√µnis M√§gi ja Uno Loobiga, tutvustatakse ka saateansamblit. Laulavad: Uno Loop, Els Himma, T√µnis M√§gi, Heidy Tamme. Eetris 24.09.1971. PAS-2574 (1)



Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on tarbekunstnik Elgi Reemets, saate autor ja saatejuht Martti Soosaar. Elgi Reemets r√§√§gib rahvariiete kogumisest Setu k√ºlades, rahvakunsti kogumisest √ºli√µpilasena Saaremaal, loomingu erinevad harud, vaipade kudumine (Moskva n√§ituse tarbeks), √µpetaja Kristjan Raud, seosed √µpetaja Kristjan Rauaga, rahvakunstiesemete osast oma ja Kristjan Raua t√∂√∂des. Saate algus- ja l√µpus√µnad toimetaja Age Raa. Muusikaline kujundaja Silja Vahuri. Eetris 04.09.1975. PAS-3086

Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on kunstnik Edgar Valter, saatejuht Martti Soosaar. Vestlus Edgar Valteriga ilusatest paikadest, mida on k√§inud avastamas ja lasteraamatute illustratsioonidest, illustratsioonidest Jaan Krossi raamatule &quot;Mardi leib&quot; ja Oskar Lutsu raamatule &quot;Nukitsamees&quot;, maalimisest, karikatuuridest, meenutatakse Kurgj√§rvel olemist ja juttu tuleb praegustest tegemistest. Saate algus- ja l√µpus√µnad toimetaja Age Raa. Muusikaline kujundaja Silja Vahuri. Eetris 13.11.1975.
Vestlus NSL Liidu rahvakunstnik, professor Evald Okasega tema 60. s√ºnnip√§eva puhul (s√ºndinud 28.11.1915), saate autor ja reporter Hubert Veldermann. Viimase aja t√∂√∂d - s√ºgismaastikud, vanemad, √µpingud, s√µjaaeg (rindebrigaadid), Kunstiinstituudis √µppej√µuks olemine ja √µpilased, r√§nnuteed ja sellest valminud teosed, viljelemine erinevate kunstialadega, erinevad tiitlid (auliige, rahvakunstnik), n√§itused, suunad N√µukogude Eesti kunstis. Saade on kujundatud Evald Okase lemmikmeloodiatega. Toimetaja Inge Trikkel. Eetris 25.11.1975.

Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on maalikunstnik M√§rt Bormeister, saade kunstniku 60. s√ºnnip√§eva t√§histamiseks, saate autor ja k√ºsitleja Martti Soosaar. M√§rt Bormeister r√§√§gib ajaloost, oma piltidest, Adamson-Ericust, s√µjast, √µpingutest, elust s√µja ajal ja p√§rast seda, √µpetajakarj√§√§rist, loomingust, linnavaadetest, v√§rvidest, maalimisest, vanadest majadest, vaba√µhumuuseumist, majade joonistamisest, eesti saartest. Saate sissejuhatus ja l√µputeadustus toimetaja Helgi Erilaid. Muusikalised kujundajad Silja Vahuri ja √úlle Kilvet. Eetris 30.09.1976.

Saates meenutatakse kunstnik Richard Uutmaad ja tema elu Altjas, meenutavad kunstnikud Priidu Aavik, Lepo Mikko, Evald Okas ja kunstiajaloolane Villem Raam, r√§√§gitakse Richard Uutmaa koolielust ja meremaalidest, temast kui inimesest, kunstilisest olemusest. N√§itleja J√ºri Krjukov loeb Richard Uutmaa laaste ja luuletusi, mis avaldatakse esmakordselt. Saate autor Lembit Lauri. Toimetaja Mari Tarand. Helioperaator Aino Lauri. Eetris 31.05.1977. PAS-3234

Kunstnik Valdur Ohaka v√§rvikast isikust ja loomingust innustust saanud s√µpruskond koostas kunstnik Ilmar Kruusam√§e eestvedamisel raamatu Valdur Ohaka seni avalikustamata joonistustest, millega t√§histati tema 90. s√ºnniaastap√§eva. Film, mis on tehtud kunstniku loomingu hiilgeajal, laseb meil osa saada tema elust legendaarses K√ºtiorus, kuhu sageli kogunesid aega veetma ja m√µtteid vahetama vabameelsed vaimuinimesed. Re≈æiss√∂√∂r Tiina Park.

Eesti Televisiooni saate heli. Saatejuht Andres Vihalem oli √ºhe p√§eva v√§ljas Kadrioru pargis ja uuris, mida t√§hendavad linnainimesele √ºldse pargid, kust oleks eeskuju v√µtta ja kuidas on lood teistes N√µukogude Liidu linnades. Mida t√§hendab park teadlasele ja mida kirjanikule? Missugune on praegu Kadrioru pargi seisukord ja millised on inimeste mured, kes Kadrioru eest hoolitsevad. Teises saates k√µnelevad Botaanikaaiast Heiki Tamm, kunstiteadlane Mai Lumiste, pargivaht Juhan Koidu ja Haljasalade Trustist Eliina B√§rg, p√µline Kadrioru elanik kirjandusteadlane Elem Treier. Saade on muusikaliselt kujundatud.

Film kaamerale nii t√§nulikust tarbekunstist, nagu seda on klaas. Klaasikunsti eksponeerimise k√µrval anname ruumi ka selle loomise protsessile ja loojatele. Meie klaasikunstnikest on ekraanil Eino M√§elt, Peeter Ruda≈°, Maie Mikof, Silvia Raudvee ja Leida J√ºrgen. Filmi alguses teeb Volli M√§eumbaed l√ºhiekskursi ajalukku Hiiumaal H√ºti k√ºla juures, kus asus eesti esimene klaasit√∂√∂stus. Stsenaristid Ira Einamaa ja Tiina Pork, operaator Toomas Massov, re≈æiss√∂√∂r Tiina Pork.



Saate k√ºlaline on Rootsis elav vabakutseline kunstnik Enno Hallek, saate autor ja k√ºsitleja Lea Sinissaar. Enno Hallek on s√ºndinud Eestis 1931. aastal. Enno Hallek r√§√§gib elust Rootsis, meenutab kodu Eestimaal, √µpingud Rootsis ja t√∂√∂ Rootsi Kunstiakadeemia √µppej√µuna, vabakutselise kunstniku staatus Rootsis ja Kunstiakadeemia struktuur, lapsep√µlve m√µjud kunstnikuks kujunemisele ja loomingule, hetke tegemised, n√§itused, tellimist√∂√∂d. K√ºlastatakse Stockholmi galeriid, intervjuu galerii omaniku Ann Westiniga (inglise keeles, t√µlge Lea Sinissaar). Toimetaja Lembit Siimaste. Saade muusikaliselt kujundatud.

Saate teemaks on V√µru linna arhitektuuri ja v√§√§rtusliku keskkonna s√§ilitamine. Saatejuht Trivimi Velliste stuudiok√ºlalisteks on Vabariikliku Ahitektuurim√§lestiste Kaitseinspektsiooni juhataja Fredi Tomps, V√µru rajooni arhitekt M√§rt Ploomipuu, ETLVL arhitekt Ilmar Jalas, V√µru Muinsuskaitse inspektor Vaike Kupp ja videointervjuus r√§√§gib V√µru TK esimehe Elmar Tiit. Illustratsiooniks on fotod, mustvalged kroonikakaadrid s√µjaeelsest V√µrust ja videomaterjal t√§nap√§evasest linnast.

1987. aasta alguses toimus Moskva Kunstnike Keskmajas Krimmi kaldapealsel eesti kunsti k√µigi aegade suurim n√§itus, mis h√µlmas viimase k√ºmnendi loomingu paremikku. V√§lja oli pandud 1500 t√∂√∂d ligemale kolmesajalt kunstnikult maali, skulptuuri, graafika, disaini ja tarbekunsti vallast. N√§itusele annavad hinnangu NSV Liidu Kunstnike Liidu juhatuse esimees Nikolai Ponomarjov, sekret√§r Igor Abrossov, kunstnik A. Sitnikov, kunstiteadlane W. Mailand, Eesti Kunstnike Liidu juhatuse esimees Enn P√µldroos ja teised.



Saate autor ja saatejuht Martin Viirand. Saade Alar Kotli nimelise preemia saanud arhitektist Vilen K√ºnnapust. 00:00:39 ja 00:12:15 Ike Volkov k√µneleb Vilen K√ºnnapust ja tema loomingust. 00:11:33 Helil√µik temaatiliselt √µhtult &quot;Ruumi poeesia&quot; Kirjanike Majas, k√µneleb Vilen K√ºnnapu. 00:17:33 Vilen K√ºnnapu k√µneleb West Coast Gateway (L√§√§neranniku V√§rav) arhitektuurikonkursist (Los Angeles, 1988). Kavas 02.09.1988. Saate l√µpp on puudu.



Sarja neljanda ts√ºkli viimane loeng on √ºldistus teemal inimene ja kunst. Professor Juri Lotman r√§√§gib t√§nap√§eva kunstist ja sealhulgas filmikunstist, nende m√µjust isiksusele, kunsti omap√§rast ning suhetest pseudokultuuri eri vormidega. Kunst annab alati valikuv√µimaluse, mida elu sageli ei anna. Ta eksisteerib mitte ainult v√§ljaspool meid, vaid ka meis enestes. Kui ka tahaksime, ei suudaks me elada kunstita. Re≈æiss√∂√∂r Kadri Mardna, operaator Andres Kull, toimetaja Jevgenia Haponen.

Eesti Telefilmi materjal &quot;Kunstnik Peeter Mudist&quot;. Ilmselt filmi &quot;Iga√ºks nagu saab&quot; heli algmaterjal. Re≈æiss√∂√∂r ja intevjueerija Liina Kulles. Helire≈æiss√∂√∂r Rein Urm. Kunstnik Peeter Mudist k√µneleb loomulikkusest, ateljeest kunstniku elust, hirmust maailma ja elu ees, loomingust, Saaremaast, teaduslikust t√∂√∂st &quot;Joonistaja 10 k√§sku&quot;, t√µest, vabadusest, maalimisest jpm. Monteerimata materjal. Salvestatud m√§rtsis 1990.



Film eesti kunstnikust Peeter Mudistist (1942), kes l√µpetas ERKI 1967. aastal maalijana. Mudist oli kunstnik, kes ei maalinud seda, mida n√§gi, vaid seda, mida m√µtles. Tema jaoks oli t√§htis vaid s√µnum, valguse otsimine. Tal oli, mida √∂elda, ja ta kandis selle puhtf√º√ºsiliselt iseendast andes l√µuendile, ignoreerides oma rasket haigust. Film h√µlmab ajavahemikku kevadest s√ºgiseni 1990. Viibime Mudisti seltsis nii Saaremaal Leisis kui ka tema ateljees Tallinnas. Filmis keskendutakse eelk√µige kunstnikule kui loojale, on p√º√ºtud avada kunstniku olemust tema tunnetuse k√µrghetkedel, tabada loomisajendeid ja kanda edasi tema s√µnumit.



Saate autor ja intervjueerija Lea Veelma. Saade Kunstikanal. Kolm intervjuud saatest, saade pole s√§ilinud terviklikult. 00:00:02 Mati Karmin r√§√§gib Sammas Galeriist, mis on tegutsenud aasta. Kunstnikest, kunstist ja kunstnike probleemidest, galeriist, jm. 00:08:09 Epp Maria Kokam√§gi r√§√§gib oma n√§itusest &quot;Teated suvest&quot; Sammas Galeriis (helil√µik salvestatud 08.09.1993), kunstist, suvest, oma t√∂√∂dest ja muusikast. 00:15:23 Arhitektuurimuuseumi direktor Karin Hallas r√§√§gib Rahvusraamatukogus avatud n√§itusest &quot;Arhitektuurijoonis kui ajastu dokument&quot;. Saade kavas Raadio 2-s 11.09.1993. VAS-4604
Eesti skulptorite algatatud rahvusvaheline skulptuurialane t√∂√∂kohtumine Otep√§√§l. Eesm√§rgiks koost√∂√∂ edendamine ja aktuaalsete kunstiideede viimine v√§ikelinna keskkonda. Kunstnikel tuli kasutada ainult kohalikke looduslikke materjale ja nende j√§√§ke. Inspiratsiooniallikaks oli linn. Kogu ettev√µtmine kujunes nii v√§ljakutseks kui ka p√µnevaks intellektuaalseks m√§nguks, oamoodi v√µistluseks. V√µitjaks sai Otep√§√§ linn, mida neil suvep√§evadel t√§itis moodsa kunsti hingus. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat.



Rikka loomingulise p√§randiga kunstnik Edgar Valter elas viimased poolteist aastak√ºmmet V√µrumaa k√ºngaste ja metsade keskel. Edgar Valter illustreeris ligi 250 raamatut, ilmunud on kaheksa karikatuurikogu, ta l√µi vabagraafikat ja eksliibriseid ning tegutses pidevalt maalikunstnikuna. Aga just V√µrumaal ilmus tema esimene omakirjutatud ja joonistatud lasteraamat &quot;Pokuraamat&quot;, inspireerituna V√µrumaa kaunist loodusest. 12 aasta jooksul j√µudis ta lastele joonistada ja kirjutada veel 15 raamatut ning maalida hulgaliselt V√µrumaa maastikke. Portreesaade Edgar Valterist salvestati P√∂√∂rism√§el. Re≈æiss√∂√∂r Karin Nurm, toimetaja Eve Viilup.



00:30:35. Saade Niguliste kiriku p√µlemistest ja taastamistest. tr 6 Hubert Veldermann vestleb vesiehitaja Sulev Roosmaga 09.03.1944 p√µlemisest, s√µbra isa hukkumisest, meenutab uut p√µlemist 13.10.1982. tr 8 Muinsuskaitse Ameti juhataja Rasmus Kangropool r√§√§gib kiriku p√µlemistest l√§bi aegade, taastamisplaanidest ja p√µlengust 1982. a. tr 9 Arhiivil√µigud 1984. aasta 26. oktoobrist, kui taastamine l√µpetati. Kunstimuuseumi direktor Inge Teder ja M√§lestusm√§rkide Projekteerimise Valitsuse juhataja Heino Uuetalu r√§√§givad t√∂√∂dest ja plaanidest. tr 10 Kunstiteadlane Mai Lumiste ekspositsioonist ja tulevikuplaanidest. Saade muusikaliselt kujundatud.
Saade Niguliste kiriku p√µlemistest ja taastamistest. tr 6 Hubert Veldermann vestleb vesiehitaja Sulev Roosmaga 09.03.1944 p√µlemisest, s√µbra isa hukkumisest, meenutab uut p√µlemist 13.10.1982. tr 8 Muinsuskaitse Ameti juhataja Rasmus Kangropool r√§√§gib kiriku p√µlemistest l√§bi aegade, taastamisplaanidest ja p√µlengust 1982. a. tr 9 Arhiivil√µigud 1984. aasta 26. oktoobrist, kui taastamine l√µpetati. Kunstimuuseumi direktor Inge Teder ja M√§lestusm√§rkide Projekteerimise Valitsuse juhataja Heino Uuetalu r√§√§givad t√∂√∂dest ja plaanidest. tr 10 Kunstiteadlane Mai Lumiste ekspositsioonist ja tulevikuplaanidest.
Muinsuskaitse ja t√§nap√§ev. Saate autor Reet Made, kultuuriajaloolane Silvi Lindmaa-Pihlak ja Ajakirjanike Liidu abiesimees Toivo Tootsen teevad ringk√§iku Eesti ajakirjanike kodus, mis asub Pirita-Kosel, Waldfriedi villas ja on √ºks nn Vana-Kose omaaegseid kaunimaid ehitisi, mis valmis 1870-ndatel t√µen√§oliselt Eestimaa kubermangu ehitusosakonna arhitekti Rudolf Kn√ºpfferi projekti j√§rgi. 1927 kohandati villa ajakirjanike koduks. Villa ajalugu ja taastamine.

Reet Valing on k√ºlas Viljandimaal K√§√§riku talus Heimtali muuseumis professor Anu Raual. Anu Raud r√§√§gib rahvakunsti s√§ilitamisest ja arendamisest, tutvustab oma muuseumi ekspositsioone ja talukultuuri v√§ljapanekuid. Auv√§√§rt eesti kemmerg. Kooliruumid. Merle Puusepp r√§√§gib oma perenaiset√∂√∂st talus. Kindad. Loomad. Tikkimine. Muuseumi t√§htsus ja eesm√§rgid. Autor Reet Valing. Toimetaja Terje Soots. Saade muusikaliselt kujundatud. Eetris 27.07.1997.





Saate autori Kerttu Soansi vestluskaaslane on kunstnik Maarja Undusk. Koduelu k√µrvalt ja kodueluga koos enda teostamine. Juttu naiseks ja emaks olemisest, lapsep√µlvest (M. Undusk on Ellen Niidu ja Jaan Krossi t√ºtar). R√§√§gitakse Mari Tarandi n√§itusest Kirjanike Majas tema s√ºnnip√§eval. M√§lestuste s√§ilitamine, laste kasvatamine. Olulised v√§√§rtused elus. Tsiteeritakse Aino Kallast. Maksimalism. Muinasjutt kompromissitult l√µpuni minekust. Eetris Vikerraadios.



Tartu maantee l√§bimurre Tallinna kesklinnas ja Jaani seegi keldrivaremete s√§ilitamine on √ºks t√º√ºpilisi vaidlusi muinsuskaitse ja kinnisvaraarendajate vahel uue aastatuhande hakul. Linn vajab laiu magistraalteid, aga neid ei saa hinnalisi muinsusi l√µhkudes rajada. Muististe s√§ilitamise v√µimalusi ja vajadust p√µhjendavad saates Tallinna Linnavalitsuse Kultuuriv√§√§rtuste Ameti juhataja Agne Trummal, Rahvusvahelise M√§lestiste ja M√§lestisalade N√µukogu ICOMOS Eesti Rahvuskomitee juht, ajaloolane ja muinsuskaitsja Jaan Tamm ning Jaani seegi varemete eksponeerimisega kaasneva maa-aluse parkla projekteerija-firma EKE Investi juht Rein Tiik.

14. mail 2002 koguneb t√∂√∂koosolekule Eesti Muinsuskaitsen√µukogu arutama Eesti Muinsuskaitse Seltsi taotlust s√§ilitada uue Kunstimuuseumi ehitusele ettej√§√§vad paekivihooned, kuigi Tallinna linnavolikogu oli ehituse detailplaneeringu, sealhulgas paekivihoonete lammutamise, kinnitanud juba m√§rtsis. Vahipataljoni paekivist hoonete s√§ilitamine t√§hendaks aga kunstimuuseumi ehituse seiskamist. Olukorda kommenteerivad Eesti Kunstimuuseumi direktor Marika Valk ja Muinsuskaitse N√µukogu esimees, Ajaloo Instituudi direktor Toomas Tamla. K√ºsitleb Kaja K√§rner.





Tallinna Kunstihoone (KU) t√§histas septembris oma 70. s√ºnnip√§eva. Saates r√§√§gitakse kunstihoone ajaloost ja t√§nap√§evast. Kunstiajaloolane Ene Lambi r√§√§gib sellest, mida t√§hendas kunstihoone valmimine eesti kunstnikkonnale 1934. aastal, esimestest n√§itustest ja nende korraldamisest. Arhitektuuriajaloolane Mart Kalm r√§√§gib KU arhitektuurist, selle t√§hendusest ning maja kohast linnaruumis. Kuraator Anders H√§rm selgitab vastuolu praeguse KU tegutsemise ja tegelikkuse vahel. KU n√µukogu esimees Harry Liivrand k√µneleb vastuolude taustast ning KU v√µimalikest toimimisviisidest ja rollist Eesti kultuurielus.

Tiit Lepp ja Ahto K√ºlvet r√§√§givad alates 2002. aastast ilmuvast ning √§sja 9. numbri √ºllitanud fotoajakirjast Cheese. Kellele ja milleks on sellist v√§ljaannet tarvis? Kas pooleteisetuhandeline tiraa≈æ on Eesti tingimustes suur v√µi v√§ike? Kes ja millest-Cheese-is kirjutavad? Mis on olulisem: kas kunst ja teooria v√µi harrastusfotograafia ja tehnilised n√§pun√§ited? Kuidas need k√µik √ºhtede kaante vahele mahuvad? Miks on fotograafia nii populaarne? Milline on olukord eesti noores fotokunstis? Millest r√§√§gitakse Cheese-i v√§rskes numbris? Milline roll on fotol nn rulakultuuris? Marko M√§etamm k√µneleb oma &quot;M√§lestusn√§itusest&quot; Tallinna Linnagaleriis.

Elluj√§√§mise kiirkursus kunsti abil! Saatesari r√§√§gib elust ja kunstist - otsime abi ning teadmist, kuidas inimene saab ellu j√§√§da inimesena, riik riigina ja rahvas rahvana. Alustame fotograafiast - elame ju paljundatud kunsti ajastul. Need paljundused on meie √ºmber, meie sees ja p√§ris mitu neist on t√§itsa enda tehtud! Mida √µieti fotode peal vaadata tasub v√µi oskajana n√§ha saab? Vastuseid otsivad Gaute Kivistik ja Mariann Raisma koos Peeter Linnapi, Jan Kaila, Liina Siibi, Mati Heidmetsa, Tiit Lepa ja Peeter Lauritsaga. Ning perekonnapiltigi ei vaata sa kunagi enam samamoodi kui seni! Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Mariina M√§lk.

Videofilm oma pulmast v√µi puhkusest pole t√§na haruldasem, kui pulm ja puhkus ise. Kas teadsite, et alates 1997. aastast on Ameerikas suuresti t√§nu filmile loovt√∂√∂stuse eksport suurem kui kogu metalli-, auto-, arvuti- ja keemiat√∂√∂stuse maht kokku? Film v√µib √µilmitsema l√º√ºa ka turismi. Kas liikuv pilt on v√µimsaim kunst? Elluj√§√§mise kunst annab vastuse, kuidas vaadata teadliku inimesena filme, televisiooni ja videokunsti. Elluj√§√§mise kiirabibrigaadis on Mariann Raisma ja Gaute Kivistiku abilisteks Ilmar Raag, Jaan Toomik, Anne Samlik, Kristiina Davidjants, Ivo Rull, Kristian Taska jt.

Mis on √ºhist kunstil ja k√§pikutel, kaltsuvaipu kuduval memmel ning sisemajanduse koguproduktil? Aga ka puulusika voolijal ja t√∂√∂sturil? Kas n√º√ºd ei l√§he &quot;Elluj√§√§mise kunst&quot; mitte liiale oma lihtsuse ja rahvap√§rasusega? Sugugi mitte, tegemist on v√§ga akadeemilise valdkonnaga. Maailma k√µige mainekamates √ºlikoolides kaitstakse rahvakunsti alal doktorikraade ja t√∂√∂stusena on rahvakunst kindlas kasvutempos. Selleks, et loovt√∂√∂stust rahvakunsti abil upitada ja t√∂√∂kohti juurde luua, sobib ainult kvaliteetne t√∂√∂. Mis on rahvakunstis kasulikku ja kuidas eristada head halvast? Esivanemate p√§randist innustuvad Mariann Raisma ja Gaute Kivistik ning Anu Raud, Heiki P√§rdi, Yrj√∂ Sotamaa, K√§rt Summatavet, Kristjan Sisa jt.

IIgal hommikul l√§hevad tuhanded inimesed √ºle maailma t√∂√∂le, et kujundada meie laudadele tasse, taldrikuid, kausse ja munatopse, tubadesse kraanikausse, ahjutelliseid, kahhelplaate. Nad toodavad keraamikat - √ºht k√µige √ºrgsemat kunstiliiki. Kes meist poleks (v√§hemalt teatud eluetapil) tundnud kiusatust ka ise k√§tega savi muljuda, voolida, kasv√µi plastiliinigagi algust teha. N√º√ºd on aeg taas kiusatusele j√§rele anda ja vaadata &quot;Elluj√§√§mise kunsti&quot;. Savi saladustesse s√ºvenevad koos Mariann Raisma ja Gaute Kivistikuga Leo Rohlin, Urmas Puhkan, Ingrid Allik, Anu Rank-Soans ja Tuija Aalto-Set√§l√§.

Nahk on inimesele k√µige l√§hemal - v√µiks isegi √∂elda, et nahk on naha ligi. Nahkne rahakott v√µi v√µtmehoidja ei meenuta meile enam √ºrgset praktilisust, millega √§ras√∂√∂dud looma nahast sai veel valmistada mitu tarvilikku eset. Pastlaid ja rakmeid enam igamees ei tee. Paljudele inimestele meeldib t√§naseni nahka katsuda, silitada ja, olgem ausad, ka oma naha vastas tunda. Nahkk√∂ites raamat on nii riiklikult kui perekondlikult v√§√§rikas. Naha ja nahakunsti rolle uurivad koos Mariann Raisma ja Gaute Kivistikuga Lennart M√§nd, Maarja Undusk, Rene Haljasm√§e, Inge Teder ja Patrick Whitaker Inglismaalt: Whitaker on nahka riietanud Madonna, Marilyn Mansoni, Cheri, Janet Jacksoni, v√ºrtsit√ºdrukud, George Michaeli, Mick Jaggeri, Naomi Campbelli, Catherine Zeta Jonesi jpt. Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Liisa Pakosta.

Metall on k√µva ja v√µimas materjal, millest inimene suudab teha n√µtkeid prosse ning rasket raha, kuningakroone ja ahjuroope. Metallis on materjalist k√µvematki maagiat - v√µi armastame me ainult nii m√µelda? Miks √ºhe meeste kaelaehte viibimine Moskvas on meile √ºldrahvalik valukoht? Kangelaslikku jutustust inimese ja metalli kuumadest suhetest aitavad vormi valada Mariann Raisma, Gaute Kivistik, Kadri M√§lk, Tanel Veenre, Heigo Jelle, Ketli Tiitsar, Anneli Tammik ja Voldemar Kolga. Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Mariina M√§lk.

Kas me oskame m√µelda sellele, et meie mobiiltelefoni ja arvuti ekraanipildid on tegelikult kunstnike kujundatud ja et elektrooniline meediakunst on paljudele igap√§evane kokkupuude elusa ja interaktiivse kunstiga? Paljud kunstnike m√§ngulised katsetused tehnikaga j√µuavad hiljem tootmisesse ning paljudele toodetele tuleb kunstnikel luua v√§limust ja m√§ngulisust, et inimene oleks √ºldse v√µimeline neid tarbima. Elektronidega v√µidu astuvad saates √ºles Mariann Raisma, Gaute Kivistik, Raivo Kelomees, Mare Tralla, Ando Keskk√ºla, Ivika Kivi, Heinar Ipsburg ja Raul Keller.

Sisekujundus on √ºks √ºldrahvalikumaid kunstialasid. Alguses √µpetavad meid lapsevanemad, kuidas oma tuba s√§ttida, hiljem telesaated ja ajakirjandus - mis j√§√§b siis veel teha sisekujunduskunstnikel? Mil moel oma toa kujundamine inimest √µnnelikumaks ja tugevamaks teeb v√µi kuidas v√µiks oma t√∂√∂lauda kujundada? N√§ita mulle oma tuba ja ma √ºtlen sulle, kes sa oled! √útlemas on Mari Kurismaa, Priit P√µldme, Hannes Praks, Tarmo Piirmets ja Anneli Salk.

Arhitektil on tegelikult suur osa selles, kas meie elu on m√µnus v√µi mitte. Teistpidi v√µib j√§lle meie oma oskus √§ra tunda hea majakujunduse, muuta vihmase jalutusk√§igu kunstiekskursiooniks v√µi liigutada raham√§gesid kinnisvaraotsuste juures. M√µne maja kujundus v√µib naabermajad lausa √§ra s√º√ºa. Mida iga√ºks peaks enne maja ukse avamist arhitektuurist teadma, paljastavad arhitektid Emil Urbel, Markus Kaasik, Andres Ojari, Ilmar Valdur, Siiri Vallner, Katrin Koov, Epp Lankots, Triin Ojari, Juhani Pallasmaa ja Esa Laaksonen.



Asjadel pole m√µtet, kui neid ei saa kasutada v√µi kui need pole v√§hemalt v√§ga ilusad. Asju loovad asjadekuningad - tootedisainerid. Kes s√§tib tooli mugavaks, auto ihaldusv√§√§rseks v√µi telefoni trendikaks - ikka tootedisainer. Ilma kunstniku loodud lisav√§√§rtuseta v√µiks ju k√µik maailmas h√§datarviliku valmis toota kolmes Taiwani tehases. Maailma juhtimise kohta asjade abil jagavad vihjeid Arvo P√§renson, Martin P√§rn, Kai Lobjakas, Sven S√µrmus jt.

AKU - saated kunstist ja kunstiga seonduvast. R√§√§givad kunstiteadlased, kriitikud, kunstnikud, kuraatorid, f√º√ºsikud, muusikud, n√§itlejad ja filosoofid. Iga saatega t√µstatatakse uus teema, kerkivad uued k√ºsimused ja avanevad uued maailmad kunsti √ºmber. Esimeses saates uuritakse, millised on p√µhilised kunstnike kohta levinud m√º√ºdid ja kuidas need seostuvad t√§naste kunstnike tegutsemisviisidega. M√µtiskletakse selle √ºle, miks kunstnikum√º√ºdid tekivad, kuidas neid (taas)toodetakse ja kelle huve need teenivad. Arutletakse, milline on n√§gemus kunstniku rollist ja kuidas m√º√ºdid kunstnike positsiooni m√µjutavad. Saate autor on kunstiteadlane K√§di Talvoja. Oma visioone jagavad Anders H√§rm, Hasso Krull, Peeter Torop, Marco Laimre, Mare Tralla, Kiwa, Kalev Mark Kostabi jt. Re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee, toimetajad Mariina M√§lk ja Maria-Kristiina Soomre.

Selleks, et v√§lja selgitada Eesti ja eestlaste kohta rahvusvahelisel kunstiareenil, k√ºlastame 2005. aasta Veneetsia biennaali, mis on kunstimaailma vaieldamatu keskpunkt. Veneetsia biennaal on √ºks v√§heseid kunsti√ºritusi, kus osalemine toimub t√§naseni suures osas riiklikul-rahvuslikul esindusprintsiibil. Mida annab riigi kunstielule ja kunstnikele rahvuspaviljoni p√ºstitamine Veneetsias iga kahe aasta tagant? Kas eestlasena kunstimaailmas l√§bil√∂√∂mine on lihtne? Kas Eesti on maailma kunstikaardil olemas? Autor kunstiteadlane Maria-Kristiina Soomre, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.

Kunstikogumise v√µrdkujuks peetakse Don Juani, kes kunagi ei rahuldunud saavutatuga. L√§biproovitud tee on v√µrrelda kunstikogumist armusuhtega, milles koguja langeb ilusa t√∂√∂ lummusesse ja p√µleb soovist seda iga hinna eest omandada. T√§nap√§eval on kunstikogujatest saanud staarid ja kalli teose omandamisest v√µib saada meedias√ºndmus. Ent kas raha on ainus ratsionaalne viis kollektsion√§√§ri kunstiarmastuse k√§sitlemiseks? Saates uurime kunstikogujate kirjut peret ja otsime kunstikogumise p√µhjusi. Vaatleme arenguid, mida kollektsion√§√§rid on eri aegadel l√§bi teinud ja saame teada, milline kunst on √ºhe v√µi teise koguja jaoks k√∂itev. P√º√ºame l√§heneda ka sellistele iseloomulikele m√§rks√µnadele nagu &quot;kirg&quot;, &quot;investeering&quot; ja &quot;looming&quot;. Selleks, et anda √ºlevaadet kogumise trendidest, vaatame ringi ka v√§ljaspool Eestit. Saate autor kunstiteadlane Eha Komissarov, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.

21. jaanuaril 2006 avati Helsingi kaasaegse kunsti muuseumis Kiasma rahvusvaheline n√§itus &quot;ARS 06&quot;, mis keskendus kunsti t√§htsusele meie kaasajas. Esinema olid kutsutud umbes 40 kunstnikku ja kunstnike gruppi 20 maalt. Eesti kunstnikest osales n√§itusel fotograaf Mark Raidpere, kes Veneetsia biennaalil esindas Eestit suurt t√§helepanu p√§lvinud autobiograafilise foto-videoprojektiga. AKU k√§sitleb Mark Raidpere teost. Kas sellest peab √ºldse r√§√§kima? Kuidas kunsti inimestele l√§hemale tuua? Nende k√ºsimuste √ºle arutavad Hasso Krull, Jan Kaus, Toomas Volkmann, Hanno Soans, Helsingi Kunsti ja Disaini √úlikooli kunstiharidusosakonna professor Helena Sederholm jt. Kunstist r√§√§kimise v√µimalikkus ja v√µimatus m√§ngitakse l√§bi, anal√º√ºsides √ºht konkreetset videoteost. Autor kunstiteadlane K√§di Talvoja, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.

R√§√§gime sellest, kuidas v√§ljendub kultuuride paljusus kunstis, milline on kunsti roll multikultuurses √ºhiskonnas ja mil viisil see erineb traditsioonilise √ºhiskonna kunstist. Kas kunst on kultuuridevaheline t√µlkija v√µi v√§ikeste gruppide salakeel? Mis on alternatiivsus ja kes on autsaiderid paljukultuurilise √ºhiskonna kunstis? Kuidas saab &quot;v√µ√µrast&quot; kunsti m√µista ja t√µlkida? K√µnelevad Peeter Torop, Ilja Sundelevit≈°, Peeter Laurits, Andrus Laansalu, Victor Misiano jt. Autor kunstiteadlane Anu Allas, re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee.

Kuuldes s√µna &quot;kultuur&quot;, haarame kellu, kuuldes s√µna &quot;muuseum&quot;, m√µtleme - maja! Milline on kunstimuuseumide positsioon ja roll √ºhiskonnas t√§na, millisel v√§ljal nad toimivad? Kas muuseum on maja, millised on muuseumide majad ja mida nendes majades tehakse? AKU arutleb kunstimuuseumide olemuse ja tulevikuperspektiivide √ºle. Saates r√§√§givad naabermaade muuseumijuhid Tuula Arkio ja Lars Nittve, staararhitekt Rem Koolhaas, kodumaised asjatundjad Karin Hallas ning Andres Kurg jt. Autor kunstiteadlane Maria-Kristiina Soomre, re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee, toimetaja Mariina M√§lk.

Haus Galerii juht Piia Ausman r√§√§gib oksjonitest, Eesti kunstiturust, n√§ituse- ja m√º√ºgigalerii koostoimest, Artdepoost ja muust. Kas Eestis on olemas kunstiturg? Kes korraldavad oksjoneid ning kust p√§rinevad m√º√ºki minevad teosed? Miks ostetakse kunsti ning kes seda teevad? Kas erakogujad konkureerivad muuseumidega? Mis laadi teosed on oksjonitel k√µige n√µutumad? Kui suur on √ºhe oksjoni keskmine k√§ive? Miks on Konrad M√§gi t√∂√∂d nii hinnatud? Milline on Kalamajas asuva ning noorele kunstile keskendunud Artdepoo galerii tegutsemise strateegia ja taktika? Kas Eestis on v√µimalik m√º√ºa kaasaegset kunsti? Kui spontaanselt v√µi kalkuleeritult kunsti ostetakse? Kas Eesti kunstiturule satub ka v√§lismaalasi ja v√§lismaist kunsti? Kas Eesti kunstikoguja saaks osta Picasso v√µi Damien Hirst'i teoseid?
Koopia kui informatsioonikandja on kaasaegse √ºhiskonna lahutamatu osa. Koopia on tarbekaup, mida √ºhes oma vooruste ja vigadega, teadlikult v√µi teadmatult tarbivad k√µik. √úks v√§heseid valdkondi, kus koopia-teema enam emotsioone paisutab, on kunst. 20. sajandil alahinnatud koopiad on tagasi vallutamas oma √µiguslikku kohta kunstiajaloos ja m√µistetavaks saab koopia kultuurilooline roll ning asendusv√§√§rtus. Kontseptuaalse ja digitaalse kunsti v√µiduk√§ik seab koopia originaaliga samale pulgale ja kunstnike individuaalsus ning selle v√§ljendamiseks rakendatav moodsaim tehnika ei v√§lista kopeerimise kui loomingulise kunstimeetodi s√§ilimist. Koopiatest ja kopeerimisest k√µnelevad saates kunstiajaloolased Tiina Abel, Mai Levin, Kadi Polli ja Anne L√µugas, kunstnikud T√µnis Saadoja, Peeter Laurits ning Laurentsius. Lisaks r√§√§givad koopiatest dr Aleksander Stern, f√º√ºsik Jaan Praks, reklaamitootja Ott R√§tsep, muusik Mart Sander ja √§rimees Andres Haamer. Saate autor on kunstiteadlane Tiina-Mall Kreem, re≈
Saade kunsti suhtest rahaga ja rahamaailma suhetest kunstiga. Kunsti ei saa p√§ris ilma rahata teha ja √§riringkonnad on √ºha aktiivsemalt end demonstreerinud aktiivsete kunstitoetajatena. Milline on t√§na kunsti- ja rahamaailma suhe ning mida √ºhe ja teise poole tegijad kunstist ning rahast m√µtlevad? Kes ja kuidas peaks kunsti rahastama? R√§√§givad pankurid Vahur Kraft ja Rain L√µhmus, kohvit√∂√∂stur Andrea Illy, kunstnik Ene-Liis Semper jpt. Saate autor kunstiteadlane Maria-Kristiina Soomre, toimetaja Mariina M√§lk, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel.
Saates r√§√§givad No Performance Festivali n√§itusest &quot;Continental Breakfast&quot; n√§ituse korraldaja, kunstikriitik ja Tallinna Kunstihoone kuraator Anders H√§rm ja Kanuti Gildi Saali direktor Priit Raud. Millist festivali tahaksid √ºheskoos teha &quot;kunstimaailmas&quot; opereeriv asjatundja ja &quot;tantsumaailmas&quot; tegutsev spetsialist? Millistelt erialadelt, tegevusv√§ljadelt ja maadelt tulevad kokku esinejad Tallinnasse? Mis ≈æanrilised piirid on uue teatri, tantsu ja tegevuskunsti vahel ning kuidas neid valutult Kanuti Gildis kokku segatakse? Kuidas taoline mikstuur saab toimida ja publikule m√µjuda? Kas eesti publiku vastuv√µtt on iseloomustatav kui soe, neutraalne v√µi ≈°okeeritud? Mis on &quot;uus&quot; performance? Kus asuvad ≈æanripiiridest v√§ljunud kultuurilise tegevuse ideelised allikad? Miks kardavad telet√∂√∂tajad praetud munade p√§hel√∂√∂mist?
P√º√ºame lahti kerida n√§ituse m√µistet nende toimumiskohtades ja n√§itusekorraldajate eesm√§rkide tutvustamise kaudu. Peatume kahel unustamatul n√§ituse etalonil ja meenutame omaaegseid Kunstihoone kevad-s√ºgisn√§itusi. T√§nu ETV arhiivile on v√µimalus peatuda ka 1990. aastal toimunud murrangumomendil n√§itusekultuuris ja j√§lgida uue kaasaegse n√§ituseformaadi s√ºndi. Nagu elu, nii ka n√§itused ei seisa √ºhel kohal. Kuiv√µrd n√§itus on lahutamatu kuraatorist, teeme katset ka selle n√§htuse avamiseks. Loodame, et n√§itus hakkab elama selle keerulise organismina, mis toodab meelelahutuse k√µrvalt uusi kunstin√§htusi. Me ei varjagi, et n√§itused on, olid ja on edaspidigi erinevate huvide kokkup√µrkamise paigaks. Autor kunstiteadlane Eha Komissarov, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel, toimetaja Mariina M√§lk.
Jutt koopiate ajaloost kunstis. Saates r√§√§givad Kadrioru Kunstimuuseumi kuraator Tiina-Mall Kreem ja kunstnik Peeter Laurits n√§itustest &quot;Meistriteoste lummus&quot; ja &quot;Meistriteoste varjus&quot;, koopiast ja originaalist, pildilevist, omaniku√µigusest, autorikaitsest ja muust. Milline roll oli kopeerimisel 19. sajandi kunstis ning kuidas tuleks tolleaegseid koopiaid hinnata praegu? Kas kunstiajalugu koosneb ainult ≈°ed√∂√∂vritest? Miks sattusid koopiad 20. sajandil p√µlu alla? Mida t√§hendab kopeerimine ‚Äì on see mehhaaniline v√µi loominguline tegevus? Kas koopia v√µib olla huvitavam kui originaal? Miks on Laurits meistriteoste suhtes irooniline? Kas koopiate fookusesse t√µstmine on pigem moen√§htus v√µi √µigluse jaluleseadmine? Miks ja kuidas pildid ringlevad? Kas autor vajab kaitset? Kellele kuulub kunstiklassika?
Restauraator on s√§ilitaja, mitte uue looja. Kust aga jookseb piir s√§ilitamise ja loomise vahel? Kelle k√§tet√∂√∂d me n√§eme, kui vaatame Niguliste muuseumi altareid v√µi Eesti kunstiklassika ≈°ed√∂√∂vreid? Kuidas s√§ilitada kaasaegset kunsti - teoseid, mis v√µivad koos p√ºsida mullast ja pr√ºgist, verest v√µi v√§ljaheitest? Vastuseid annavad restauraatorid Alar Nurkse, Kriste Sibul, Hilkka Hiiop, prof Juhan Maiste jpt. Saate autor on kunstiteadlane Kadi Polli, re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee.
Pimedate √ñ√∂de Filmifestivali raames toimuvast animafilmide festivalist &quot;Animated Dreams&quot; r√§√§givad selle juht Heilika V√µsu ja √ºhe filmi autor Priit Tender. Kas animafilm suudab v√µistelda suure kinoga v√µi j√§√§b pigem friikide alaks? Kuidas &quot;Animated Dreams&quot; kokku pannakse? Millised on animafilmi v√µimalused ja alaliigid? Kas tegemist on pigem kino v√µi kunstiga? Kas animafilme v√µiks eksponeerida n√§itusesaalis? Miks on animatsioon eesti filmi visiitkaart ning kui oluline on see teiste maade filmiilmas? Kuidas Eesti animafilmi tegijad elus p√ºsivad? Kust l√§heb animafilmi puhul piir kommertsi ja kunsti vahel? Mil viisil erineb animafilmi stsenaarium m√§ngufilmi omast? Mida √ºldse t√§hendab animatsioon? Milline on filmitegemise tehniline k√§ik? Kas tulevik on arvutianimatsiooni p√§ralt? Mis on animafilmis sellist, mida muus kinos ja kunstis ei ole?
R√§√§gime teostest, mis on murdnud v√§lja kunstimaailma kitsastest piiridest ja sisenenud popkultuuri m√§ngumaale - muutunud hittideks. Mida t√§hendab hitt kunstis, kuidas see tekib ja mil viisil toimib? Kas hitti saab teadlikult toota? Kes v√µi mis sillutab teed edetabelite tippudesse - reklaamib√ºroo, kuraator v√µi publiku √§ratundmisr√µ√µm? Kuiv√µrd on seotud teose kunstiv√§√§rtus ja hitipotentsiaal? Millised on rahva lemmikud Eesti kunstis? Oma arvamust avaldavad popkultuuri spetsialist T√µnis Kahu, luuletaja ja disainer Asko K√ºnnap, reklaamib√ºroo loovdirektor Rain Pikand, kunstikriitik Johannes Saar ning kunstnikud Kaido Ole, Raoul Kurvitz ja Pipilotti Rist. Saate autor on kunstiteadlane Anu Allas, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel.
Eesti disain, &quot;S√§si&quot;, barokk &amp; dada. Sel s√ºgisel anti esmakordselt v√§lja eesti noore disaineri auhind &quot;S√§si&quot;, mille nominentide n√§itust, teiste hulgas ka Sixten Heidmetsa v√µidut√∂√∂d on v√µimalik vaadata Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. &quot;kunst.er&quot;-i kaast√∂√∂taja Margaret Tali r√§√§kis sel puhul auhinna √ºhe algataja ja Eesti Kunstiakadeemia tootedisiani osakonna juhataja Martin P√§rnaga eesti ja rahvusvahelisest ning p√µhjamaade ja balti disainist, riiklikust disainipoliitikast, t√∂√∂stusest ja kunstist. Eesti Arhitektuurimuuseumis saab praegu n√§ha head eesti disaini ehk Toivo Raidmetsa n√§itust &quot;Barokist dadani&quot;. Disainikriitik Karin Paulus r√§√§gib , miks on Raidmetsa looming oluline, mis on barokk ja miks on dada, milline on asjade seis eesti disainis ning millest see s√µltub, millised on noorte disainerite eneseteostusv√µimalused ning mis on disaini puhul k√µige t√§htsam ‚Äì kunstiline vorm, iniml√§hedus v√µi miski muu.
Tartu vaim on niisugune asi, mida k√µik teavad, aga mida keegi pole n√§inud. Ometi seda kiidetakse v√µi selle √ºle naerdakse. Olenevalt sellest, kuidas inimene ennast ise Tartus tundnud on. Tartu vaimu loovad siin elavad ja t√∂√∂tavad inimesed, olgu need siis kunstnikud, muusikud, arstid, teatritegelased, teadlased v√µi √ºksk√µik millisel muul alal tegutsejad. Kolm ajakirjanikku, Aivi Parij√µgi, Tiina Rebane ja Kristina Veidenbaum on leidnud erinevate elualade esindajad, kes nende arvates Tartu vaimu kannavad. Imat Suumann tahab ennast √µndsaks maalida. Ta usub, et see on v√µimalik, kui unustad √ºmbritseva sotsiaalsuse ja kunstiruumi. Ja vaikne vaatleja v√µib vahel maailma m√µjutada palju rohkem kui k√µva kisaja. Autor Aivi Parij√µgi.



Aastatel 1905-1906 oli kultuurir√ºhmitus &quot;Noor Eesti&quot; Eesti kultuuri uuendajaks ja Euroopale l√§hendajaks. Viis nooreestlast veetsid aastatel 1906-1913 mitu suve Ahvenamaal. Loodus ja elulaad olid oluliseks t√µukeks Nikolai Triigi, Konrad M√§e, Aleksander Tassa, Anton Starkopfi ja Friedebert Tuglase loomingus. T√§navu t√§histati n√§itustega &quot;Ahvenamaa fenomen&quot; Adamson-Ericu Muuseumis ja Ahvenamaal √ñnningeby's Ahvenamaa ja Eesti kultuurikontaktide tekkimist. Autor Kadi Alatalu, operaator Rein Spulge.

Veneetsia arhitektuuribiennaal ja SPM. 2006. aasta s√ºgisel toimuva Veneetsia X arhitekuuribiennaali teema on -Meta-linn / Meta-City-. Eestit valiti biennaalil esindama sotsiaalse positsioneerimise meetod (SPM) ehk n.√∂ mobiilse linnaplaneerimise projekt, kus mobiiltelefonide abil j√§lgitakse inimeste igap√§evast liikumist ja ruumikasutust ning v√µetakse seda arvesse linnakeskkonna loomisel. Idee on s√ºndinud teaduse ja kunsti piirimail, arhitektide, planeerijate ja geograafide koost√∂√∂s. Veneetsia v√§ljapaneku loovad arhitektuurib√ºroo Urban Mark ja Tartu √úlikooli geograafia instituut. R√§√§gime arhitekt √úlar Marki ja geograaf Rein Ahasega. Kuidas saaks sotsiaalse positsioneerimise meetodit tegelikkuses rakendada ning mida see kaasa tooks? Kas j√§lgimishirm v√µiks inimeste osalust takistada? Kuidas saab SPM kaardistada inimeste tegelikke tahtmisi, kui need on nagunii piiratud juba olemasoleva linnastruktuuriga? Mis on eesm√§rk - kujundada linn inimeste j√§rgi v√µi suunata inimeste liikumist vastavalt plan
Kunst.ee &amp; muuseumieri. R√§√§gime ajakirja kunst.ee uuest numbrist ning muuseumiteemalisest erinumbrist ajakirja toimetaja Heie Treieri ja erinumbri koostaja Mariann Raismaga. Miks muuseumieri ja miks just n√º√ºd? Kas muuseum on eelk√µige hoone v√µi midagi muud? Kuidas on Eestis muuseumikultuur arenenud? Millist t√º√ºpi muuseume on olemas, millisest traditsioonist need l√§htuvad? Milleks on muuseume tarvis? Mis on Eesti muuseumide k√§ek√§iku ja olemust k√µige rohkem m√µjutanud? Kuidas k√§itub k√ºlastaja muuseumis, mida ta t√§hele paneb? Milline v√µiks olla ideaalne kunstimuuseum? Kas muuseum on surnud asjade koht? Kuhu kuulub Kumu v√µrreldes teiste Euroopa kunstimuuseumidega? Kuidas eksponeerida suurt hulka kunsti? Kuidas tekivad ja arenevad muuseumikogud? Kas muuseum peegeldab kunstiajalugu v√µi kirjutab seda?

V√§givald ja propaganda. R√§√§gime Marko M√§etamme ja Marco Laimrega Tallinna Kunstihoones avatud n√§itusest -V√§givald ja propaganda-. Miks ja kuidas tulid kokku Elin Kard, Marco Laimre, Marko M√§etamm ja Andres Tali? Millest selline propagandistlik n√§itusepealkiri? Millistest osadest koosneb Marco Laimre installatsioon? Kuidas t√∂√∂tab idee √µhku laskmiseks m√µeldud autodest siin ja n√§iteks Prantsusmaal? Kas ja kuidas on v√µimalik Elin Kardi maale valesti t√µlgendada? Kas need on m√µeldud √µhutama niigi teravat pildit√ºli? Miks M√§etamm karjub ja pritsib l√µuendile v√§rvi? Kas suurem v√§givald tuleb √ºhiskondlikest struktuuridest v√µi inimese seest? Mida v√§givaldset v√µi propagandistlikku on Andres Tali malbete maastikumaalide kirjeldustes? Kas ja kuidas saab kunstin√§itus midagi √ºhiskonnas m√µjutada? Kas m√µjutamine on eesm√§rk?

Skaalanihe. Kuulete salvestust 4. mail Kumu auditooriumis toimunud diskussioonist n√§ituse &quot;Skaalanihe ‚Äì skulptuur avatud m√§nguv√§ljal&quot; teemal. Osalevad Hanno Soans, Villu Jaanisoo, Raoul Kurvitz, Karin Laansoo ja Andres Kurg. Arutelu juhib Sirje Helme. N√§ituse alapealkiri ‚Äì skulptuur avatud m√§nguv√§ljal ‚Äì on laenatud ameerika kunstiteadlase Rosalind Kraussi krestomaatilisest esseest, kus on juttu sellest, et alates 1970. aastatest pole l√§√§ne kunsti puhul v√µimalik r√§√§kida skulptuuri kindlatest piiridest, etteantud vormist ja vaieldamatutest v√§√§rtustest. &quot;Skaalanihe&quot; p√º√ºabki skulptuuri muutumisi kaardistada ning k√ºsib, mis neid v√§ga erinevaid teoseid l√µpuks siiski √ºhendab. Millest me r√§√§gime, kui r√§√§gime t√§nap√§evasest skulptuurist? Millist skaalat n√§itus nihutab ning kuidas see toimib? Kuidas keskkond teost m√µjutab? Mida t√§hendab sotsiaalne skulptuur? Mis eristab kaasaegset skulptuuri installatsioonist? Miks on just &quot;Skaalanihe&quot; Kumu avan√§itus ja mi
Sex &amp; MediaLab. R√§√§gime noorte kunstnike n√§itusest &quot;Sex&quot; galeriis Vaal kuraator Andres L√µoga ja vastloodud Eesti Meediakunstnike √úhingust ning MediaLab'ist Marge Paasiga. Kuidas teha noore kunsti n√§itust? Miks just seks? Kes on n√§itusel osalejad ja kes on noor eesti kunstnik? Mil viisil nad n√§ituse ideed ja pealkirja k√§sitlevad? Kes, kuidas ja mida teeb? Kelle moodi on noor eesti kunst? Kas see √ºllatab? Millest r√§√§gitakse n√§itusega kaasneval diskussioonil? Millega tegeleb Eesti Meediakunstnike √úhing ja kes sinna kuuluvad? Mida teeb ja kuidas elab meediakunstnik? Mis on MediaLab ja kus see asub? Millest on puudu praeguses eesti meediakunstis? Mis saab edasi?

Kristjan Raua preemiad / Marge Monko ja Reimo V√µsa-Tangsoo. R√§√§gime Eesti Kunstnike Liidu asepresidendi Anu Kalmuga seekordsetest Kristjan Raua preemiatest ning noorte fotokunstnike Marge Monko ja Reimo V√µsa-Tangsooga nende paarikn√§itusest &quot;Uurimusi kodanlusest / Nimeta&quot; Hobusepea galeriis. Kristjan Raua nimelist preemiat antakse v√§lja alates 1973. aastast ning see on vanim ja v√§√§rikaim preemia Eesti kunstimaailmas. Mille eest t√µsteti esile seekordsed laureaadid ‚Äì Jaan Elken, Kai Kaljo, Harry Liivrand ja Aili Vahtrapuu? Kuidas toimub otsustamine ja kes kuuluvad ≈æ√ºriisse? Milline on preemia reglement? Kas seekordne otsus oli √ºksmeelne? Milleks on sellist preemiat tarvis? Mis √ºhendab Marge Monko ps√ºhhoanal√º√ºsiga flirtivaid fotolavastusi ja Reimo V√µsa-Tangsoo maastikke? Kuidas k√§sitleb Monko Freudi ja Charcot‚Äôd ning kuidas ta seob neid t√§nap√§evaga? Miks pildistab V√µsa-Tangsoo maastikke ja parke ning kuidas on need seotud tuhandete varasemate loodusvaadetega? Kas ja kuidas saab 
Vene kunst Kadriorus. R√§√§gime Kadrioru kunstimuuseumi kuraatorite Anu Allikvee ja Aleksandra Murrega vene kunsti n√§itustest -Peterburi versus Moskva. Kolm suunda Vene 19. sajandi kunstis- ja -Portselanist rahvas.Vene 19. sajandi portselankujud-. Miks on Kadrioru kunstimuuseumi kollektsiooni parim osa just vene kunst? Kuidas on need kogud loodud? Kuidas k√§is ideoloogiline v√µitlus kunstip√§randi kaudu? Millised kolm suunda on 19. sajandi vene kunstist esile t√µstetud? Milline on nende suhe L√§√§ne-Euroopa kunstiga? Kuidas elasid k√µrvuti akadeemiline ja uuenduslik kunst? Millisel viisil vastandus Peterburi Moskvale sada aastat tagasi ja kuidas ta teeb seda n√º√ºd? Milline aeg oli eelmise sajandi vahetus Venemaal? Kuidas on sattunud hulk vene tipp-avangardkunsti √§√§remaade muuseumidesse? Milline t√§hendus on 19. sajandi vene portselankujukestel? Milleks neid tehti ja kellele? Miks kujutati detailselt erinevaid rahvusgruppe? Kuidas m√µjuvad Kadrioru n√§itused vene kultuuripublikule?
Tehnobia. R√§√§gime Tallinna Kunstihoones toimuvast Eesti Kunstnike Liidu aastan√§itusest -Tehnobia- kuraator Leonhard Lapiniga. Mida t√§hendab tehnobia ja kuidas on see s√µna eesti kunsti tulnud? Milline on looduse ja tehnoloogia koosluses kujunenud uus eluvorm? Kuidas kunstnikud seda k√§sitlevad? Kas tegemist on pigem illustratsiooniga kuraatori √ºleskutsele v√µi s√ºnnib n√§itusel ka uusi ideid? Kuidas on teosed valitud ja tervikuks √ºhendatud? Millest on kuraator l√§htunud ja millised t√∂√∂d teda k√µige rohkem huvitavad? Milline roll oli n√§itusega kaasnenud performance-ide seerial -Diverse Universe- ning mis seal toimus? Mis t√§hendus on kunstnike liidu aastan√§itustel ja miks nad on vajalikud?
ETDM, kunst.ee &amp; Louis Kahn. R√§√§gime Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi uuest p√ºsiekspositsioonist peavarahoidja Kai Lobjakasega, ajakirja kunst.ee uuest numbrist toimetaja Heie Treieriga ning plaanitavatest Louis Kahni p√§evadest Saaremaal arhitekt Vilen K√ºnnapuga. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avati juuni keskel uus p√ºsiekspositsioon pealkirjaga &quot;Ajamustrid 2&quot;. Mitmeks aastaks p√ºsiekspositsioone koostatakse ja kui &quot;p√ºsivad&quot; need on? Millised on v√§ljapanekute koostamise l√§htealused, kas isikup√µhised v√µi temaatilised? Kas v√§ljas on pigem n√§ited masstoodangust v√µi unikaaldisainist? Kuidas kajastub √ºldkunstiajalugu ja selle &quot;stiilid&quot; tarbekunstis ja disainis? Millest on juttu ajakirja kunst.ee uues numbris ja helikunsti eris? Mida t√§hendab helikunst ja miks ei v√µiks seda nimetada lihtsalt muusikaks? Mis on institutsioonikriitika ning kas ja kuidas see toimib Eesti kunstimaailmas? Mis juhtus Berliini biennaalil? Eesti Arhitektide Liidu eestvedamisel 

* Septembrist l√§ks lahti Disainiaasta, mis koondab kokku n√§itused, konverentsid, √µpitoad ja raamatud, et tutvustada k√µigile disaini olemust ja vajalikkust. Eesti Kunstiakadeemia Disainiinnovatsioonikeskuse juhata Katri Ristal r√§√§gib saates sellest, kuidas nad p√º√ºavad t√µsta disainiteadlikkust mitte ainult tarbija vaid ka tellija seas. * In Memoriam skulptor Edgar Viies. Tema loomingust ja elust r√§√§gib Viiese n√§ituse ja kataloogi koostaja, Eesti Kunstimuuseumi skulptuurikogu hoidja Juta Kivim√§e. 1960. aastatel eesti skulptuuri uuendama asunud Viies on l√§inud kunstiajalukku eelk√µige oma abstraktsete kujudega, kuid ka mitmete m√§lestusm√§rkidega tuntud eesti kultuuritegelastele.



Nikolai Kusmin 100, &quot;Supersuperficial&quot; ja Kiwa - arhitektuurist * Nikolai Kusmini 100. s√ºnniaastap√§evale p√ºhendatud n√§itusest, r√§√§gib Eesti Arhitektuurimuuseumi teadur ja n√§ituse kokkupanija Mihkel Karu. * galeriis 008 on avatud EKA vabade kunstide teaduskonna esimese kursuse popkunsti ja minimalismi teemal n√§itus &quot;Supersuperficial&quot; (26.01-26.02.2007, juhendajaks Kreg A Kristring ja Kiwa), r√§√§gib Kiwa, galerist Lea Adrikorn ja tudengid (Regina Kuningas, Loore Raav, Teele Altm√§e) * Kiwa osaleb varsti Rael Artel Non Profit Project Spacetudengid raames Tartu Keskraamatukogus n√§itusega &quot;Tekstist masinani&quot;.
Tartu kunstikuu, Kumu hariduskeskus &amp; Warhol-Scanner * korraldaja Kreet Stubender r√§√§gib Tartu kunstikuust (telefoniintervjuu). * Piret Kruusandi Kumu hariduskeskusest r√§√§gib √§sja Kultuurkapitali poolt premeeritud haridusteguvusest * k√µlab helikunstniku Scanner plaadilt &quot;Warhol`s Surfaces&quot;, 2003 (helimaterjaliks 1970ndate A. Warholi intervjuud) Scanneri omalooming &quot;Five Views Of an Onion&quot; (&quot;5 vaadet sibulale&quot;, 10:23).

1980ndate nostalgiast Eesti kunstis * Ando Keskk√ºla r√§√§gib enda kureeritud n√§itusest &quot;Kaheksak√ºmnendad sulgudes&quot; (Kumu, 19.01-26.08.2007) * Andrei Korma≈°ov (1983-1988 kirjastuse Eesti Raamat plakatitoimetaja, praegu vabakutseline disainer ja EKA √µppej√µud) r√§√§gib (telefonil) N√µukogude 1980ndate plakatitest. * saatejuhid teadustavad EKA kunstiteaduse tudengite talvefoorumit teemal &quot;Kujundite taaskasutus&quot; (3.-4. m√§rts).

Disainist * Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumis on avatud Briti ja eesti kaasaegse disaini √ºhisn√§itus Tallinnas (&quot;Minu maailm - uus subjektiivsus kassaegses disainis&quot;, 28.02.-07.04.2007) - r√§√§givad eesti-poolne kuraator Kai Lobjakas ja tekstiilidisaineri taustaga Krista Leesi. * Karen Jagodin tutvustab kahte n√§itust: (1) Vaal galerii: &quot;Kaheksast viieni&quot; (08.-26.03.2007). Elis Saarev√§li, Katrin Koskaru ja Alvar Reisner. Autorite trio, kes l√µpetas 2005. a Kunstiakadeemia maali eriala, tegeleb sel n√§itusel √ºhiskonnas aktuaalsete teemadega nagu majanduskasv, tootmissuhted ja t√∂√∂. (2) Hobusepea galerii: Paul Rogersi (Eestis elava briti kunstniku ja EKA √µppej√µu) isikn√§itus &quot;Transplants&quot; (08.03.-19.03.2007).

Uus galerii &quot;Soosoo&quot;, noorte kunstnike biennaali eel√ºritustest &amp; Arne Maasiku arhitektuurifotod. * hiljuti avati uus disainigalerii &quot;Soosoo&quot; Kalamajas (soo tn 4), tegemisi tutvustab galerist √úlle Jehe. Galeriist v√µib leida nii v√§lisdisaini klassikat kui ka noort eesti disaini, hetkel on avatud Jaanus Orgusaare m√∂√∂bliseeria. * Rael Artel tutvustab s√ºgisel asetleidva Noorte Kunstnike biennaali eel√ºritusi, bienaali korraldaja on Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus. Toimunud on mitmed workshopid (Art in practice, Public preparation &quot;Translocal express&quot;), l√§hikuudel toimumas rahvusvaheline workshop Leedus &quot;Kunstniku vastutus ja utoopia&quot; ja suvised workshopid P√§rnus &quot;Rohujuure demokraatia&quot;. * Arne Maasik r√§√§gib (telefonitsi) oma Lastemaailma galeriis avatud arhitektuurifotode n√§itusest, kuhu on koondatud viimase kolme aasta eesti terasarhitektuuri n√§iteid.

kunst.ee &amp; J√ºri Ojaver * Heie Treier r√§√§gib kunst.ee uuest numbrist (1/2007), sh vaadatakse tagasi √ºheaastasele Kumu tegevusele, erinumbris (toimetaja Ave Randviir) on teemaks Eesti Litograafia keskus, on ka graafilise disaini lisa. * J√ºri Ojaver r√§√§gib oma isikn√§itusest &quot;Liputajad metsas&quot; Hobusepea galeriis ( 04.04.-23.04.2007). Sissejuhatuseks aga r√§√§gib kunstnik oma √§sja Kunstnike Liidu n√§itusel √ºleval olnud (ja vastakaid arvamusi tekitanud) t√∂√∂st (esitles end Georg Otsana, kes laulab kanalisatsioonis) ja selle tagamaadest.

Uus laine Kunstihoones &amp; fotomuuseum * Noorest eesti kunstist ja oma kureeritud n√§itusest &quot;Uus laine. 21. sajandi eesti kunstnikud&quot; Tallinna Kunstihoones ja Kunstihoone galeriis (28.04.07-28.05.07) r√§√§givad Anders H√§rm ja Hanno Soans. Antakse √ºlevaate noorte Tallinna ja Tartu kunstnike ideedest ja suundadest. Uue laine kunstnikud tulevad pigem vaikselt ja vahest intellektuaalsemate pretensioonidega kui valjuh√§√§lsemad 1990date kunstnikud. Mainitakse ka r√ºhmituse Non Grata paralleeln√§itust Tallinna Kultuuritehases, millel plagieeritud pealkiri &quot;Uus laine. 21. sajandi kunst&quot;, kuid mille sisu peegeldab pigem nn P√§rnu s√ºrrealismi ja 20. sajandi 60ndat. * Fotomuuseumi (Tallinna Linnamuuseumi filiaali, mis asub Raekaja taga) tegevusest Betty-Ester V√§ljaots ja Kristel Lukats.
Eesti noor kunst Patarei Vanglas ja Vaal galeriis * Aleks Tenusaar, Maris Vahter ja Ilmar Kurvits r√§√§givad Tallinna √úlikooli tudengite poolt algatatud ja mitme rahvusvahelise partneri√ºlikooliga (Helsinki, Essen, Thessaloniki) koost√∂√∂s korraldatud Ahne festivalist (07.-25.05.2007) Patarei vanglas, kust leiab nii √ºli√µpilaste kui ka √µppej√µudude v√§ljapanekuid. * Andres L√µo r√§√§gib oma kureeritud noorte kunstnike n√§itusest &quot;POMO SAPIENS: See on t√µesti midagi&quot; Vaal galeriis (02.-19.05.2007).

Foto, arhitektuur ja vene uus kunst 1) Kalev Vapper r√§√§gib oma foton√§itusest Tartus: &quot;Vapper Kalev l√µpetab kooli&quot; Tartu K√µrgema Kunstikooli l√µpetamisest 15.06.2007 2) Toomas Tammis r√§√§gib Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna l√µput√∂√∂de n√§itusest Disaini- ja Arhitektuurigaleriis 5. - 30. juuni 2007 3) Teet Veispakk r√§√§gib KUMUs √ºleval olevast vene uue kunsti n√§itusest &quot;M√§lu tagasitulek&quot; 12. mai - 29. juuli 2007, kuraator on Viktor Misiano.

A) Aleksander Tsapov Tallinnast. 1) &quot;Kik in der Kok&quot; filmifestival von Krahli teatris, teemaks pornograafia (10.-11.09.2007), r√§√§gib Katja Novitskova 2) Kultuurikatel Tallinnas avab uksed interdistsiplinaarsele √ºritustekogumile Vertikaal, mille raames toimub kaks avalikku seminari ehk &quot;M√µttepark&quot;. 09.09. Autori√µigused, 17.09. Kultuurikatla kui alustava organisatsiooni v√µimalused ja paratamatused. R√§√§gib Maarin Ektermann. B) Kaisa Eiche Tartust. 0) Kutsub 09.09 toimuvale Y-galerii hooaja avamispeole Tartus (&quot;Take your shit out&quot;) 1) Katrin Kruus r√§√§gib V√µru galerii kahest paralleelsest n√§itusest - Peeter Lauritsa foton√§itus &quot;Minu kodu&quot; (03.09.2007-28.09.2007) - Evelin M√º√ºrsepa ja John Grzinich √ºhisn√§itus &quot;Lokalisatsioonide faktuurid&quot; (video, heli ja maal, (03.09.2007-25.09.2007) 2) Tartu kunstnike majas on Tartu kunstnike liidu aasta n√§itus &quot;√ïige valik&quot; (05.-30.09.2007). R√§√§gib Toomas T√µnissoo.

Kino konverents Kumus + Barthol Lo Mejor. 1) Kino konverents Kumus Via Transversa. Endise idabloki kadunud kino Konverents Kumus 5.-6.10.2007. Intervjuu konverentsi korraldajaga - Eva N√§ripea (salvestatud EKA disaini ja innovatsioonikeskuses). 2) Barthol Lo Mejor. Kunstnik osales Plektrum festivalil Tallinnas (12.-16.09.2007) ja Noorte Kunstnike Biennaalil Tallinnas (28.09.-11.11.2007), jutt k√§ib tema raamatust ja muusikast. Noorte Kunstnike Biennaalil osales ta n√§itusel &quot;Tekstist masinani&quot;. S

Martin Saar + Tampere Maja ja Tartu Kunstimuuseum. 1) Martin Saar Martin Saar &quot;80ndad Eestis&quot; ARTDEPOO galeriis Tallinnas (09.10.2007 - 20.10.2007), n√§ituse esimene (proovi)variant esitleti New Yorgis. 2) Tampere Maja ja Tartu Kunstimuuseum. 2.1) Tartu Tampere Maja ja Soome fotokunst (6. - 28.10.07). Tuuli Mukka ja Sandra Lamppu foton√§itus &quot;Harhakuvia - Illusioonid&quot;. Saatejuht: Kaisa Eiche. Saate k√ºlaline: Mariliin Kindsiko 2.2) Liisa Kaljula r√§√§gib Tartu Kunstimuuseumi uuest loengusarjast &quot;V√§ike kunst&quot;.
Graafikatriennaal + Audiogalerii + Marco Laimre + Tudengifilmid. 1) Graafikatrienaal. Anders H√§rm (Kunstihoone ja Kunstihoone galerii n√§ituste peakuraator) r√§√§gib 14. Graafikatrienaalist. 2) 26.10.07 Kumu hoovis toimuva Audiogalerii eeltutvustus. Muusika: Derek Holzer, &quot;Metalophone drift snipet&quot;; John Grzinich, &quot;Sun in Hand, stone in water&quot;. 3) Marco Laimre + Tartu tudengifilmid Marco Laimre n√§itus &quot;V√§ikesed Puust Inimesed V√§ikeses Puust Linnas&quot; (19.10.07-25.11.07) Tartu Kunstimuuseumis. Tutvustab n√§ituse kuraator Indrek Grigor. 4) 18.10.07 toimum Tartu S√ºgisp√§evade raames Ateena keskuses Tudengifilm 2008. Samu filme v√µib 24.10.07 n√§ha ka Tartu Y-galeriis. Festivali tutvustab Urmas Reisberg.
Kunst.ee + Y-kohtumine Tartus. 1) Kunst.ee Heie Treier tutvustab uut kunst.ee numbrit, mille erinumber on seekord ajalehe formaadis (k√ºlalistoimetaja Karolina Lobovit≈°-Dymanus). Teemad: Veneetsia bienaal, Documenta Kassel, erinumber Abstraktsioon. 2) tutvustus: Martin Creed 2. novembril NU performance festivalil Kanuti gildi saalis. Saatejuht: Aleksander Tsapov. Muusika: John Martin, &quot;Solitaire&quot;. 3) Y-kohtumine Tartus 30. oktoobril j√§rjekordne Y-kohtumine. Seekord on pihitoolis MoKSi oktoobrikuine residentkunstnik Vahram Muradyan (Armeenia). Ta t√∂√∂tab Moostes projekti &quot;portrait-ests&quot; (videoportreede seeria) kallal.
Martin Creed + Rael Arteli galerii + Rauno Thomas Moss. 1) Martin Creed Intervjuu NU Performance Festival II esinenud Martin Creediga (UK) tema √ºrituse &quot;Varietee Performance&quot; Kanuti Gildi saalis 02.11.07 (vestlus toimus 01.11.07). 2) Rael Arteli galerii Rael Arteli galerii uue hooaja avamisest n√§itusega &quot;Minnes vastu lugejate soovidele&quot; r√§√§givad Rael Artel ja noored kunstnikud Kristiina Hanson ja Laura Toots. 3) Rauno Thomas Moss. Rauno Thomas Moss on esindatud kahel n√§itusel: Tartu √ºlikool.maalikool ning lastekunstikooli galerii n√§itusel, Moss r√§√§gib Tartu maalikoolidest.

Eesti pargid + Y-kohtumine. 1) Ants Hein ja eesti pargid. K√ºlas on Ants Hein (kunstiteadlane, ajalooinstituudi vanemteadur). Teemaks on pargid Eestimaal ja raamat &quot;Eesti pargid I&quot; (2007). 2) Y-kohtumine - John Grzinich J√§rjekordsel Tartu Y-galerii ja MOKSi kohtumisel on 27.11.2007 k√ºlas John Grzinich. Saatejuht tutvustab USAst p√§rit k√ºlalist, kes elab alates 2003. a.-st Eestis ja koordineerib Mooste Kunsti ja sotsiaalpraktika keskuses (Moks) meedialabori. Heliloojal ja multimeediakunstnikul (kes tegeleb peamiselt heli performence'ide ja heliinstallatsioonidega) on hetkel k√§sil film &quot;Mimema&quot;, mille k√µlaliseks aluseks ka varem valminud samanimeline kaheosaline elektrooniline kompositsioon (pikendatud oreliheli).



Airi Triisberg ja Rael Artel r√§√§givad: * &quot;Public Preparation - Biennale of Young Artists&quot;, mis on projektiraamat, mis dokumenteerib, kommenteerib ja kontekstualiseerib 2007. aasta oktoobris Tallinnas toimunud Noorte Kunstnike Biennaali. * Rahvusvahelisest seminarist &quot;Translocal Express&quot;, mis k√§sitleb kaasaegse kunsti maailmas toimivaid koost√∂√∂mudeleid ning nende institutsionaalseid, poliitilisi ja sotsiaalseid aspekte. * Rael Artel Gallery: Non-Profit Project Space'is avatud Eesti Vabariigi 90. s√ºnnip√§evale p√ºhendatud n√§itusest &quot;Kas me sellist Eestit tahtsime?!&quot;.

Tartu K√µrgema Kunstikooli fotograafiaprofessor Peeter Linnapit iseloomustavad tema tudengid kui intriganti, hullumeelset professorit, punki meest ja m√§ssajat. Mehe seisukohad on t√µepoolest radikaalsed. N√§iteks leiab ta, et Eestis ei ole √ºhtegi kunstiteoreetikut. Talle endale aga on s√ºdamel√§hedased kunstiteosed, mis ei p√º√ºa olla lihtsalt ilusad ja vaatamisv√§√§rsed, vaid on √ºhiskonda kritiseerivad, poliitikat ning ajalugu uurivad. Seda suunda on Peeter Linnap ka ise fotokunstniku ja kuraatorina viljelenud. Autor Kristina Veidenbaum, re≈æiss√∂√∂r Mati Kark.

Mis mees see on, kes on l√§bi ja l√µhki kunstnik, kes √ºllatab iga kord, kui ta millegagi lagedale tuleb, kelle t√∂√∂d on r√µ√µmsad ja humoorikad, ent kes oskab peene irooniaga kraapida kodanike ilu-, au- ja √µiglustundel? S√µprade hinnangul on J√ºri veidi lapsemeelne, musta huumorit armastav parandamatu optimist. Et kunstniku tegemistes on ka rahvusvahelist haaret, t√µestas Veneetsia biennaal, kus gondoljeerid muutsid oma tavateekonda, et s√µita l√§bi J√ºri skulptuuri alt, mis uhkeldas v√§ljakutsuvalt mitmem√µtteliselt √ºle ajaloos palju n√§inud Veneetsia kanali. J√ºri Ojaveri kunstirohket maailma vahendavad re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat, operaator Meelis Kadastik, toimetaja Mariina M√§lk.

Portreefilm Eesti professionaalsele disainiharidusele aluse pannud professorist Bruno Tombergist, kelle eestvedamisel alustas 1966. aastal EKA disainikateedri eelk√§ija, t√∂√∂stuskunsti osakond. Eesti Disainikeskuse eestvedamisel ja Kultuurkapitali toetusel valminud filmis meenutab peategelane nii oma √µpinguaegu kui ka kateedri loomisega kaasnenud seiku, sealhulgas t√§na absurdsena tunduvaid momente n√µukogude suletud s√ºsteemist, infosulust ning ideoloogilistest diktaatidest. Tollased kolleegid ja tudengid jagavad vaatajatega oma mitmekesiseid m√§lestusi neist keerulistest, kuid huvitavatest aegadest. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat, toimetaja Mariina M√§lk.

Sarja esimene saade. Kunstiministeerium on a) iga-aastane konverents, b) kord kuus toimuv raadiosaade Klassikaraadios. Kunstiministeeriumis arutatakse lahti jooksva kunstielu s√µlmpunkte ja s√µlmitakse kohe ka uusi. Kasvatatakse laiemas publikus kaasaegse kunsti m√µistmist, vesteldakse erinevate vaatenurkade esindajatega, kommenteeritakse, antakse √ºlevaade ja tehakse ekskursioone. Kunstiministeerium soosib suurte ja v√§ljapaistavate agentide k√µrval ka v√§ikeseid ja omaalgatuslikke praktikaid ning hoiab oma uksed lahti ning meeled ergud. Kuidas seda k√µike n√º√ºd kord kuus tunni aja sisse mahutada, on raske prognoosida, kuid r√µhk on eelk√µige kaasaegsel ja kriitilisel kunstil, mis soovib √ºhiskonnas toimuvat m√µjutada ja selle protsessides kaasa r√§√§kida. Esimeses saates on p√§evakorras j√§rgmised teemad: * Marco Laimre r√§√§gib Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi suvisest n√§itusehooajast ja valgustab j√§rgmise aasta plaane; * Tanel Rander ja Erkki Luuk tutvustavad n√§htust nimega eksp, mis on meililist, rida
Kunstiministeeriumi nr 2 teemadering jaguneb kaheks. K√µigepealt t√§helepanu all on kaasagse kunsti festival ART IST KUKU NU UT Tartus - Indrek Grigor annab oma &quot;Tartu m√∂liseb&quot; rubriigis l√ºhikese √ºlevaate, kuidas kohapealt vaadates kogu √ºritus tundus ning sirvib ka ART IST...-i publikatsiooni, mida kuraatorid Rael Artel ja Kaisa Eiche on nimetanud &quot;Tartu kaasaegse kunsti skeene subjektiivseks uurimuseks ja lisadeks&quot;. Maarin M√ºrk vestleb t√§ienduseks Kaisa Eichega ning p√º√ºab eelk√µige v√§lja kangutada, et mis siis n√º√ºd edasi saab. Teisel poolajal on Kunstiministeeriumis k√ºlas Reet Varblane Tallinna Kunstihoonest ning vestlus keerleb √ºmber &quot;Personal is Political / Isiklik on poliitiline&quot; n√§ituse, liikudes Berliini dada-r√ºhmitusest Eesti 60ndatesse ning edasi kaasaega, seda k√µike l√§bi naiseks (naiskunstnikuks) olemise erinevaid k√§sitlusi kombates. Hanna H√∂ch kohtub Helju Sarnet Saurami, Martha Rosleri, Anna-Stina Treumundi, Guerilla Girlsi jt. Autor Maarin M√ºrk. To

Eesti Kunstiteadlaste √úhingu korraldusel toimus k√µnep√§ev &quot;Vaidlused asjade seisu √ºle&quot;, kus teemadeks olid n√§iteks museion ja academia - pilt ja teooria?, kunstiajakirjandus, alternatiivsed institutsioonid jpt. Kunstiministeeriumi kokkuv√µte sellest, milline on &quot;asjade seis&quot;. Tartu m√∂liseb seekord Loop galerii ja DUUL 2010 n√§ituse teemadel. Indrek Grigor - Laura Kuusk. Maarin M√ºrk - Andres Kurg, Margus Tamm. Saate autor Maarin M√ºrk. Toimetaja Annika Kuuda.

Kumus avatud Tallinna XV Graafikatriennaal oli kahtlemata Kultuuripealinna √ºks esinduslikumaid √ºritusi. Eksponeeritud oli 109 kunstniku t√∂√∂d 35 riigist. Triennaal kandis pretensioonikat pealkirja: Armastuse, mitte raha p√§rast. Ingliskeelne aforism &quot;for love not money&quot; v√§ljendab igasugust t√∂√∂d, mida ei kannusta rahaline eesm√§rk. Miks selline teemavalik? N√§itusel k√§isid autor-saatejuht Maria Arusoo, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, operaatorid Ivar Murel, Meelis Kadastik, Feliks Grossmann, helire≈æiss√∂√∂r Mati Jaska, toimetaja-produtsent √ïie Arusoo.



Delta k√ºlaliseks kunstnik Anna Hints (1982). Koost√∂√∂s kunstnik Maria R√µhuga (1988) avati 16. m√§rtsil Tallinna Linnagaleriis n√§itus pealkirjaga &quot;N√§lg&quot;, mis vaatleb erinevaid n√§lja-seisundeid: n√§lgimist vaimsetel p√µhjustel ja n√§lgimist materiaalsetel p√µhjustel. Kunstnikud Hints ja R√µhu r√§√§givad n√§itusel ajastust, kus k√µike on n√§iliselt liigagi palju. Buliimik raiskab toitu oksendades, heategevus kartuleid m√§dandades. Kultuurkapital toidab k√ºll loomemajandust (ehitamine, kirjastamine ja n√§itusetegevus), aga mitte loojat. Kultuur, ilu, armastus, headus, raha, toit - sageli j√µuavad need sinna, kus ollakse tarbimisest ja heast-paremast √ºlek√ºllastunud. *K√µiki kunstnikke, kes tunnevad, et riik ja √ºhiskond suhtuvad loovt√∂√∂tajatesse √ºksk√µikselt, kutsutakse osalema galerii ruumides l√§biviidavas aktsioonis &quot;Kerjav kunstnik&quot;.* Autor Elis Vesik.

Kunstiministeeriumis seekord k√ºlas John Grizinich Mooste Kunsti- ja Sotsiaalpraktikate Keskusest, John Fail Tallinnas ja Helsingis tegutsevast projektiruumist Ptarmigan ning Elijah V√§rtt√∂, kes veab eksperimentaalmuusika sarja Servataguse Muusika ja galeriid EAST. Olles elanud Eestis erineva pikkusega aja, on k√µigil kolmel k√ºlalisel erinevad kogemused siin projektiruumi/s√ºndmuste organiseerimisega. Vestluse teemadeks ongi omaalgatuslik kultuurielu Eestis (Tallinnas) ning selle korralduslikud ja sisulised v√§ljakutsed. Lisaks j√§tkab &quot;Tartu m√∂liseb&quot; oma lugemisaastat ning seekord lehitseb saatejuht Indrek Grigor maalikunstnik Peeter Krosmanni abil Eesti Kunstiajaloo 5. k√∂idet. Autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Tekstiilikunstnik Signe Kivi juhib juba mitu aastat Tallinna Kunstiakadeemiat. Teda armastatakse rektorina, sest ta suhtub ka juhtimisse loominguliselt. Oma tudengites n√§eb ta eelk√µige isikup√§ra, loojas isiksust. Vestluses saatejuht Jelena Skulskajaga r√µhutas Signe Kivi, et kunstikadeemias arvestatakse ennek√µike inimese andekust, mitte rahvust, keelt v√µi √ºhiskondlikku positsiooni. Toimetajad Piret J√ºrman ja Juku-Kalle Raid, re≈æiss√∂√∂r √úlle √ïun, kunstnik Ivi Piho, produtsent Ene-Maris Tali.

Kunstiministeeriumi stuudios on k√ºlas seekord Sally Stuudio juhataja Annely K√∂ster, kellega tuleb juttu kunstnikele ja kunsti√µpetajatele ning koolinoortele vanuses 14-19 suunatud mitmetasandilisest rahvusvahelisest kunstiharidusprojektist - Koolinoorte Kaasaegse Kunsti Triennaal Eksperimenta!. Teiseks vestluskaaslaseks on kunstnik Liina Siib, kes esindab Eestit sel aastal Veneetsia biennaalil oma projektiga &quot;Naine v√µtab v√§he ruumi&quot;. Rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; k√ºsitleb Indrek Grigor Tartu √úli√µpilasteatri lavastuse A. Vvedenski &quot;Ivanovite j√µulupuu&quot; kunstnikku Martinit. Saate autor on Maarin M√ºrk. Toimetaja Annika Kuuda.

Maikuine Kunstiministeerium on suuresti p√ºhendatud kunstikriitikale, mist√µttu laieneb Tartu m√∂liseb rubriik Maarin M√ºrgi ja Indrek Grigori vaheliseks vestluseks, kus arutletakse selle aasta jooksul nii Tallinnas kui Tartus j√§rjepidevalt toimunud avalike kunstikriitika lugemisgruppide √ºle. Otsitakse vastuseid k√ºsimustele: milline on selliste √ºsna eksperimentaalsete algatuste tulem, miks ja kuidas need tekkisid ning kuidas sellist kunstikriitika k√§sitlusi valgustavat formaati v√µiks edasi kasutada? Lisaks on ministeeriumis k√ºlas kuraatorid Airi Triisberg ja Rebeka P√µldsam, kes r√§√§givad seksuaalv√§hemuste problemaatikat k√§sitlevast rahvusvahelisest n√§itusest &quot;S√µnastamata lood&quot;. Tallinna Kunstihoones kuni 26. juunini avatud ulatuslikku n√§itusse on kaasatud k√ºmmekond kunstnikku nii Eestist kui v√§lismaalt, kes esitavad oma n√§gemuse seksuaalsetest identiteetidest. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Kultuuritolm 2011 festivali esineja Luulur. Jaan Malin aka Luulur on Tartu pooet, kirjanik ja kunstnik. Jaan Malin on √ºllitanud mitmeid luuulekogusid, avaldanud n√§idendeid, kureerinud ja osalenud mitmetel n√§itustel. Aastast 2001 on Luulur tegelenud ka h√§√§lutuse ehk k√µlaluulega. T√§nu omandatud virtuoossele tehnikale v√µitis ta poetry slam-i ehk luulepr√µmmu Viljandis ja Tallinnas aprillis-mais 2009. Oktoobris 2009 esindas Luulur meie konnatiiki Euroopa Poetry Slam-i P√§evadel Berliinis, kus saavutas 3. koha. Stuudios on Jaan Maalin (Luulur), k√ºsib Kaur Gar≈°nek.

Saatejuht Maarin M√ºrk alustab Kunstiministeeriumi teise hooajaga Klassikaraadios. * Hooaja avasaade p√º√ºab kaardistada erinevaid endistes t√∂√∂stuspiirkondades ja -hoonetes asuvaid loomekeskusi. K√ºlas on Herkko Labi, kes r√§√§gib Telliskivi Loomelinnakust, selle idee tekkest ja eesm√§rgist ning loomemajandusest √ºldisemalt. * Teiseks Kunstiministeeriumi k√ºlaliseks on Jaanika Kuklase, kellega tuleb juttu Kultuuritehasest &quot;Polymer&quot; ja seal 28. augustini toimuvast Kultuuritehase festivalist 2011. Viimane leiab aset juba seitsmendat korda ning mille seekordseks teemaks on &quot;Utoopia&quot;. * Rubriigi &quot;Tartu m√∂liseb&quot; autor Indrek Grigor edastab muljeid suvel k√ºlastatud kultuuri√ºritustest - esimesena saab kuulaja osa Eesti Kunstiakadeemiale kuuluvas Tamse √µppebaasis sarja &quot;Doings or not&quot; raames toimunud praktikumist, millest r√§√§givad l√§hemalt korraldajad Laura Kuusk ja Laura Toots. Autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Kunstiministeeriumis on seekord k√ºlas oktoobris toimuva kaamerakunsti festivali Tallinna Fotokuu peakorraldaja Marge Monko. Fotokuu programm koosneb n√§itustest ja s√ºndmustest, mille l√§biv teema on kaamerap√µhise kunsti v√µimalused, piirangud ja suhe ruumiga. Kunstiministeeriumi Tartu rubriigis kajastab Indrek Grigor noorte n√§itusprojekti &quot;Tartust √§ra&quot;, kus osalevad noored kunstnikud Anna Hints, Eva Labotkin, Marja-Liisa Plats ja Toomas Thetloff ning mis toimub kaasaegse kunsti festivali ART IST KUKU NU UT raames. Samuti kommenteerib viimase aja kultuuripoliitikat seoses muuseumitega Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Oktoobrikuine &quot;Kunstiministeerium&quot; tutvustab Kadrioru kunstimuuseumi rahvusvahelist suurprojekti &quot;Bosch &amp; Breugel. √úhe maali neli j√§lge&quot;, mis toob vaatajani neli erinevat variatsiooni √ºhe ainestiku teemadel ning esitab hulga p√µnevaid v√µimalusi vaatajal vana kunstiga l√§bi multimeedialahenduste kontakti saada. Stuudios on Kadi Polli. Lisaks uurib ministeerium Maria Hansarilt, kuidas edeneb Kultuurikatel. Millised on olnud vahepealsed arengud, mis toimub ja mis plaanid n√º√ºd edaspidiseks on. Indrek Grigor vestleb rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; Jaan Tootseniga Uue Maailma Seltsist ja selle dokumenteerimisest! Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Jelena Skulskaja vestleb Kumust ja seal toimuvast direktriss Anu Liivakuga. K√§ime Von Krahli teatris vaatamas hetkel √ºhe kuulsama Soome lavastaja Kristian Smedsi lavastust &quot;Karamazovid&quot;. Smedsi t√µlgendused klassikalisest kirjandusest on alati ootamatud ja isikup√§rased, nii ka seekord. Dostojevski k√µige keerulisemast teosest l√§htuvas lavastuses m√§ngivad Tartu √úlikooli Viljandi Kultuuriakadeemia noored n√§itlejad. Priit Kuusk tutvustab Boris Hrebtukovi, kes alustas trummim√§ngu 11-aastaselt, oli pikka aega 
Novembrikuine &quot;Kunstiministeerium&quot; tegeleb seekord kahe festivaliga - Anders H√§rm r√§√§gib iga kahe aasta tagant toimuvast rahvusvahelisest kaasaegse performansi- ja teatrifestivalist NU performance, mis sel aastal j√§ttis selja taha teatri ja asus vallutama argielu lavasid ja kutsus kokku teoseid, mis keerlevad k√ºlalislahkuse kui m√µiste ja praktika √ºmber. Paula Toomel k√µneleb aga 17. novembril alanud kunstifestivalist Neu/Now, mis toob Eesti publikuni seitsmeteistk√ºmne riigi noorte kunstnike visuaalse kunsti, disaini-, filmi-, teatri-, tantsu-, muusika- ja helikunstiprojektid. Indrek Grigor ja &quot;Tartu m√∂liseb&quot; seekord O√ú Visible Solutioni kallal. Autor Maarin M√ºrk.
2011. aasta viimases Kunstiministeeriumis arutletakse teemal Kultuuripealinn Tallinn 2011. Tehakse kokkuv√µtteid, p√º√ºtakse leida vastuseid k√ºsimustele, kas ja kuidas see aasta meid m√µjutas? Mis saab edasi? Stuudios on k√ºlas Kultuuripealinn Tallinn 2011 interdistsiplinaarsete projektide koordinaator Laur Kaunissaare ja Evelyn Sepp, kelle vastutusalas on Katla ehitus- ja arendustegevuse juhtimine ning sihtasutuse √ºmberkujundamise tegevusstrateegia koostamine perioodiks p√§rast kultuuripealinna aasta l√µppu. Rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; teeb Indrek Grigor strukturalistliku anal√º√ºsi Mare Tralla isikun√§itusest &quot;Hull armastus&quot;, mis oli avatud 18. detsembrini Tartu Kunstimaja suures saalis. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Mitusada inimest on alla kirjutanud kultuuriministeeriumile, Tallinna kultuuriv√§√§rtuste ametile ja kunstihoone n√µukogule saadetud avalikule p√∂√∂rdumisele, milles avaldatakse muret palgaliste kuraatorikohtade koondamise √ºle Tallinna Kunstihoonest. Alates m√∂√∂dunud aasta 1. detsembrist on Kunstihoone uus juhataja Karin Hallas-Murula, kes lubab hakata kunstihoonet juhtima teistsuguse struktuuriga. K√µrvuti j√§√§vad vabakutseliste kuraatorite n√§itused kunstnike endi taotletud n√§itustega. Teisest kvartalist v√µtab Murula kunstihoonesse t√∂√∂le programmikoordinaatori, esimesel v√µimalusel ka kunstipedagoogi. Ambitsioonikaid p√ºsikuraatoreid, kes soovivad kunstihoone programmi oma k√§e j√§rgi kujundada, edaspidi Vabaduse v√§ljakul ei ole. Kuulame Karin Hallas-Murula intervjuud, mida ta andis Vikerraadiole. Kuraatorite arvamust esindab Delta saates Maarin M√ºrk. Autor Nele-Eva Steinfeld.
* 26. jaanuari Kunstiministeerium keskendub Tartu identiteedile ja otsib vestlusringis k√ºsimust vastusele kas Tartut saab k√§sitleda kui s√ºmboli &quot;turuv√§√§rtust&quot;. Teema √ºle arutlevad Maarin M√ºrk, Indrek Grigor ja Berk Vaher. * Rubriik &quot;Tartu m√∂liseb&quot; k√§sitleb III Tartu Rahvusvahelist Graafikafestivali &quot;Kunstiakadeemiatelikvideerimine&quot;, mis avati 21. jaanuaril. Indrek Grigor k√ºsitleb graafikafestivali √ºht organisaatorit Al Paldrokit. Autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
* Gregor Taul on palunud Kunstiministeeriumi eetrisse Liisa Kaljula, kelle juhtimisel on alanud k√§esoleva aasta s√ºgisel ennek√µike meie kunstikriitika, aga ka kunstiv√§lja tootlikust t√µstva kolmanda Artishoki biennaali ettevalmistused. * Triin Tulgiste tegeleb intervjuu vormis eneseanal√º√ºsiga k√ºsitledes Anna-Stina Treumundi naise rolli ja naiseks olemise s√µlmk√ºsimuste j√§rele, varjates seda k√µike osavasti Lady festi taha. * Tartu m√∂liseb rubriigis p√º√ºab Indrek Grigor esitada arhitektuuri ajaloolasele ja konkreetsel juhul ka t√µlkijale Ingrid Ruudile kriitilisi k√ºsimusi √§sja eestindatud Kenneth Framptoni Moodsa Arhitektuuri kriitilise ajaloo kohta. Saate autor on Indrek Grigor, kaasautorid Triin Tulgiste ja Gregor Taul. Toimetaja Annika Kuuda.

Kunstiministeerium arutleb seekord kunsti rahastamise teemadel, mille √ºks n√µrk koht Eestis on suutmatus probleemi kirjeldada. Pidevalt otsitakse paralleele s√µsarv√§ljadega, ennek√µike teatri ja muusika n√§ol. Ent kas see paralleel ikkagi p√§deb? V√µib-olla peaks kunstnikku v√µrdlema hoopis teadlasega? Vastuseid otsivad Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere, teadlane Mart Loog ja saatejuht Indrek Grigor. Aasta alguses avati Tallinnas ingliskeelsete raamatutega kaubitsev raamatupood Slothrops, n√º√ºd on kolmest t√ºtarlapsest Helena Leif, Liina Luhats ja Heleri Luuga koosnev initsiatiivgrupp otsustanud lisada poodi Ise Seisva Riiuli ehk S(H)ELF-i, mis hakkab sisaldama isekirjastatud v√§ljaandeid. Konkreetse riiuli idee ja isekirjastamise olukorra j√§rele √ºldisemalt p√§rib asjaosalistelt Gregor Taul. Saate autor on Indrek Grigor.
* Kunstiministeeriumil on seekord k√ºlas s√µsar ehk Kultuuriministeerium, keda esindab kunstin√µunik Maria-Kristiina Soomre. Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere ja Indrek Grigor uurivad temalt Eesti kultuuripoliitika arhiveeritud, kehtivate ja tulevaste alusdokumentide funktsiooni, sisu ja rolli kohta poliitika kujundamisel. * Triin Tulgiste palus stuudiosse Tartu Loomemajanduskeskusest v√§ljakasvanud kunstilaenutuse Kaleidoskoop vedaja Liina Rausi, et r√§√§kida temaga kunstist, turust ja loomemajandusest. * Gregor Taul anal√º√ºsib Indrek Sirkli kureeritud n√§itust &quot;Sisu ja Vorm I. Kaasaegne Eesti graafiline disain 2001-2011&quot;, mis on avatud Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. Saate autor on Indrek Grigor, toimetaja Annika Kuuda.
Ilmus noorte arhitektide kogumik, milles tuuakse v√§lja oma visioonid Tallinna l√§hialade arengust. 26. aprillil esitlesid Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala magistrandid oma n√§gemusi Talllinna l√§hiasulate arengust. Noorarhitektide v√§rske kogumik &quot;Tallinnast v√§lja! N√§gemus Tallinna l√§hialade arengust 2030+&quot; sisaldab 10 magistrandi visiooni Tallinna l√§hialade elukeskkonnast ja kvaliteedist. Vaatluse all on Keila, Saku, Lagedi, Tabasalu, Harku, H√º√ºru ja Vatsla. R√§√§givad √ºks t√∂√∂ juhendajatest Indrek R√ºnkla ja magistrant Karin Leht. Saatejuht Markus J√§rvi.

Kunstiministeeriumi hooajale panevad punkti Indrek Grigor ja Gregor Taul. Hooaja viimases Kunstimisnisteeriumis tutvustab ja lahkab Gregor Taul Eesti Kunstiakadeemia magistrit√∂√∂de p√µhin√§itust ja sellega kaasnevat Eesti Kunstiakadeemia igakevadist l√µput√∂√∂de festivali TASE 12, mis lisaks l√µput√∂√∂den√§itusele pakub k√ºlastamiseks teisi v√§ljapanekuid, l√µpetajate isikun√§itusi, tudengite omaalgatuslikke kunstiprojekte, avalikke loenguid ja loomulikult ERKI moeshow'd. √úhtlasi teeb Gregor Taul juttu Aliina Astrova algatatud &quot;Ateljeede visiitide&quot; sarjast, millega seoses k√ºlastavad viis kriitikut, kuraatorit ja kunstiteadlast j√§rgneva aasta jooksul k√ºmne kunstniku ateljeesid, et j√§lgida kunstnikuelu, mis leiab aset n√§ituste vahepeal. Indrek Grigor l√§ks p√§rast m√µnigast pausi vahelduseks taas mikrofoniga stuudiost v√§lja, et vestelda kunstnik Tanel Randeriga tema hiljuti Y-galeriis l√µppenud n√§itusel &quot;Decolonize this&quot;. Saate autor on Indrek Grigor.
Kunstnik August K√ºnnapu avas Draakoni galeriis isikn√§ituse &quot;P√ºhad hetked lihtsa inimese elus&quot;. Ta on l√µpetanud 2002. aastal Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri erialal. Olles alustanud briti m√µjutustega pop-naivistlike maalide loomist juba esimeste √µpinguaastate ajal, on K√ºnnapu t√§naseks esinenud k√ºmnetel rahvusvahelistel ja kohalikel n√§itustel. K√ºnnapu on kultuuriajakirja Epifanio peatoimetaja ja v√§ljaandja, tema maaliloomingut on tunnustatud 2007. aastal Konrad M√§e nimelise preemiaga. K√ºnnapu maalidel kujutatud inimesed j√§tavad mulje, nagu poseeriksid nad juhuslikule pildistajale, katkestades vaid hetkeks k√§siloleva tegevuse, et hiljem h√§irimatult j√§tkata. Kunstniku s√µnul k√§sitleb ka uus n√§itus erinevaid argihetki. K√ºsib Kristiina Kiis.
13. juulil avatakse Hiiumaal, Paluk√ºla kirikus Siim-Tanel Annuse n√§itus &quot;Tornid taevasse&quot;, kus on eksponeeritud kunstniku suureformaadilised rekonstruktsioonid nooruses loodud ideaalmaailmadest - tornid vaimsest kasvamisest ja p√ºrgimustest. Avamisel esinevad ka Erkki-Sven ja Lauri-Dag T√º√ºr. Samal saab Saaremaal, Kuressaare Kultuurikeskuse saalis n√§ha Siim-Tanel Annuse r√§ndn√§itust &quot;Raha ja Poeesia&quot;. L√§hemalt r√§√§gib Siim-Tanel Annus Annika Kuudale.
Eesti ekspositsioon Veneetsia XIII arhitektuuribiennaalil t√µstatab k√ºsimuse &quot;kui pikk on √ºhe maja elu?&quot;. Vastust otsitakse Tallinna Linnahalli n√§itel - v√§√§rikas modernismip√§rand Tallinna tuiksoonel, mis vaid m√µnik√ºmmend aastat tagasi oli tunnustatud ja vajalik ehitis, kuid on t√§naseks suletud. Linnahalliga toimuv on k√µnekas ka laiemas kontekstis - sarnane tendents on m√§rgatav k√µikjal maailmas, kus kasutuseta seisab arvukalt arhitektuuriteoseid, mil vanust alla 50 aasta. Veneetsia arhitektuuribiennaal on avatud 29. augustist 25. novembrini 2012, kolme kuu jooksul k√ºlastab seda √ºle 100 000 arhitektuurihuvilise k√µikjalt maailmast. Ekspositsiooni tutvustavad T√º√ºne-Kristin Vaikla ja Urmo Vaikla. Autor Nele-Eva Steinfeld.
K√ºlalised - noored kunstnikud Liisa-Helena Lumberg, Aksel Haagensen, Linda Vainom√§e ja kuraator Eliisa √úlevain. 20. augustil avatakse Tallinna Joonistustriennaali raames Vabaduse v√§ljaku tunneli Eksperimentaalgaleriis noorten√§itus &quot;Piirituse maitse&quot;, mis uurib loomevabadust. Eksponeeritakse kolme noore kunstniku t√∂id, mis on valminud kuraatori loodud projekti k√§igus. Kunstnikud lahendasid ebamugavates tingimustes keerulisi kontseptuaalseid √ºlesandeid, millest s√ºndisid 9 t√∂√∂d. N√§ituse pealkiri on mitmem√µtteline s√µnam√§ng, m√§rkimaks √ºhelt poolt piirideta olekut ja teisalt piiritust kui v√§ga puhast ainet - et√º√ºlalkoholi. Vabaduses ja puhtuses aga on loomingu potentsiaal. Saatejuht Elis Vesik.
30. augustil avab Ulvi Haagensen Hop galeriis oma n√§ituse &quot;Iga p√§ev / Everyday&quot;. Ulvi Haagensen on s√ºndinud Sydneys, Austraalias, kuid praegusel eluhetkel elab ja t√∂√∂tab Tallinnas. Lisaks aktiivsele loomingulisele tegevusele on ta tegutsenud juba mitmed aastad Eesti Kunstiakadeemias √µppej√µuna. Haagensen seisab oma loomingus √ºhe jalaga joonistamise ning teisega illusiooni ja skulptuuri piirimail. Oma huvi igap√§evase ja koduse elu n√ºansside vastu realiseerib ta l√§bi 2D ja 3D muutumiste ja m√§ngu. Klassikaraadios tutvustab oma v√§ljapanekut kunstnik Ulvi Haagensen. Saatejuht Markus J√§rvi.

6. septembril avab graafik Mare Vint oma juubelin√§ituse &quot;Mineviku linnad&quot; Vabaduse galeriis. Mare Vint kuulub kunstnikep√µlvkonda, kes muutis enam kui neljak√ºmne aasta eest v√§ga oluliselt eesti kunstis k√§ibivaid esteetilisi kriteeriume. Tema looming on lahutamatu 1970. aastail eesti kultuurielu vallanud noorte intellektuaalide uutest v√§√§rtushinnangutest. P√§rast √µpinguid Kunstiinstituudis on tema graafilise loomingu stiil j√§√§nud suurel m√§√§ral muutumatuks, √ºhendades endas elitaarseima kunstnikumaine ja samas ka v√§ga laialdase publiku armastuse. Enam kui neljak√ºmne aasta jooksul on Mare Vint j√§√§dvustanud oma teostel inimkonnale sajandeid p√º√ºdmatuks j√§√§nud unelma. Tema graafilistel lehtedel ning unikaalsetel l√µuendile teostatud pliiatsijoonistustel kangastub maailm, kus inimtegevuse loodu ja loodud maailm eksisteerivad koos ideaalses harmoonias. Klassikaraadio stuudios on Mare Vint. Saatejuht Diana Dreving.
Alates 5. septembrist saab Plate tornis k√ºlastada kunstnik ja arhitekt Leonhard Lapini n√§itust &quot;Leonhard Lapini arhitektuursed joonistused&quot;. Tema teekond arhitektina on olnud veidi varjatum kui tema ettev√µtmised kujutavas v√µi tegevuskunstis. Palju uuritud, r√§√§gitud ja eksponeeritud Lapini kohta - kes on viimased 40 aastat olnud Eesti kunsti- ja arhitektuurimaastikul kui institutsioon iseeneses - pole seda ehk siiski √µige √∂elda. Lapini kui ehituskunstniku elulugu algas 1971. aastal Kunstiinstituudi arhitektuuri eriala l√µpetamisega, sellest alates on ta aktiivselt projekteerinud ja viimasel kahel k√ºmnendil √µpetanud tulevasi arhitekte. Leonhard Lapiniga k√µneleb Diana Dreving.



T√§na avatakse Hop galeriis Villu Plinki n√§itus UMBLUU, kus seekord on v√§lja pandud objektid alapealkirjaga &quot;V√§ga vaikselt&quot;. Teoste valmimisaastaks on 2012. Kunstnik ise √ºtleb, et oma viimase aja t√∂√∂d on ta koondanud √ºhisnimetaja UMBLUU alla: &quot;Eks nad natukene segased lood ka ole. P√§ris lugudeks ei saa neid k√µiki ka nimetada, osad kipuvad lause fragmentideks j√§√§ma. Antud n√§itusel esitlen √ºhte sellist, V√ÑGA VAIKSELT.&quot; Oma v√§ljapanekut k√§is Klassikaraadios tutvustamas Villu Plink. Saatejuht Markus J√§rvi.

Saate fookuses on kunstihariduse problemaatika, t√§psemalt kaasaegse kunsti √µpe. Ajal, mil suur osa kaasaegsest kunstist on h√ºljanud traditsioonilised v√§ljendusvahendid ja teemad, on muutumas senine kunsti√µpetus - endise lineaarse kunstiajaloo asemel l√§htutakse seostavast √µppest ja loovuse arendamisest, mis on aga endaga toonud kaasa hulga k√ºsimusi. Mis seisus kunstiharidus hetkel on ja kuhu v√µiks v√µi peaks see liikuma, selle √ºle arutlevad Kunstiministeeriumis saatek√ºlalised Heie Treier Tallinna √úlikoolist ja Reeli K√µiv Tartu Kunstimuuseumi hariduskeskusest. Vestlusringi juhatab Triin Tulgiste. Toimetaja Annika Kuuda.

31. oktoobril avatakse Tallinna Linnagaleriis kunstnik Jaan Elkeni n√§itus &quot;Kirjutatud on&quot;. Elkeni maalin√§ituse l√§htekohaks on k√µigile tuntud lugu, milles on √ºhendatud isiklik trag√∂√∂dia ja globaalne vaatem√§ng. Uue ja Vana Testamendi omavahel seotud narratiividest on kujunenud keerukas palimpsest, mis on v√§ljunud traditsioonilistest v√§ljendusvormidest ja ootusp√§rastest paikadest ning leidnud koha postmodernse kultuuri superstaaride repertuaaris - olgu selleks siis prantsuse kunstniku Orlani looming, Webberi rockooper &quot;Jesus Christ Superstar&quot; v√µi Madonna popkontsert. N√§itust tutvustab Klassikaraadio otsestuudios Jaan Elken. Saatejuht Markus J√§rvi.
Kunstiministeeriumi kolumnist Indrek Grigor teeb seekord juttu Jass Kaselaane teosest &quot;Aed&quot;, mida huvilistel on v√µimalik Tartu Kunstimaja Monumentaalgaleriis k√ºlastada 18. novembrini. Et kummastavas n√§itusesaalis √ºksi liig hirmus ei oleks, on saatesse palutud ka Kaselaane hea kolleeg Eike Eplik, kelle n√§itus &quot;T√ºdruk kes k√µike armastas&quot;, oli kaasaegse kunsti festivali ART IST KUKU NU UT raames Y-galeriis avatud 28. oktoobrini. Kaht skulptorit ei seo mitte ainult √ºhine taust, vaid ka nende t√∂√∂de sarnane, rohkemal v√µi v√§hemal m√§√§ral muinasjutuline ja √µ√µvastav teemadering ning teoste formaalne lahendus jutustuse n√§ol. Eike Eplikuga vestleb Indrek Grigor. Toimetaja Annika Kuuda.

9. novembril avatakse Eesti Arhitektuurimuuseumis, Ahtri 2 rehemaja taastamise ning ajaloolisest hoonet√º√ºbist inspireeritud n√º√ºdisaegse eramuarhitektuuri n√§itus &quot;Moodne rehemaja. Arhailise ruumi uuestis√ºnd&quot;. Eesti Vaba√µhumuuseumi korraldatud n√§itus on valminud koost√∂√∂s Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Arhitektuurimuuseumiga ning t√µstatab olulise k√ºsimuse ‚Äì kuidas muutunud kombed ja tavad, elustandardid ja -stiilid kohandada rehemaja kui sajanditevanuse hoonet√º√ºbiga? Kas madalate ja suitsuste lagedega, v√§ikeste akende ja maadligi hoidvate ustega elamus on kohta 21. sajandi inimesel? N√§itust tutvustavad kuraator Karen Jagodin ja Eesti Vaba√µhumuuseumi arhitektuuriosakonna juhataja Elo Lutsepp. Saatejuht Markus J√§rvi.
8. novembrist - 16. detsembrini on Tallinna Kunstihoones avatud Jaak Soansi n√§itus &quot;Varjud&quot;. Jaak Soans on avardanud eesti skulptuuri temaatikat ja kommunikatiivsust, tuues oma teostesse eksistentsiaalseid arutlusi inimese ja humanitaire v√µimalustest tehniseeruvas ja v√µ√µranduvas maailmas. Teda v√µib vaadelda eesti skulptuuri suure intellektuaali ja √µpetajana, keda on j√§rginud nii tema √µpilased kui kolleegid. Oma n√§itusest k√µneleb kunstnik Jaak Soans. K√ºsib Johanna M√§ngel.

N√§itust iseloomustab Mari Roosvalt j√§rgnevalt: &quot;Viimastel aastatel on olnud fraasid, s√ºnon√º√ºmid, visioonid, t√§hised; nende m√§rks√µnade abil moodustuvad t√§htsad kogumikud, mis on p√§rit mitmetelt reisidelt paljudest maadest. Olen pildistanud ja maalinud, m√§llu talletanud sajanditevanuste losside hurma ja kulda. Kuid see n√§itus saab olema vahetult l√§hedane, tuues esile mulle armsaks saanud korjeid maalisemas laadis&quot;. Alates 1992. aastast on Mari Roosvalt olnud tegev erinevatel ametikohtadel Tallinna Eesti Kunstiakadeemias. N√§itusetegevuses aktiivselt alates 1970. aastast osalevat Mari Roosvalti on tunnustatud mitmete mainekate auhindadega, sealhulgas 2006. aastal Konrad M√§e nimelise maalikunsti preemiaga. Mari Roosvalt on Eesti Akvarellistide √ºhenduse liige ja Eesti Maalikunstnike Liidu esinaine. Mari Roosvalti k√ºsitleb Maris Pajuste.
Saates tuleb juttu Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusest, mille eesm√§rgiks on 20 tegevusaasta jooksul olnud Eesti kunstielu integreerimine l√§√§ne kaasaegse kunsti v√µrgustikesse ja Eesti kaasaegse kunsti arhiivide loomine. Keskuse s√§ravamad aastad olid 1990. aastate l√µpus ja 2000. aastate algul, mil korraldati tihedalt konverentse ja anti v√§lja tr√ºkiseid. Milline on keskuse praegune seis, prioriteedid ja milles seisneb selle panus Eesti kunsti tutvustamisel, sellest r√§√§givad keskuse t√∂√∂tajad Maria Arusoo ja Rebeka P√µldsam. Saatejuht on Triin Tulgiste. Toimetaja Annika Kuuda.
Adamson-Ericu muuseumis on avatud n√§itus &quot;Mare Vint. Joonistused l√§bi viie aastak√ºmne&quot;. N√§ituse valik keskendub Mare Vindi joonistustele, √ºle poolte t√∂√∂dest on Eesti Kunstimuuseumi kogudesse kuuluvad varasemad teosed. Esitletud on ka viimaste aastate t√∂√∂d, milles Mare Vindi loomingusse ilmuvad v√§rvipliiatsijoonistus ja tu≈°≈° l√µuendil. V√§ljapanek toob eredalt esile Mare Vindi tundliku v√§rvimeele k√ºpsemise ning vaimse ja hingelise tasakaalu otsingud. N√§itusega kaasnevad haridus- ja publikuprogrammid. N√§itust tutvustab kunstnik Mare Vint. K√ºsib EMTA praktikant Signe Toomla.
Rauno Thomas Mossi n√§itus &quot;Eesti ballaadid&quot; Tallinna Linnagaleriis. See on kunstniku isiklik ja vaba teemaarendus Veljo Tormise samanimelise originaalteose ainetel. 27. juulil 1980. aastal Tallinnas esietendunud teos on siiski vaid kaudseks sissejuhatuseks n√§itusel esitletavatele maalidele ja et√º√ºdidele. Rauno Thomas Moss on √µppinud Tartu √úlikoolis maalikunsti ja semiootikat, t√§iendanud ennast Taani R√∏nshovedi Rahva√ºlikoolis kunstide alal, √µpib praegu semiootika doktorantuuris ning t√∂√∂tab √µppej√µuna Tartu √úlikoolis. Tema esimene isikn√§itus toimus 1997. aastal. Ta on esinenud oma t√∂√∂dega Soomes, Saksamaal ja Ungaris. Moss on avaldanud kunstikriitikat ja semiootilisi uurimusi. Saatejuht Markus J√§rvi. Intervjuu eel ja j√§rel k√µlavad Veljo Tormise &quot;Epigraaf IV&quot; ja &quot;Kuldnaine&quot; teosest &quot;Eesti ballaadid&quot; (RAT Estonia orkester ja oratooriumikoor T√µnu Kaljuste juhatusel).
Kunstiministeeriumi √ºmarlaua taha on seekord koondunud 21. novembril Tartu Kunstimajas avatud n√§ituse &quot;Jaunums! V√§rske L√§ti maal&quot; kuraator Peeter Talvistu, maalikunstnik Peeter Krosmann ja saatejuht Indrek Grigor. Peeter Talvistu tutvustab p√µgusalt n√§itust ja p√µhjendab kuratoorseid valikuid. Peeter Krosmann tutvustab omalt poolt L√§ti kunstiakadeemia traditsioone, heidab kriitilise pilgu n√§itusele ja seab kahtluse alla Eesti kunstiv√§ljal domineerivad v√§√§rtushinnangud. Toimetaja Annika Kuuda.
03.12.2012 avas Andres Tali Draakoni galeriis isikun√§ituse &quot;Mu s√ºda p√µleb igavesti! (visandeid St. Rita teemal)&quot;. Andres Tali on l√µpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi (praegune Eesti Kunstiakadeemia) 1980. aastal graafika erialal. Tali on olnud aastaid vabakutseline kunstnik ja raamatukujundaja ning on t√∂√∂tanud kirjastuse Eesti Raamat kunstilise toimetajana, reklaamib√ºroos Karlson &amp; Ko, samuti Eesti Kunstiakadeemias √µppej√µuna, meedia teaduskonna dekaanina ja akadeemilise prorektorina. Hetkel t√∂√∂tab ta Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna dekaanina. Tali on aastate jooksul p√§lvinud mitmeid preemiaid Tallinna Graafikatriennaalil, Eesti Kultuurkapitalilt ja aastal 2006. auhinnati teda Balti Assamblee kunstipreemiaga. Tali osaleb n√§itustegevuses alates 1980. aastate algusest ja on Eesti Vabagraafikute √úhenduse, Eesti Kujundusgraafikute Liidu ja Eesti Kunstnike Liidu liige. N√§itusest r√§√§gib kunstnik Andres Tali Markus J√§rvile.
30. novembril avasid Krista M√∂lder ja Neeme K√ºlm Kunstihoone galeriis n√§ituse KOHALOLU. Paus, varjud ruumis, kusagilt immitseb valgust, aimatav heli, koridor, √µhk seisab fotodel, peegeldades √ºht tuba teises, siinsamas, nii nagu kuskil mujal. Peaaegu mitte midagi. See on nii pagana lihtne, et kaotab t√§hendust. Voolamine √ºhest ruumist teise. T√§helepanu on suunatud millelegi, mida p√§riselt ei n√§e. √ïhk. √ïhk annab oleku. Sisenedes valel hetkel, kui tagauksest, on ruum kui tagurpidi t√µmmatud kott, kus koha t√§hendus ja asja olemus pole selged. Vajadus kogeda, tunnetuslik vaakum. Ruum kahe ruumi vahel, mis polegi ruum. Valgustundlikkus, mina olemasolu. See on see. Nauding ja igatsus tema j√§rele. Nauding, mis paneb puudust tundma. Midagi on puudu ja see puudumine p√º√ºab iseennast √§ra kaotada. Kui keskenduda lambile ja mitte suletud ustele, siis ehk oled kohal. V√§ljapanekut tutvustavad Klassikaraadiole kunstnikud Krista M√∂lder ja Neeme K√ºlm. Saatejuht Markus J√§rvi.

13. detsembril avatakse Tallinna vanalinnas asuvas projektiruumis Katarsis Project Space (M√º√ºrivahe 30) Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna II kursuse tudengite n√§itus &quot;Kunst v√µi elu&quot;. N√§ituse teemavalik tuleneb noorte kunstnike ees seisvatest eksistentsiaalsetest k√ºsimustest. Osalevad kunstnikud: Keiu Maasik, Hanna Parman, Liina P√§√§suke, Roman-Sten T√µnissoo, Ingel Vaikla, Sohvi Viik. Klassikaraadio stuudios r√§√§givad uuest n√§itusest kunstnikud Hanna Parman ja Ingel Vaikla ning juhendaja Marge Monko. Saatejuht Johanna M√§ngel.
Novembrikuus m√∂√∂dus kaksk√ºmmend aastat Vello Soa surmast. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum esitleb sel puhul J√ºri Kermiku ruumi-installatsiooni 'P√ºhendus S√µbrale-. Vello Soa oli eesti klaasikunstnik, kes √µppis Tartu Kunstikoolis (1970-74), Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis (1977-79). 1979. a √µppis Praha K√µrgemas Tarbekunstikoolis Stanislav Libensky juures monumentaalklaasi. 1980. aastatel oli Vello Soa eesti klaasikunstis uue suuna rajajaks, asudes looma arhitektoonilisi klaasobjekte. Ta t√∂√∂tas peamiselt k√ºlmt√∂√∂tlustehnikas ja materjalina kasutas tahvelklaasi, millest l√µikamise, liimise, lihvimise ja poleerimise teel kujundas p√µnevaid t√∂id, mida iseloomustas v√§liselt minimalistlik vorm (&quot;Kolmnurkne&quot;, 1986; &quot;Kuusepuu&quot;, 1987), kuid mille sisemine ruumik√§sitlus pakkus ka huvitavaid esteetilisi elamusi (&quot;Elu t ornis&quot;, 1989). Vello Soa on loonud koost√∂√∂s klaasikunstnike Eve Koha ja Ivo Lillega monumentaalseid klaasobjekte, mis olid esitatud avangardsel eesti k

27. detsembril avatakse teatris NO99 T√µnis Saadoja laemaal, mida kunstnik maalis ligi aasta. Moodsate linnaplaanide maalijana tuntud Saadoja alustas t√∂√∂d m√∂√∂dunud aasta 30. detsembril. Kuna ruumi ja inimese ning ruumi ja aja suhted teda huvitavad, siis m√§√§ras koht paljuski t√∂√∂ iseloomu. Laemaaliga koos esitletakse avamis√ºritusel ka Indrek Sirkeli kunstiraamatut, mis kajastab nii Saadoja loomeprotsessi kui pikemat Eesti monumentaalmaali ajalugu. Klassikaraadio otsestuudiosse saabuvad raamatu autor Indrek Sirkel ja maalikunstnik T√µnis Saadoja. Saatejuht Markus J√§rvi.

Stuudios on √§sja oma 65. s√ºnnip√§eva Eesti Arhitektuurimuuseumis n√§itusega &quot;Ainult arhitektoonid&quot; t√§histanud kunstnik ja arhitekt Leonhard Lapin, kelle kunsti- ja arhitektuurilooming, teoreetilised t√∂√∂d, pedagoogiline ning sotsiaalne tegevus on kujundanud Eesti kultuuriruumi juba enam kui neljak√ºmne aasta v√§ltel. Saatel√µigus k√µlavad katkendid H√§ndeli &quot;Veemuusika&quot; s√ºidist ja ooperist &quot;Tolomeo&quot;. Autor Annika Kuuda.

Eesti Kunstimuuseumi kogusse kuuluvad Raoul Kurvitza orgaanilistest materjalidest efemeersed t√∂√∂d tekitavad rea k√ºsimusi: kaua ja mil viisil saab muuseum selliseid teoseid s√§ilitada? Kas neil t√∂√∂del on materjali tasandil originaali v√§√§rtus, st kas peaks s√§ilitama Kurvitza algsed ohakad, takjad ja √µled? V√µi v√µiks neid asendada -- aga kes seda teeb ning kuidas? V√µib-olla peaks teosel vaikselt h√§√§buda laskma -- aga millal j√µuab k√§tte see piir, kus muuseum t√µstab pudenevad taimed pr√ºgikonteinerisse?
Raamatu &quot;Konspekteeritud ruum&quot; anal√º√ºs. Kui jaanuari esimeses Kunstiministeeriumis oli k√ºlas kirjastus Lugemik, siis teema j√§tkuks v√µttis Indrek Grigor kriitiliselt lugeda kirjastuse ja Teater NO99 √ºhist√∂√∂na valminud raamatu &quot;Konspekteeritud ruum&quot;. Viimane sisaldab eneses m√µnev√µrra iroonilist ambitsiooni olla Eesti monumentaalmaali ents√ºklopeedia. Reaalselt on tegemist Lugemikule omaselt fotokunstialbumi, aga ka subjektiivse ja v√µrdlemisi hinnangulise esseega avaliku ruumi ja kunsti poliitilistest suhetest Eestis. Saate autor on Indrek Grigor.
Marta Stratskase ja Margus Tamme √ºhisn√§itus &quot;Never odd or even&quot;. Intervjuu Margus Tammega 4. veebruarini on Tallinnas, Hobusepea galeriis avatud Marta Stratskase ja Margus Tamme √ºhisn√§itus &quot;Never odd or even&quot;. Indrek Grigor k√ºsitleb kunstnik Margus Tamme, kes avas m√µned n√§ituse sisuliste valikute taga seisvad metodoloogilised v√µtted ja oli valmis ka oma kunstniku positsiooni pikemalt kommenteerima. Saate autor on Indrek Grigor. Toimetaja Annika Kuuda.

Purvitis Prize - Kaisa Kahu ja Indrek Grigor L√§ti kunstimaailma √ºks olulisimaid ja prestii≈æemaid auhindu on Purvitis Prize, mida on √ºle aastase intervalliga v√§lja antud kolm korda - viimati 15. veebruaril 2013. Nominentide n√§itust on v√µimalik k√ºlastada L√§ti Kunstimuuseumis Arsenale kuni 14. aprillini. Kunstiministeerium k√§is n√§itust vaatamas ja tegi seej√§rel juttu Riias elava Eesti p√§ritolu kunstim√§ned≈æeri Kaisa Kahuga, et uurida auhinna tagamaade ja rolli √ºle L√§ti kunstiv√§ljal. Saatejuht on Indrek Grigor.

Kunstiministeerium j√§tkab Eesti kunstiv√§ljal levivate kontseptualismi ideede kaardistamist. 11. veebruari saates √ºtles Kuraator Anders H√§rm, et kontseptualismi aktualiseerumise p√µhjuseks on asjaolu, et on pealekasvanud p√µlvkond kunstnikke, kes on kontseptualismi kui meetodi enese jaoks l√§bim√µelnud ja m√µtestanud. Sellega seoses on seekordses saates intervjuud Laura Kuuse ja Margit S√§dega, kelle praktikas on kesksel kohal situatsionistlik ≈æest. Saatejuhti intrigeerivaks k√ºsimuseks on ready-made'i ja teiste kontseptuaalsete ≈æestide t√§henduslik moondumine, mis n√§ib s√ºndivat ennek√µike l√§bi esteetilise k√ºlje kasvu. Saadet juhib Indrek Grigor.

Veneetsia kunstibiennaali Eesti paviljonist - Maria Arusoo Kunstiministeeriumi fookuses on maailma vanim ja suurim rahvusvaheline kunstifoorum - Veneetsia kunstibiennaal. Saate k√ºlaliseks on Veneetsia Biennaali Eesti paviljoni komissaar Maria Arusoo, kes tutvustab 30. mail Palazzo Malipieros avatavat 55. rahvusvahelise Veneetsia kunstibiennaali Eesti paviljoni n√§ituseprojekti, &quot;Evident in Advance&quot;, mis tegeleb keele tabamatuse, t√µlkimise ja t√µlgendamise eri aspektidega. Projektis osalevad kunstnik D√©nes Farkas, rahvusvaheline arhitektide ja teoreetikute meeskond ning kuraator Adam Budak. Saatejuht on Maarin M√ºrk.



&quot;N√µukogude lillelapsed: 70ndate ps√ºhhedeelne underground&quot; 15. m√§rtsil avati Eesti Rahva Muuseumis Tartus erakordselt rahvarohke pidulikkusega Terje Toomistu ja Kiwa kureeritud N√µukogude Eesti hipiliikumise ilmingutele keskendunud n√§itus &quot;N√µukogude lillelapsed: 70ndate ps√ºhhedeelne underground&quot;, mis dokumenteerib ja anal√º√ºsib mitteametlikku noortekultuuri ning esitleb alternatiivset Eesti m√µttelugu. Millised materjalid olid n√§ituse aluseks? Kuidas subkultuuride uurimine teoreetiliselt v√§lja n√§eb ning milliseid probleeme kaasa toob? Mis oli n√µukogude ajal ametlik ja mitteametlik kunst Eesti kontekstis ja milline oli toonane kontrakultuuri liikumine? K√ºsimustele otsib vastuseid saatejuht Indrek Grigor koos antropoloogi ja subkultuuride uurija Aimar Ventseli, 70.-ndate p√µlvkonna esindaja, luuletaja Hannes Varblase ja ERM-i giid-muuseumipedagoogi Kaspar Jassaga.

Kumu kunstimuuseumi hoovis avati eile Ekke V√§striku heliinstallatsioon -Tuulekandled-. -Idee oli luua akustilised pillid, mis oleksid tundlikud aias toimuvatele muutustele. Otsustasin kasutada vaid √ºhte loodusj√µudu - tuult,- √ºtles muusik Ekke V√§strik. -Nii peaksidki tuulekandled olema koosk√µlas v√§liskeskkonnas toimuvaga, suurema tuule puhul on kontsert valjem ja intensiivsem, vaiksema tuule puhul tagasihoidlikum ja tuulevaikuses sootuks vaikne-. Ekke V√§strikuga vestleb Markus J√§rvi.

Hiiumaal avati maalikunstnik Olev Subbi (07.03.1930-19.08.2013) m√§lestusele p√ºhendatud Enn Kunila kollektsiooni n√§itus -√úhe keti neli l√ºli 2. Roode, Subbi, P√µldroos, P√§√§suke-. Hiiumaa Muuseumi Pikas Majas eksponeeritakse 18 Olev Subbi maali. -M√§lestusn√§itus on p√ºhendatud mu heale s√µbrale ja silmapaistvale maalikunstnikule Olev Subbile, kellel oli erakordne roll minu teejuhina kunstimaailma, nagu ka minu kunstikogu kujunemisel,- √ºtles kunstikollektsion√§√§r Enn Kunila. Stuudios on kunstikollektsion√§√§r Enn Kunila, k√ºsitleb Markus J√§rvi.
27. septembrist-27. oktoobrini toimub Eesti Fotokunstnike √úhenduse Foku eesvedamisel Tallinna Fotokuu. Kunstiministeeriumis on k√ºlas kunstnikud Tanel Rander ja Eve Kiiler, kes r√§√§givad Fotokuu programmi √ºhest kesksest s√ºndmusest - Anneli Porri kureeritud n√§itusest -Kus l√µped sina, algan mina&quot;. Saate l√µpetab Fotokuu 2013 kunstiline juht Kristel Raesaar, kes tutvustab p√µgusalt nii Fotokunstnike √ºhenduse tegevust kui fotokuu sisuliste valikute tausta. Saatejuht on Indrek Grigor.

&quot;Galerii&quot; on saade, mis korra kuus teeb p√µgusa √ºlevaate Eesti n√§itusesaalides, kujutavas kunstis ning sellele l√§hedastes alades toimuvast. K√§imas on Tallinna Fotokuu. &quot;Galerii&quot; v√µtab vaatluse alla Tiina Abeli kureeritud n√§ituse Kumus &quot;Pildiplahvatus: Kunst ja fotograafia Eesti 19. sajandi visuaalkultuuris&quot;; Fotokuust k√µneleb festivali kunstiline juht Kristel Raesaar. Samal ajal on Tartus l√µppemas kaasaegse kunsti festival ART IST KUKU NU UT, millest r√§√§gib √ºks korraldajaid Rael Artel. L√ºhida ettevalmistuse Prantsuse kultuuris√ºgiseks annab Prantsuse Instituudi kultuuri- ja audiovisuaalvaldkonna juht K√§tlin Kattai. Lisaks k√§ib &quot;Galerii&quot; kiirkorras l√§bi pisteliselt m√µned n√§itused √ºle Eesti, mida l√§hiajal veel vaadata saaks ja v√µiks, enne, kui need maha l√§hevad ning uuteks galeriideks valmistuvad. Saatejuht, autor ja toimetaja Maria Lee Liivak. Helioperaator Vivika Ludvig. Muusikaliselt kujundatud.

Seekordses &quot;Galeriis&quot; r√§√§gime kunsti ja heli kokkupuutealadest, t√§psemalt helikunstist. KUMUs on septembri l√µpust saadik kuni jaanuari keskpaigani avatud helikunstin√§itus &quot;S√ºnkroonist v√§ljas&quot;. N√§itusest ja helikunstist √ºldisemalt k√µnelevad n√§ituse kuraatorid Kati Ilves ja Ragne Nukk ning kunstnik Andres L√µo. Hiljuti oli Vaal galeriis Peeter Lauritsa n√§itus &quot;Logos ja Mythos&quot;, mille heli kujundasid Anne T√ºrnpu ja Lauri Kaldoja. N√§itusest ja sellele helikujunduse tegemisest r√§√§gibki Lauri Kaldoja. Saate teine pool kuulub Andri Ksenofontovile, kes viib kuulaja p√µgusale ringk√§igule valitud n√§itustel Tallinnas. Saate autor, toimetaja ja k√ºsitleja on Maria Lee Liivak. Helioperaator Vivika Ludvig. Saade on muusikaliselt kujundatud.

Kas maalikunsti on v√µimalik m√µista ka kuidagi teisiti, kui seinal rippuvat raamitud l√µuendit? Mis juhtub, kui maal ribadeks l√µigata v√µi hoopis raamatuks k√∂ita? V√µi kuidas n√§eb v√§lja kaasaegne kunst kaasaegses koolikeskkonnas? Milliseid k√ºsimusi esitab endale ja oma t√∂√∂le kaasaegne maalikunstnik? MAK k√§is k√ºlas Merike Estnal, kes avas meile oma ateljee uksed ja l√µikas eest Viljandi g√ºmnaasiumi aknad, et oma kunst koolimajja sisse t√µsta.
Tartus on paralleelselt avatud kaks skulptuuritudengite t√∂id koondavat n√§itust - -√ñ√∂ ja P√§ev- Nooruse galeriis ja -V√§ljap√§√§sumaastik- Kunstimajas. Saatejuht Indrek Grigor kaardistab probleeme, millega kunstikriitik √ºli√µpilast√∂√∂de n√§itust kajastades kokku puutub ning annab p√µgusa √ºlevaate korduvatest v√µtetest, mida kriitikud sealjuures tavaliselt rakendavad. Skulptori ja pedagoogina tegev Jevgeni Zolotko kutsub oma, nii kriitikute kui √ºli√µpilaste suunas muigavas kommentaaris k√µiki osapooli √ºles suuremale empaatiale nii teineteise kui publiku suunas. Ning Tartu K√µrgema Kunstikooli galerii Noorus galerist ja k√µnealustest √ºli√µpilasn√§itustest Sirpi artikli kirjutanud Triin Tulgiste jagab oma v√§rskeid kogemusi.

Kui teile tagastatakse maja Pelgulinnas, siis mida te sellega peale hakkaksite? Koliks ise k√µige p√§ikselisemasse tuppa ja rendiks √ºlej√§√§nud korterid v√§lja? M√º√ºksite krundi maha? V√µi avaksite hoopis majamuuseumi? Just seda viimast tegi noor kunstnik Flo Kasearu. MAK k√§is Flol k√ºlas ajal, mil ta valmistas ette oma esimest lavadeb√º√ºti Kanuti Gildi Saalis. R√§√§kisime sellest, miks ja kuidas tekkis Flo Kasearu Majamuuseum ning hirmudest, mis saadavad kinnisvaraomanikke.

Dokumentaalfilm j√§lgib nelja Eesti fotograafi, kes k√µik otsivad oma pilti. Loodusfotograaf Remo Savisaar, arhitektuuri j√§√§dvustav Arne Maasik, portreede otsija Birgit P√ºve ja pressifotograaf Erik Prozes pildistavad hilissuvises Eestis. Nad on k√µik justkui √ºhtemoodi fotograafid, aga l√§henevad oma objektile v√§ga erineval viisil. Me n√§eme, kuidas tekib foto, mis j√§√§b kaadrisse ja mis kaadri taha, meil on s√µna otseses m√µttes v√µimalus minna pildi sisse ning piiluda fotograafi hinge. Produtsent Kaileen M√§gi, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel.

Kas skulptuur peaks olema alati savist, pronksist v√µi m√µnest muust j√§√§vast materjalist? Mis juhtub kui teha √ºleelusuurused skulptuurid paberist ja j√§tta need √µue? V√µi - mis juhtub kui teha need betoonist ja nii palju, et ei teagi, kuhu nad panna peale n√§ituse l√µppu? Mida m√µtleb √ºks kaasaegne skulptor, kui teeb oma ateljees puulehtedest l√ºhtreid v√µi lammutab galeriis p√µrandat, kus on eksponeeritud portselanist pardid? MAK proovis sellele j√§lile saada k√§ies k√ºlas Edith Karlsonil.



Maalikunstnik Epp-Maria Kokam√§gi 55. s√ºnnip√§eva puhul on Ammende Villas avatud autorin√§itus &quot;Retrospektiiv-, kuhu kunstnik on kokku pannud valiku oma parimatest t√∂√∂dest. N√§ituse peamisteks m√§rks√µnadeks on naiselikkus ja ingellikkus. -Viiek√ºmne viie aastaga poleks justkui midagi muutunud ? ikka armastan inimest ja looma ning tunnen suurt respekti looduse ees,- r√§√§gib Epp Maria oma inspiratsioonidest aastate v√§ltel, -K√ºll aga k√µik selle n√§ituse maalid on valminud P√§rnumaal, inspireeritud siinsest valgusest ja aastaaegade vaheldumisest.- P√§rnu stuudios on Epp-Maria Kokam√§gi. Saatel√µigus k√µlab Anne Maasiku &quot;R√§ndaja √µhtulaul&quot;. Saatejuht Markus J√§rvi.

Pargid, basseinid, kuulipildujad ja l√ºhtrid: millist s√µnumit need kannavad Jaanus Samma pingestatud galeriikeskkonnas? Kes varem on kudunud t√§navakritseldusi kampsunimustritesse? Milliseid k√ºsimusi ja ettepanekuid esitab Jaanus Samma kunstilooming ning missuguseid v√§ljendusvahendeid ta selleks kasutab? MAK jalutas Jaanus Sammaga tema loomingus k√§sitletavail Tallinna t√§navail ja k√§is Tartu Kunstimuuseumis vaatamas √ºhe teose installeerimisprotsessi. Saates tuleb jutuks kunstniku doktorit√∂√∂ uurimus ja v√§√§rtused, mida Samma peab oluliseks elus ning kunstis.
Oma mitmek√ºlgsusega on Maile Gr√ºnberg vaieldamatult eesti sisearhitektuuri ja m√∂√∂blidisaini √ºks t√§htsamaid tegijaid. Gr√ºnberg on Eestis kodustanud palju uudisv√µtteid. 1970. aastatel tutvustas ta laiadele hulkadele popdisaini, n√§idates, et t√µsise, m√µneti moralistliku ja ainult √ºht t√µde kuulutava modernismi k√µrval v√µib teha ka midagi m√§ngulist, loovat ning elamuslikku. 1980. aastatel liikus alati avangardne looja sujuvalt edasi postmodernismi ja kavandas t√§iesti uudseid m√µnusaid kohvikuid, viidates √ºhelt poolt n√§iteks art d√©co'likule luksuslikule atmosf√§√§rile ning tuues teisalt ruumikujundusse t√§iesti uued terminid nagu camp ja kit≈°. Lisaks on disainer kavandanud n√§gusaid m√∂√∂blit√ºkke, mille seas on eriti t√§nuv√§√§rne Lutheri vabriku vaimus vineeri taiplik ja efektne kasutamine. Ometi ei kipu Gr√ºnberg klassikule kohaselt tagasi vaatama, vaid otsib aina uusi maailmu. Filmis avab v√ºrtsikas autor ise oma tegemiste tagamaid. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat.

Kuidas salvestada m√∂√∂duvat aega meie √ºmber - aastaid, kuid, n√§dalaid ja isegi p√§evi? Erki Kasemets on viimased 25 aastat iga p√§ev √µmmelnud √ºhe n√∂√∂bi oma √ºlikonna h√µlmadele, v√§rvinud √ºhe piimapaki ja k√µige selle k√µrvalt teinud veel Pol√ºgon teatrit ning mitmeid teisi kunstiprojekte. MAK k√§is vaatamas, kuidas Erki 25 aasta looming oli √ºleval Kunstihoone valgetes saalides ja aasta hiljem k√ºlastasime teda Kloogal, kus ta j√§rjepidevalt oma maailmu loob.

Kuidas muutub me √ºmber √ºhiskond ja linnamaastik ning mida kunstnik selles n√§eb? Mis vaade avaneb linnal√§hedastel p√µldudel v√µi suurte ristmike √ºmbruses? Kuidas eksponeerida visuaalse √ºlek√ºllastuse ajastul fotot? Kunstnik Paul Kuimet m√µtleb nii nendele kui ka paljudele muudele k√ºsimustele nii oma fotoinstallatsioonides kui ka raamatuformaadis. MAK k√§is vaatamas, kuidas laboris monumentaalmaali kujutised fotopaberile ilmuvad. Hiljem n√§gime Paul Kuimetit neid samu pilte Kumu graafikakabineti seintele installeerimas ja ajasime juttu Lugemiku raamatupoes Pauli ning ta kolleegidega.
19. sajand oli rahvastiku kiire kasvu, linnastumise ja rahvuste s√ºnni aeg. Eestlased, kes ei mahtunud enam v√§ikestesse keskaegsetesse kirikutesse √§ra, kogusid annetusi oma koguduse kiriku ehituseks, kirikute rajamisest sai rahvusliku liikumise osa. P√§rast Tartu √úlikooli kiriku valmimist 1860. aastal kerkisid Tartusse, Tallinna, Viljandisse ja mujale suured eriilmelised kirikud, millest m√µnigi j√§i kohe p√§rast valmimist kitsaks. Saates kunstiajaloolane Tiina-Mall Kreem, Tartu √úlikooli-Jaani koguduse √µpetaja Urmas Petti ja Tartu Peetri koguduse √µpetaja Ants Tooming. Saatejuhid Linda Lainvoo ja Meelis Holsting. Re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Katrin Seppel.
Saate esimeses osas tuleb juttu kaasaegsest kunstimuuseumist noorte kuraatorite pilgu l√§bi - mis teeb t√§nap√§eval muuseumist muuseumi, milline peaks olema selle programm ja kuidas erineb sealne n√§itustetegemine galeriides v√µi projektiruumides toimuvast? Saate teises pooles k√ºsime, mis alustelt l√§htub -muuseumit m√§ngiva- Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi programm ning kuidas ja kas eristutakse galeriidest ja teistest kunstimuuseumidest. Saates on k√ºlas Marika Agu Tartu Kunstimuuseumist, Kati Ilves Eesti Kunstimuuseumist ja Anders H√§rm Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumist. Saatejuht on Triin Tulgiste.

Tallinna Sulevim√§el oli √µigeusu kirik kindlasti juba 14. sajandil, aga valdav osa sibulkupliga maakivist kirikuid ilmus meie sakraalmaastikule 19. sajandi teisel poolel. S√ºmboolselt jaguneb √µigeusu kiriku ruum taevaseks altariruumiks ja maiseks kogudusesaaliks, nende piiril asub √ºhtaegu √ºhendav ning eraldav ikonostaas, mis √ºlesehituselt j√§rgib jumalikku hierarhiat. K√µrge kupli all seisja kogeb oma f√º√ºsise ja meeltega taevase ning maise √ºhinemishetke. Saates EA√ïK metropoliit Stefanus, kunstiteadlane Mari-Liis Paaver ja TL√ú √µppej√µud Orest Korma≈°ov.

Kunstiministeeriumi stuudios on seekord Kumu Kunstimuuseumi kuraator Eha Komissarov, kes selgitab, miks v√§√§rib t√§helepanu Kumus eksponeeritud L√§ti kunstniku Visvaldis Ziedi≈Ü≈°-i n√§itus -√úmberjutustused L√§ti kunstiajaloos-. Saate teises pooles toome teieni salvestuse legendaarse kunstiajaloolase Armin Tuulse Eesti M√µtteloo sarjas ilmunud kogumiku -Linnad ja lossid- esitluselt. K√µnelevad raamatu koostaja Kadri Asmer, kunstiajaloolane Kaur Alttoa ja M√µtteloo sarja peatoimetaja Hando Runnel. Saatejuht on Indrek Grigor.

Vestlusring Tartu Kunstimuuseumi n√§ituste &quot;Valge maika&quot; (Flo Kasearu) ja &quot;Loodusmaagia: m√ºstilised hetked Eesti kunstis&quot; (Rauno Thomas Moss) kuraatoritega 25.04.2014. N√§itused valmisid programmi &quot;Kunstnikud kogudes&quot; raames, mille k√§igus valiti kahte n√§itust kureerima kaks kunstniku ning muuseumi kogude kuraator Tiiu Talvistu aitas oma teadmiste pagasi abil nende ideed ellu viia. Vestlusringis osaleb ka muuseumi hairduskeskuse juhataja Reeli K√µiv ning vaherepliikidega v√ºrtsitab juttu Krista Piirim√§e.



Eesti Kaasegse Kunsti Muuseum algatas r√§ndn√§ituse projekti &quot;Kohatu&quot;, mille raames kavatsetakse korraldada kolm n√§itust v√§ljaspool kunstikeskuseid. -Kui rahvas ei tule kunsti juurde, siis kunst l√§heb rahva juurde.- Kunstiministeeriumi stuudiosse on projekti kommenteerima palutud EKKMi juhatuse liige Anders H√§rm. Otsides kommenteerivaid paralleele, p√∂√∂rab Kunstiministeerium saate teises pooles oma pilgu aga minevikku. ENSV-s ringlenud r√§ndn√§ituseid kommenteerivad Tartu Kunstnike Liidu n√§ituste osakonnas t√∂√∂tanud Enn Tegova ja Tartu Kunstimuuseumi r√§ndn√§ituste osakonna viimane juhataja Priidu Beier. Saatejuht on Indrek Grigor.

Juttu tuleb kehalisuse motiivist ja queer teoreetilisest fenomenoloogiast n√§ituse &quot;K√µhe tunne?!&quot; kontekstis. Mis suhe on kultuuril keha ja tabudega? Mis tunne on olla oma kehas? Saatek√ºlalised on filmire≈æiss√∂√∂r Marko Raat, kes m√µned aastad tagasi kureeris n√§ituse &quot;Kehaline karistus&quot; ning vabakutseline teoreetik Airi Triisberg, kes r√§√§gib saates kehast queer-feministliku teooria perspektiivist. K√ºlalistega vestleb Rebeka P√µldsam.

Arutelu keskmes on sotsiaalmeedias tegutsev feministlik foorum -Virginia Woolf sind ei karda!- ning selle √ºhiskondlik t√§hendus. Kuidas on -Virginia Woolf sind ei karda!- ajas arenenud, kasvades v√§ikesest queer-feministlikust lugemisr√ºhmast mitme tuhande liikmega platvormiks? Mis selles foorumis toimub ja kas neid tegevusi saaks k√§sitleda sotsiaalse liikumisena? Mida v√µib selles foorumis toimuvate debattide p√µhjal j√§reldada feministliku liikumise kohta Eestis siin ja praegu? Saatek√ºlalised on Brigitta Davidjants ja Kristina Papsejeva. K√ºlalistega vestleb Airi Triisberg.

Eesti Kunstiakadeemia 100 s√ºnnip√§eva pidustuse raames avati ka EKA uus galeriipind. Kunstiministeerium teeb juttu v√§rske galeristi Merilin Talumaaga ning k√ºsib galeriile pinna v√µimaldanud Eesti Kunstnike Liidu asepresidendilt Elin Kardilt, millised olid Liidu motiivid. Teisalt, kuiv√µrd √ºks olulisemaid probleeme, millest seoses EKA hoone lammutamisega r√§√§gitud on, on kooli killustumine eraldiseisvateks osakondadeks, siis k√ºsime k√§esoleva aasta kevadel √ºli√µpilastele adresseeritud ISFAG nimelise galerii asutanud EKA skulptuuri- ja installatsiooniosakonna juhataja Kirke Kangro ning fotoosakonna juhataja Marco Laimre k√§est, mis tingis nende initsiatiivi? Kas vajadus galerii j√§rele tuleneb √ºli√µpilastest v√µi on galerii meede √ºli√µpilaste aktiveerimiseks? Saatejuht on Indrek Grigor.

Vaadates l√§hiaja n√§itusepilti, v√µib v√§ita, et maalikunstnikud on hetkel erakordselt aktiivsed. Kuid samas hakkab n√§ituseid endid ja nende retseptsiooni vaadates silma kaks asjaolu. Esiteks, n√§itused esindavad k√ºll tugevaid, ent killustunud autoripositsioone ning teiseks, kunstnikud on ise v√µrdlemisi agressiivselt asunud oma positsioone s√µnastama, samas kui kriitika vaatab justkui pealt. Olukorda on stuudiosse palutud kommenteerima kunstikriitik Andri Ksenofontov. Saatejuht on Indrek Grigor.

Eesti Kunstiakadeemia kirjastas hiljuti Josef Albersi krestomaatilise v√§rviteoreetilise uurimuse -V√§rvide vastastikm√µju-. Kunstiministeeriumis on r√§√§gitud √ºsna palju raamatutest, aga suurema t√§helepanuta on seni j√§√§nud kirjastused. Stuudiosse on palutud EKA kirjastaja Neeme Lopp, kes tutvustab p√µgusalt kirjastuse tegevust ning konkreetse raamatu t√µlkimise taga seisnud motiive. Albersi ja kunsti vastastikm√µjudest r√§√§gib v√§rviteooria √µppej√µud ja maalikunstnik Kristi Kongi, kelle loomingus on silmapaistev roll just v√§rviteoorial. Saatejuht on Indrek Grigor.

Kumu Kunstimuuseumis avati 2014. aasta detsembrikuus n√§itus &quot;Tartu S√µpruskond ja √úlo Sooster&quot;. Kunstiministeerium k√ºsitles sel puhul n√§ituse kuraatorit, noorema p√µlvkonna kunstiteadlast Liisa Kaljulat ning S√µpruskonna ehk 1960. aasta r√ºhmituse ristiisa ning √ºht parimat j√§relpallasliku p√§randi tundjat Enn Lillemetsa. M√µlema ette seadsime keskseks k√ºsimuseks kunstnike loomingu ajaloolise j√§rjepidevuse. K√ºlaliste vastused ei √ºllata oma iseloomult - Kaljula keskendub taasaktualiseerimisele ja uust√µlgenduse v√µimalikkusele, Lillemets aga j√§rjepidevusele. T√µde, nagu sellistel puhkudel ikka, on usutavasti m√µlema l√§henemise s√ºmbioosis. Saatejuht on Indrek Grigor.

20. veebruaril kuulutati v√§lja L√§ti kunstimaastiku prestii≈æseima, ent samas ka ainsa kunstipreemia Purvitis Prize'i v√µitja. Piduliku gala ja suurejoonelise nominentide n√§ituse k√µrval toimus ka rida preemiat kritiseerivaid s√ºndmusi. Neist enim t√§helepanu p√§lvis ametliku galaga samal √µhtul toimunud Teine Purvitis. Kunstiministeeriumi saatejuht Indrek Grigor tutvustab p√µgusalt Purvitis Prize-i ning palus Teise Purvitise √ºhel korraldajal, kunstikriitikul Lƒ´ga Lindenbaumal kommenteerida viimati nimetatud auhinda, seda ajendanud asjaolusid ja s√ºndmuse taktikat.



Seekord on Kunstiministeeriumil k√ºlas Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse projektijuht Kadri Laas, et tutvustada l√§hemalt hiljuti vastu v√µetud dokumenti &quot;Hea Tava juhend galeriidele&quot; ‚Äì milles seisneb hea tava, mis peaks korrastama siinset galeriimaastikku ning tegema kunstniku ning n√§itusepindade vahelised suhted l√§bipaistvamaks? Hea tava dokumendiga saab tutvuda siin: www.ecadc.ee/activities/hea-tava-juhend. Saatejuht on Maarin M√ºrk.

Kunstiministeerium v√µtab seekord vaatluse alla kaks suvist s√ºndmust. Maarin M√ºrk vestleb Siim Ghert Preimaniga V√µrus aset leidvast &quot;Kilomeeter skulptuuri&quot; projektist ning Indrek Grigor prognoosib eelmise aasta √µunte pealt, et 2015. aasta suve menukaim etendus tuleb lavale taas Peipsi veerel, Voronja galeriis. Suven√§ituse kuraator Mari Kartau selgitab, millised on plaanid, probleemid ja hoiakud nii n√§ituse kui galerii suhtes. Varnjas, sibulatee √§√§res voblam√º√ºjate ja turimsitalude vahel galerii pidamise motiividest r√§√§gib aga filantroop ja v√§ikeettev√µtja Raul Ore≈°kin.



Tartu √úlikool ja Eesti Rahva Muuseum andsid Eesti Teadusfondi kaasabil v√§lja raamatu, mis tutvustab √ºht omaaegset v√§√§rtuslikumat kunstikogu Eestis ning kajastab selle saatust. Raadi m√µisnike Liphartide kunstikogu, mis viidi Raadilt √§ra juba ligemale 100 aastat tagasi, on ikka ja j√§lle olnud legendide allikaks. Stuudios on k√ºlas raamatu &quot;Unistuste Raadi. Liphartide kunstikogu Eestis&quot; vastutav toimetaja Inge Kukk. Saatejuht Liina Vainumetsa.

Tartu on eriline linn, mille t√§navaseinad, elektrikapid ja sillaalused on kaetud erksav√§rviliste joonistuste ning s√µnumitega. Linn, kus ametlik linnav√µim tolereerib t√§navakunsti. Linn, kus korraldatakse t√§navakunstiekskursioone ja toimub Eesti ainuke t√§navakunstifestival. Ent kes on need salap√§rased √∂√∂ varjus spreipurkidega liikuvad kunstnikud ja miks nad seda teevad? &quot;L√µuendilinn&quot; on pilguheit Tartu t√§navakunstile l√§bi MinaJaLydia ja Edward von L√µnguse. Re≈æiss√∂√∂r-operaator Aleksandr Heifets, montaa≈æire≈æiss√∂√∂r Helis Hirve, helire≈æiss√∂√∂r Sven Sosnitski, produtsent Helen Vinogradov. Tootjad Taiga Film ja Vincent Films.

Londonis asunud Balti B√∂rsihoone oli kuni 1992. aastani √ºks muljetavaldavamaid b√∂rsihooneid maailmas, kuni sai IRA pommir√ºnnakus kahjustada, v√µeti t√ºkkideks ja pakiti kokku. √úht neist t√ºkkidest n√§eb Eesti Arhitektuurimuuseumis, kus avatud n√§itusel m√µtiskletakse, mis saab arhitektuurist, mis kaotab oma asukoha. Balti B√∂rsihoone p√µnevat lugu tulevad stuudiosse harutama muuhulgas arhitektuurimuuseumi direktor Triin Ojari ja Ralf L√µoke. Saatejuht Mari Rebane.

Uus Eesti Rahva Muuseum sisaldab endas ka kunstisaali, mille tegevust kureerib Kunstiteadlane Reet Mark. Saali avan√§itus &quot;Rahvusromantiline v√§gi ajaloo haardes&quot; k√µrvutab 20. sajandi algusk√ºmnendite siirast rahvusromantismi 80-ndatel kunstimaastiku √ºleujutanud Kalevipoegade tulvaga. Kui iseseisvumise eelne, m√ºtoloogiat √ºlistav rahvusromantism kuulub oma naiivse k√§ekirja t√µttu kunstiajalooliste kurioosumite rubriiki, siis taasiseseisvumisele eelnenud perioodi t√µlgendamine rahvusliku √§rkamisaja kunstina on kehtiva kunstikirjutise kaanoni seisukohalt vastuoluline. Kunstiministeerium palus ERM-i kunstisaali kuraator Reet Margi saatesse &quot;vastust andma&quot;. Saate l√µpetab n√§itusesoovitus, milleks seekord on Tallinnas teatri No99 kammersaalis kuni 15. oktoobrini v√§ltav kunstikriitikale p√ºhendatud n√§itus &quot;Artishoki Biennaal&quot;. Saatejuht on Indrek Grigor.

Kumu Kunstimuuseumi viiendal korrusel avati septembris Krista M√∂ldri,Taavi Talve ja Neeme K√ºlma √ºhisn√§itus &quot;Arhiivi ja arhitektuuri vahel&quot;, mille kureeris Kati Ilves. N√§itus j√§√§b avatuks veebruarini, mis t√§hendab, et n√§itus v√§ltab rekordilised viis kuud. Taoline olukord mitte ainult ei v√µimalda, vaid suisa n√µuab, et kriitika vaataks n√§itusest r√§√§kides kaugemale tavap√§rasest uudisehorisondist. Kunstiministeerium otsustas arhitektuurile keskenduva n√§ituse arutamisega algust teha p√ºhendades oma eetri kunstiehitamisele ja -ehitajatele. Saates k√µlavad intervjuud Mihkel Ilusa, Marten Esko, Neeme K√ºlma ning Kati Ilvesega. Saatejuhi rollis on Indrek Grigor.



Surnud v√§liseesti fotograafid versus t√§ies elu- ja loomej√µus kodueesti fotograafid. Eesti kunstiv√§li ja konkreetsemalt Tallinna n√§itusepilt on fotopublikatsioonide ja -n√§itustega √ºleujutatud. Kunstiministeerium √ºritab neist enamv√§hem k√µigile natuke t√§helpanu p√∂√∂rata. Eetriaega enese√µigustusteks saavad sealjuures Vello Muika albumi &quot;Pilgup√º√ºdja&quot; koostaja Ellu Maar ning Juhan Kuusi n√§ituse ja raamatu &quot;Inimlikkuse m√µ√µt. 45 aastat dokumentaalfotograafiat L√µuna-Aafrikas&quot; kuraatorid Toomas J√§rvet ja Kristel Laur. Saatejuhi rollis Indrek Grigor

17. novembril avati Tartu Kunstimajas maalikunstnik Elmar Kitse 1966. aastal, samades ruumides toimunud, nii autori enese loomingu kui eesti kunstiajaloo jaoks m√§rgiliseks kujunenud n√§ituse rekonstruktsioon. &quot;Kunstiministeerium&quot; √ºritas heita valgust selle poolm√ºtoloogilise n√§ituse kaasaegsele-, ajaloolisele- ja kunstiteaduslikule olemusele, ent kukkus enesele p√ºstitatud √ºlesandes paraku l√§bi. Saates k√µlavad intervjuud kunstiajaloolase Mai Levini, kuraator Peeter Talvistu, ning kunstnik J√ºri Kasega. Saatejuhi rollis Indrek Grigor.

Eelmise aasta l√µpul p√ºhendus ministeerium Elmar Kitse fenomenile, ent oli sunnitud t√µdema, et eesm√§rgis fenomenile teaduslik seletus leida kukkus saade paraku l√§bi. Kus viga n√§ed laita, seal tule ja aita, nii on &quot;Kunstiministeerium&quot; seekord k√ºlas kunstiajaloolasel Mare Ruusil, kes n√§itab k√§tte metodoloogilised t√∂√∂riistad Kitse fenomeni kirjeldamiseks, ning andis oma panuse aktuaalsesse kunstikriitilisse diskussiooni. Saatejuht Indrek Grigor.

&quot;Kunstiministeerium&quot; k√§is k√ºsitlemas kuraator Tamara Luuki, kes tutvustab n√§itust &quot;Laine parketil&quot;. Egiidi all - kes vana asja meelde tuletab sel silm peast v√§lja - loen ette m√µned katkendid Rudolf Parise ja Endel K√µksi m√µttevahetusest, kunstikriitika olukorra ja √ºlesande kohta. Ning, et mitte ainult minevikus surkida, t√µstatab ministeerium k√ºsimuse, miks Mihkel Ilus, selle asemel, et kirjutada artikkel vanameistri kiituseks, oli sunnitud kirjutama artikli enese √µiguseks. Saatejuht Indrek Grigor.

Kuraator Julia Polujanenkova r√§√§gib Tartu Kunstimuuseumis avatud n√§itusest &quot;Ebamugavad k√ºsimused. Kaasaegne kunst Venemaalt&quot;. Ajaloo rubriigis k√µlab M√§rt Laarmani 1932. aastal kirjutatud artikkel &quot;Vana ja uue vahel&quot;. Laarmanist kui kriitikust ja esseistist r√§√§gib kunstiteadlane Tiiu Talvistu. Heliarhiivist: kunstiteadlane J√ºri Hain. Metakreatiivis on luubiall kunstikriitikute avalik-isiklik kirjavahetus. Saatejuhi rollis Indrek Grigor.
&quot;Kunstiministeeriumis&quot; on seekord intervjuu eesti koomiksi kirjastaja Andreas Trosseki ja -pedagoogika pioneeri Peeter Krosmanniga. Ministeeriumi ajaloo rubriik M√§lu loeb tutvustab 1986. aastal toimunud k√ºmnendat Eesti karikaturistide aastan√§itust &quot;Mis siin naerda on&quot; ja sellega paralleelselt √ºlesastunud &quot;Tallinnfilmi s√ºrreraliste&quot;. Metakreatiiv anal√º√ºsib soorolle ajakirja Kunst.ee v√§rskelt ilmunud numbris. Toimetaja Indrek Grigor.

Kunstiministeeriumi avab intervjuu KUMU n√§ituse &quot;S√ºmmeetrilised maailmad - peegeldatud s√ºmmeetriad&quot; ehk Juri Sobolev ja Tallinna poisid kuraator Eha Komissaroviga. M√§lu loeb rubriik on p√ºhendatud Eesti esimese kunstnikep√µlvkonna kaasaegsele kriitikule Alfred Vagale. Vagast r√§√§gib kunstiteadlane ja kriitik Harry Liivrand. Liivrannalt kuuldu taustaks k√µlab referaat 1924. aastal ajakirja Looming veergudel Alfred Vaga ja August Alle vahel toimunud m√µttevahetusest kujutavat kunsti ja selle kriitikat kummitavas diletantismi k√ºsimuses. Saatejuht on Indrek Grigor.
Kunstiministeeriumi avab kunstiteadlane Merilin Talumaa, kes koos Annika Tootsi ja fotograaf Kristina √ïllekiga andis hiljuti v√§lja stuudiovisiite koondava raamatu &quot;Kunstnike Ruumid&quot;. Ajaloorubriik on sellise avangu j√§rel ootusp√§raselt p√ºhendatud Martti Soosaarele, kes on Eesti Kunstiajaloo t√µen√§oliselt suurima staa≈æiga kunstnike intervjueerija. Heliarhiivist: Martti Soosaar k√ºsitleb Evald Okast (1980); David Vseviov (2016); Andres Ots. Metakreatiivis nahutavad kultuuriajakirjandust Anvar Samost ja Hannes Rumm. Saatejuht on Indrek Grigor.

&quot;Kunstiministeeriumi&quot; avab intervjuu Jevgeni Zolotkoga, kes oli √§sja galeriis Noorus l√µppenud Transnistria kunstniku Juri Wedro retrospektiivi kuraatori Uwe Schloeni assistent. Ajaloorubriik sobrab natuke professor Peeter Linnapi p√§randis, ja taasesitab m√µned l√µigud Linnapi poolt 1997. aastal kokkupandud telesaatest &quot;Kunstiruum&quot;, mille Linnap toona kunstikriitikutele p√ºhendas. &quot;Metakreatiivis&quot; on vaatluse all m√µned mittemillegi √ºtlemise viisid. N√§idismaterjaliks on sealjuures Maarin M√ºrgi vastne artikkel &quot;(pealkirja pole)&quot; ja Ingrid Ruudi koostatud Denes Farkase n√§ituse &quot;How-to-calm-yourself-after-seeing-a-dead-body Techniques&quot; pressitekst. Heliarhiivist: √úlar Ploom, Kuku raadio saatest &quot;Keskp√§evatund&quot; Priit H√µbem√§gi ja Marek Strandberg. Saatejuht on Indrek Grigor.

Saatek√ºlaline Karl Saks (s 1984) on tunnustatud vabakutseline koreograaf, tantsija ja muusik. Ta on l√µpetanud Tartu √úlikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti √µppe, tegeleb elektroonilise heliloomega artistinime all Cubus Luarvik ning lavastab aktiivselt nii Eestis kui v√§lismaal, osaledes erinevates koost√∂√∂projektides. Karli viimane lavastus &quot;Seisund ja disain&quot; sai viimaste eesti teatri aastaauhindade tantsulavastuse laureaadiks. R√§√§gime kuidas, miks ja milliseid seisundeid Karl keha ja heliga disainib. K√ºsib Marie Pullerits. Saates muusika.
Mehis Heinsaar on √ºks auhinnatumaid kaasaegseid eesti kirjanikke, kes viib lugejad maagilise kujundiilmaga s√ºrreaalsetesse maailmadesse. Juba oma esimese jutukoguga &quot;Vanameeste n√§ppaja&quot; p√§lvis ta 2001. aastal Betti Alveri deb√º√ºdiauhinna ning jutukoguga &quot;H√§rra Pauli kroonikad&quot; Eesti Kultuurkapitali proosaauhinna. Lisaks sellele on Mehis Heinsaar p√§lvinud kolmel korral Friedebert Tuglase novelliauhinna ning Juhan Liivi luuleauhinna. Millistest m√µttetihnikutest tema rikas kujundimaailm v√µrsub, r√§√§gib ta ise saates l√§hemalt. Saatejuht Marie Pullerits. Muusika: Yann Tierseni &quot;La valse d`Am√©lie&quot;, esitavad Yann Tiersen, Christian Quermalet ja Ensemble Orchestral Synaxis.
Saate avab intervjuu Maarin M√ºrgiga, kes on seekord Gilda Williamsi raamatu &quot;Kuidas kirjutada kaasaegsest kunstist&quot; eestikeelse t√µlke teadusliku toimetaja rollis. &quot;M√§lu loeb&quot; rubriik on p√ºhendatud Eesti kunstiajaloo ent ka kunstikriitika suurkujule Villem Raamile. Heliarhiivist: meenutab Kaur Alttoa, k√ºsib Margit Kilumets. &quot;Metakreatiiv&quot; r√µ√µmustab Hanno Soansi hiljuti Sirbis ilmunud teadusliku essee √ºle, ent k√ºsib siiski, miks see ilmus? Saatejuhi rollis Indrek Grigor.



Reigo Kuivj√µgi kirjeldab end kui radikaalne kunstihuviline, kellel on k√µrgendatud omandiinstinkt valitud kunstiteoste suhtes. Selle haiguse tagaj√§rjel on ta omandusse koondunud rohkem kunstiteoseid kui koduseintele mahub. Mis omakorda ajendas idee kogunenu p√µhjal n√§itus koostada. Kunstiministeerium toob kuulajani intervjuu oma kirest siiralt ja ausalt k√µneleva Kuivj√µega. Saate juhatab sisse esseistlik m√µttearendus pealkirjanduse teemal, mille ajendas kogu p√µhjal koosatud n√§ituse pealkiri &quot;Ma Ei Tea Mis&quot;. Saatejuht Indrek Grigor.
Eelmisel reedel v√µttis EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna professor Hilkka Hiiop vastu rahvusvaheliselt hinnatud k√µrge autasu, 2017. aasta Loova Euroopa ja Euroopa Nostrae muinsuskaitse auhinna teadusuuringute kategoorias, Herman Rode altari uurimis- ja konserveerimisprojekti juhtimise eest. Hilkka Hiiop r√§√§gib v√§ga p√µnevalt Kaarli kiriku altarimaali ja piiskopliku Toomkiriku altari praegu pooleli olevast restaureerimisest, oma √µpingutest ja t√∂√∂aastatest Roomas ning toonitab kaasaegse kunsti hoidmisest k√µneldes, et kunstip√§rand toetab ajaloolise m√§lu s√§ilimist. Saate autor on Kaja K√§rner. Helioperaator Anna-Maria Kurrel.

Eesti kunstiv√§lja √ºks k√µige moekamaid s√µnu on hetkel professionaliseerumine. Professionaalsus, erinevalt veel m√µne aasta eest juhtival kohal olnud kaasaegsusest, ei ole mitte kunstiv√§lja l√µhestav, tagurlikuks ja progressiivseks jaotav, vaid hoopis p√µlvkondade √ºlene, k√µiki koondav eesm√§rk. Ent paratamatult on igasugune √ºhesuunaline liikumine √ºhesuunaline, ning k√µrvaln√§hud ja t√ºsistused m√∂√∂dap√§√§smatud. &quot;Kunstiministeerium&quot; keskendub seekord professionaliseerumise m√µjule kunsti rahastamisele. Saatejuht on Indrek Grigor.

Tartu Kunstimuuseumis on eksponeeritud esimene linnuke uuest n√§itustesarjast ‚ÄúNoor Tartu‚Äù, milleks on Sten Eltermaa n√§itus &quot;Br√ºsseli prel√º√ºd: Liminaalne tsoon&quot;. Juba m√µni aeg tagasi ilmus Tarvo Hanno Varresel raamat &quot;Memory-Sensitive&quot;, mis sisaldab muuhulgas sarja pealkirjaga &quot;K√§ttesaamatu m√§lestus (Br√ºsseli nurgad)&quot;. &quot;Kunstiministeerium&quot; tuvustab p√µgusalt nii Eltermaa kui Varrese vaadet Br√ºsselile, vaagib nende erinevusi ja sarnasusi ning vastab k√ºsimusele miks autoreid √ºldse k√µrvutama peaks. Saatejuht Indrek Grigor.
J√µululaup√§eval on saatek√ºlaline vaibakunstnik Anu Raud, kellega k√µneleme tema esivanemate talust Viljandimaal K√§√§rikul, Heimtali talumuuseumi r√µ√µmudest ning lugudest, mis on aastate jooksul vaipadesse kootud. K√ºsib Miina P√§rn. Muusika: * Argo Vals - VGC (Viljandi Guitar Trio, Karl Petti) * Maarja Nuut / rahvaluule - Veere, veere p√§evakene (Maarja Nuut) * Mart Saar / Folkloor - Miks sa nutad, tammekene? (Eesti Filharmoonia Kammerkoor, dirigent Mikk √úleoja)

Eesti meediat l√§bis 2015.-2017. aastani vaidlus k√ºsimuses, kas kehtivat autori√µiguste seadust oleks vaja t√§iendada panoraami vabaduse v√µrra. Seaduseeeln√µu koostanud ja diskussiooni alalhoidmise eest seisnud MT√ú Vikimeedia Eesti on n√º√ºdseks otsustanud oma initsitiivist loobuda. &quot;Kunstiministeerium&quot; heidab p√µgusa pilgu kolme aasta jooksul meedias ilmunule, r√§√§gib protsessis Vikimeediat esindanud Eva Lepiku ja Raul Veedega ning teeb omapoolsed ettepanekud ummikseisu lahendamiseks. Saatejuht Indrek Grigor.



M√∂√∂dunud aasta silmapaistvaimate kunstis√ºndmuste hulka kuulusid Tallinna Fotokuu ja Eesti kunstnike osalemine New Yorgis Performa festivalil. Nende ettev√µtmiste taga seisid Karin Laansoo ja Kadri Laas Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusest. Eesti spordi k√µiki tahke tundva, p√ºhendunud ja p√µhjaliku spordijuhi Aavo Aunroosi eestvedamisel on Pirita Spordikeskusest kujunenud √ºks armastatumaid sporditegemise kohti Tallinnas. Teravmeelne ja vaimukas lavastaja Renate Keerd paistab silma j√µulise ja isikup√§rase f√º√ºsilis-visuaalse teatripildi loojana.

Anu Raua n√§itus &quot;Isamaastikud&quot; ERMis. Eesti Rahva Muuseumis avati Anu Raua √ºlevaaten√§itus &quot;Isamaastikud&quot;, kus on eksponeeritud tekstiilikunstniku vaibad alates tema 1968. aasta l√µput√∂√∂st kuni uhiuute taiesteni. Anu Raud viib raadiokuulajad m√µttelisele jalutusk√§igule ning r√§√§gib muuhulgas ka sellest, miks tuleb tal iga k√ºmne aasta tagant √úRO peaassamblees eesti rahvariide seelikuid vahetamas k√§ia. K√ºsib Miina P√§rn. Muusika: * Jaak Johanson - Pool√ºksk√µik (Jaak Johanson, Mart Johanson) * S√§nni Noormets - Toome helbed (S√§nni Noormets)

Saates arutavad kuraatorid Marika Agu ja Kati Saarits teemal koost√∂√∂ ja dialoogid kaasaegses kunstis; Raivo Kelomees r√§√§gib kunstiakadeemias toimunud rahvusvahelisest konverentsist &quot;Koost√∂√∂p√∂√∂re kunstis: uurimisprotsess kunstipraktikas&quot;. Indrek Grigor keskendub suve jooksul m√∂√∂da Balti maade pealinnu r√§nnanud &quot;Balti Triennaalile&quot;, otsides vastust kogu maailma kunstikriitikat k√∂itvale k√ºsimusele, kas biennaali mudel on l√µplikult tuksis. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.



KUMUs esietendus f√º√ºsilise teatri lavastus &quot;SAUN&quot;. Etenduses p√º√ºtakse leida vastust k√ºsimusele, miks meeldib inimestele enda elu virtuaalmaailmas jagada ning mis toimub inimese ps√º√ºhikaga selles kontekstis. Publiku rollgi lavastuses on oluline, kuna kollektiivselt saab teha otsuseid ning m√µjutada etendajaid laval. Stuudios r√§√§givad lavastusest iduteatri Elektrooniline Jumal asutaja Sten √ïitspuu ja n√§itleja Johanna-Mai Riismaa. Saatejuht on Kadri Toomeste.

Novembrikuu &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on k√µigepealt saate esimeses pooles k√ºlas Maria Arusoo Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusest ja Kadri Laas Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusest ning jututeemaks on m√µlema keskuse tegevused impordi-ekspordi radadel. Saate teises pooles on mikrofoni eest vastamas aga √ºks &quot;Kunstiministeeriumi&quot; saatejuhtidest Indrek Grigor, kes tutvustab m√µnda aega tagasi Riia linna kolinuna, mis sealses kunstielus toimub v√µi ei toimu. K√ºsimusi k√ºsis Maarin M√ºrk.

Stuudios on maalikunstnik Laurentsius, kell uus isikun√§itus &quot;OOOO&quot; avati eelmisel n√§dalal Tallinnas Vaal Galeriis. Uue n√§ituse mastaapsetes t√∂√∂des on segunenud akadeemilise maali traditsioon ja popkunst, tugev reaalsustunnetus ning elav kujutlusv√µime. R√§√§gime kunstnikuga tema k√§ekirjast ja uuemast loomingust. Saatejuht Marie Pullerits. Muusika: * Thomas Newman - Any Other Name - American Beauty (Original Motion Picture Score) (Thomas Newman)

Eesti Kunstimuuseumi 100. juubeliaasta √ºks eesm√§rke on tuua vaatajate fookusesse naiskunstnikud. Naiskunstnikud on omaette teemaks t√µusnud alates 20. sajandi teisest poolest, kui teadlikult hakati tutvustama naiste elu- ja loomelugusid ning kirjeldama naisloojate tegevust √ºhiskonna kontekstis. Samal ajal v√µib v√§ita, et kodumaised naiskunstnikud on Eestis j√§tkuvalt v√§hetuntud. Stuudios laiendab teemat Kumu kunstimuuseumi juht Kadi Polli. Saatejuht Erle Loonurm.

Reedel avati Eesti Arhitektuurimuuseumis n√§itus &quot;Oma tuba. Feministi k√ºsimused arhitektuurile&quot;. Esimest korda v√µeti Eesti ruumikultuur vaatluse alla feministlikust perspektiivist. N√§itus annab statistilise √ºlevaate Eesti naisarhitektide osakaalust, esindatusest ja tunnustatusest l√§bi aegade, samuti uurib seda, millised stereot√º√ºbid seostuvad naisarhitektide loominguga ning kas neil on mingitki alust. Stuudios on n√§ituse kuraator Ingrid Ruudi. Saatejuht Lisete Velt.

Veebruarikuises &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on teemadeks v√§ljakutsed tavaarusaamale arhitektuurist ja avalikust ruumist kui millestki kindlast, ratsionaalsest ning p√ºsivast. Laura Linsi ja Roland Reemaa r√§√§givad Veneetsia Arhitektuuribiennaalilt Tallinnasse EKA galeriisse j√µudnud n√§ituse p√µhjal, mida v√µiks endast kujutada oks√º√ºmoron &quot;n√µrk monument&quot;. Kumu kuraator Anu Allas ja kunstnik Anu Vahtra tutvustavad √§sjaavatud n√§itust Kumu kunstimuuseumis &quot;Gordon Matta-Clark: anarhitekt / Anu Vahtra: eemaldamise teel tervikuni&quot;, kus Matta-Clarki p√§randi ning Vahtra sekkumiste kaudu k√§sitletakse ruumi loomist kollektiivse, allumatu ja sekkuva praktikana. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.



1. Vestlesime Liina Siibi n√§itusest &quot;Paradiisi poliitika&quot; Tallinna Kunstihoones. N√§itusel on t√§helepanu all kaasaegsete naiste v√µimalused t√∂√∂turul ning p√§rimustest ja rahvajuttudest v√§lja nopitud, √ºmberp√∂√∂ratud lood mitte vastavad naised. 2. Tartu Kunstimajas on avatud maalikunstnik Mihkel Ilusa n√§itus &quot;L√§bir√§√§kimised / Fasaadit√∂√∂d&quot;. Ilus on kogunud tuntust mitte ainult oma t√∂√∂dega, vaid ka programmiliste s√µnav√µttudega, mis on kriitikute poolt t√§nuga k√µnepunktideks v√µetud. Saates kommenteerib oma t√∂id ja praktikat kunstnik Mihkel Ilus ise, samuti abstraktset maali viljelev Kristi Kongi ning kuraator Siim Preiman. (Indrek Grigor) Toimetab Maarin M√ºrk.

Maailm elab s√ºdamest kaasa Pariisis n√§dala alguses p√µlema lahvatanud Jumalaema kiriku saatusele. Notre-Dame de Paris on keskaja suurimatest p√ºhakodadest, gooti ehitusstiili silmapaistvaim n√§ide. Prantsusmaa k√µige hinnatumat vaatamisv√§√§rsust k√ºlastas keskmiselt 30 000 inimest p√§evas. P√µleng Pariisis on ≈°okeerinud ja kurvastanud tervet inimkonda. Stuudios on Eesti Kunstiakadeemia dotsent, vanemteadur, muinsuskaitse ja konserveerimisosakonna juhataja Anneli Randla, kellega avame Notre-Dame'i olulisust ajaloos ja t√§nasel p√§eval. Saatejuht Erle Loonurm.
Maailm elab s√ºdamest kaasa Pariisis n√§dala alguses p√µlema lahvatanud Jumalaema kiriku saatusele. Notre-Dame de Paris on keskaja suurimatest p√ºhakodadest, gooti ehitusstiili silmapaistvaim n√§ide. Prantsusmaa k√µige hinnatumat vaatamisv√§√§rsust k√ºlastas keskmiselt 30 000 inimest p√§evas. P√µleng Pariisis on ≈°okeerinud ja kurvastanud tervet inimkonda. Stuudios on Eesti Kunstiakadeemia dotsent, vanemteadur, muinsuskaitse ja konserveerimisosakonna juhataja Anneli Randla, kellega avame Notre-Dame'i olulisust ajaloos ja t√§nasel p√§eval. Saatejuht Erle Loonurm.

* 20. septembril avab endises allveelaevatehase kompleksis uksed rahvusvaheline Kai kunstikeskus. Kai kunstikeskuse t√∂√∂d hakkab korraldama Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK). Senistest tegemistest ja uutest sihtidest r√§√§gib projektijuhi Kadri Laas. * N√§itus &quot;V√§ljaandja Lugemik. Tr√ºkised aastatest 2010‚Äì2019&quot; on kirjastuse Lugemik n√§itus, rahvusvaheline s√ºmpoosion ja raamatumess Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. Kirjastuse t√∂√∂st r√§√§givad Anu Vahtra, Ott Kagovere ja Indrek Sirkel. K√ºlalistega vestleb toimetaja Maarin M√ºrk.



Maarin M√ºrk vestleb kaasaegse kunsti biennaali Tallinna Fotokuu kunstilise juhi Laura Tootsi ja fotokunstimessi Foto Tallinn √ºhe eestvedaja Helen Meleskiga. M√µlemad s√ºndmused toimuvad just n√º√ºd ‚Äì Fotokuu kuni 3. novembrini ning fotokunstimess just n√§dalavahetusel Kai kunstikeskuses Noblessneris (rohkem infot siit: https://www.fotokuu.ee/). Teiseks saatek√ºlaliseks on Evelyn Grzinich MoKSist, kes avab natuke tausta Eesti √ºhe k√µige pikemalt tegutsenud kunstnike veetud algatuse &quot;v√§iksemaks kasvamise&quot; plaanidest ning tutvustab kuni 25. oktoobrini Tartu Loodusmajas avatud n√§itust &quot;Mitte silmist, mitte s√ºdamest&quot; (rohkem infot siit: https://moks.ee/events/not-out-of-sight-not-out-of-mind). Indrek Grigor omakorda toob kuulajani kaks Pallase fotoosakonna j√µul avatud rahvusvahelist fotokunsti n√§itust Nooruse galeriis Tartus Diana Tamane kureeritud Gustavo Sagorsky v√§ga isiklik kollektsioon &quot;Sonia&quot; ning ilmselt t√µesti vaid Peeter Linnapliku k√§eviipega Tartu j√µuda saanud,

Flo Kasearu r√§√§gib kunstiprojektist &quot;Kliendip√§ev&quot;. Kumu kunstimuuseumis avati 18. septembril n√§itus &quot;Vallutaja pilk&quot;, r√§√§givad kuraatorid Kadi Polli ja Linda Kaljundi. Kunstnikke k√ºsitleb Maarin M√ºrk. Indrek Grigor intervjueeris Tiiu Talvistut seoses r√ºhmituse ANK64 liikmetega k√ºll samaaegselt √µppinud ent Eesti avangardi ajaloost v√§lja j√§etud Helle Vahersalu n√§itusega Tartu Kunstimajas. Ning palus Bita Razavil seoses tolle Kogo galeriis avatud ekspositsiooniga &quot;Balti remondimuuseum&quot; kirjeldada oma kokkupuuteid eesti kinnisvara kultuuriga.

T√§na avatakse KUMUs uus n√§itus &quot;Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis&quot;. N√§itus on s√ºndinud koost√∂√∂s Helsingis asuva Ateneumi kunstimuuseumiga ning keskendub 19. sajandil naiste eneseteadvuses ja √ºhiskondlikus positsioonis alguse saanud muutustele, mis kajastuvad nii naiskunstnike tegevuses kui ka naise kujutamise viisides. Tegemist on seni suurima Eesti naiskunstnike loomingut tutvustava v√§ljapanekuga, mis toob p√§evavalgele palju v√§hetuntud materjali ja asetab selle dialoogi Soome naiskunstnike teostega. Stuudios on kuraatorid Tiina Abel ja Anu Allas. Saatejuht Joonas Vatter.

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis on avatud n√§itus &quot;Vanda Juhansoo. Kunstnik v√µi kummaline naine?&quot;. Juhansoo elule, loomingule ja p√§randile tagasi vaadates kerkivad k√ºsimused: milliste valikute ees seisid naiskunstnikud 20. sajandi alguse Eestis? Millised v√µimalused olid naistel kunstile p√ºhenduda? Kas t√∂√∂stusrevolutsiooni j√§rgse 20. sajandi alguse Eesti tarbekunstnikel oli v√µimalik end teostada? Miks s√§ilitavad Vanda Juhansoo teoseid pigem etnograafilised m√§luasutused kui kunstiga tegelevad institutsioonid v√µi kuidas sai Vandast &quot;Valgemetsa n√µid&quot;, mitte mainekas tarbekunstnik? L√§hemalt avavad teemat n√§ituse koostajad Rebeka P√µldsam ja Andreas Kalkun. Saatejuht Ave T√∂lpt.



Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatakse t√§na n√§itus &quot;Mustrid: Kreenholmi tekstiilidisain 1963‚Äì2005&quot;, mis tutvustab l√§hemalt Kreenholmi manufaktuuri tekstiilitoodangut ja seda kujundanud kunstnikke. Kreenholmi kangaid m√§letatakse, kuna need on aastak√ºmneid olnud Eesti elu loomulik osa. 1857. aastal asutatud vabrikust on aegajalt k√ºll r√§√§gitud, kuid v√§he on teada seal t√∂√∂tanud tekstiilidisaineritest. Kes olid Kreenholmis kunstnikud, kes m√§√§rasid tr√ºki-, frotee- ja ≈æakaarkanga kaudu meie argikeskkonna ilme ja mida vabrikus k√µike toodeti? Stuudios on kuraator Kai Lobjakas. Saatejuht Mari-Liis Uibo.
Stuudios on akadeemik Mart Kalm, kes eelmisel n√§dalal (30. jaanuaril) valiti esimeses h√§√§letusvoorus taas Eesti Kunstiakadeemia rektoriks. Valimiskogu 70-st liikmest h√§√§letas 58 isikut, Kalm p√§lvis 50 h√§√§lt. Eesti Vabariigi president inaugureerib professor Mart Kalmu ametisse t√§navu 6. aprillil ja tema valitsemisaeg kestab viis aastat. Eesti Kunstiakadeemias on v√µimalik √µppida ligi kolmek√ºmnel √µppekaval. Milline on k√µrgkooli positsioon t√§na Eesti √ºhiskonnas ja kuhu liigutakse maailma kunstielu foonil? Saatejuht Tarmo Tiisler.

P√§rnu Linnagalerii poolt kolm aastat tagasi ellu kutsutud P√§rnu Fotofest on v√µtnud eesm√§rgiks elavdada kunstielu talvisel madalhooajal ning avada kunstipublikule fotokunsti eri tahke. Veebruari l√µpuni saab vaadata Vivian Ainsalu n√§itust &quot;Miraa≈æ&quot;. V√§ljapanek koosneb Veneetsia kanalitel √ºles v√µetud fotodest, mis p√º√ºavad pildile peegeldusi sealsest arhitektuurist ja olustikust omamoodi reaalsust moonutaval viisil. Kunstnik on stuudios. Saatejuht Mari-Liis Uibo

Kunstiministeeriumis on Eha Komissarov, Tiiu Parbus ja Annika R√§im KUMU kunstimuuseumist, et tutvustada v√§rskelt avatud 90ndate eesti kunsti p√ºsiekspositsiooni &quot;Tulevik on tunni aja p√§rast&quot;. Teine saatek√ºlaline Indrek K√∂ster annab √ºlevaade kunstilinnak ARS uuenemisest ning edasistest plaanidest. &quot;Tartu m√∂liseb&quot; rubriigis klat≈°ivad Flo Kasearu vastsel n√§itusel &quot;Ohustatud liik&quot; endine nurga poe omanik Margo Orup√µld ja viimase osat√§itjana n√§itusel √ºlesastunud Marika Vaarik. Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Sisekaitseakadeemia uus peahoone kui aasta kauneim betoonehitis. Vastandid t√µmbuvad - Eesti betooni isa August Komendandi ja arhitekt Louis Kahni koost√∂√∂. Muuseumirotiga ruumi uurimas. ‚ÄúMinu geniaalne s√µbranna‚Äù romaanisari ja seriaal. Uus elulooraamat Janis Joplinist ja Mart Saare laululooming kahe noore naise esituses. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.

&quot;OP&quot;-il on k√ºlas n√§itlejad ‚Äì ema Tiina M√§lberg ja poeg Karl Robert Saarem√§e. Skulptor Jaak Soans hakkab tegema m√§lestusm√§rki kirjanik Jaan Krossile. Poliitik, lavastaja ja teatrikriitik Jaak Allik jagab muljeid Eesti NSV poliitilise juhtfiguuri Johannes K√§bini m√§lestusteraamatust ‚ÄûAastate ja kauguste tagant‚Äú. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.
Hardi Volmer teeb endast filmi; moelooja Anu Samar√º√ºtel jagab end Londoni ja Tallinna vahel; kohtume aasta jazzihelilooja tiitliga tunnustatud Mingo Rajandiga; k√ºlastame P√µltsamaal Betti Alveri nimelise luulepreemia laureaati norralast Oyvind Rangoyd ja teeme ringk√§igu uuenenud ARS-i Kunstikeskuses peatusega Liisa Kruusm√§gi ateljees. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.

T√µnu Kaljuste ja maailmakuulsa teose ise√§ralik esiettekanne Tallinna Kammerorkestrilt; sisearhitekt Eero J√ºrgenson ja skulptor Tiiu Kirsipuu kunstist Eesti v√§lissaatkondades; arhitekt Raul Vaiksooga Padise kloostri varemetes ning ringk√§ik Sirje Helme, Leonhard Lapini ja Anders H√§rmiga Ando Keskk√ºla n√§itusel Kumus. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli. Toimetajad Tiina Kruus, Anne Aavik ja Mariina M√§lk, produtsent Mariina M√§lk.

Eesti Arhitektuurikeskus kutsub k√µiki huvilisi Tallinna vanalinna bastioniv√∂√∂ndi m√µttetalgutele. Vanalinna rohealad on ajaloolises s√ºdalinnas olulised, vanalinna √ºmbritsev bastionide v√∂√∂nd on praegusel kujul pigem inimt√ºhi. V√µimas kindlustuste v√∂√∂nd, mis pidi eemale hoidma vaenlasi, hoiab t√§na eemal tallinlasi endid.‚ÄØKuidas linnaruumi muuta nii, et vanalinn ja uuslinn oleks √ºhtviisi atraktiivsed? Stuudios on Eesti Arhitektuurikeskuse juht Raul J√§rg. Saatejuht Piret Kooli



Hooaja avasaates vestleb Maarin M√ºrk Piret Viirpaluga kunstiharidusest ja laiemalt kunsti rollist inimese maailmapildi kujunemise juures; Roland Reemaa ja Laura Linsi tutvustavad juba novembris Tallinna linnaruumis ja KAI kunstikeskuses aset leidvat Artishoki Biennaali. Indrek Grigor r√§√§gib oma rubriigis pandeemia poolt r√§situd kunstifestivalide maastikust, sealjuures Riias teist korda toimunud RIBOCAst, mida nn Balti mulli raames ka eestlased napilt k√ºlastada said.
Kai kunstikeskuses on 8. novembrini avatud n√§itus &quot;Leviaatan: Paljassaare peat√ºkk&quot;, Briti kunstniku Shezad Dawoodi ning Eesti teadlaste, ornitoloogide, ajaloolaste, muusikute ja kunstnike √ºhist√∂√∂. &quot;Leviaatan&quot; on esmakordselt 2017. aastal esitletud mitmeaastane, osaliselt juba valminud ja osaliselt valmimisj√§rgus projekt, mis keskendub inimtegevuse ja kliimamuutuste seostele. Ulatusliku multimeedia projekti Tallinna j√µudmise l√§htepunktiks oli paari aasta tagune sobivate v√µttekohtade otsing Dawoodi uue filmi jaoks, kui kunstniku inspiratsiooniks sai Paljassaare poolsaar. &quot;Leviaatani&quot; sarja Paljassaare-peat√ºkk keskendub poolsaare √∂koloogilisele, poliitilisele ja ajaloolisele kontekstile. Muljeid ja m√µtisklusi otse n√§ituselt kuraatori Triin Metslaga. Saatejuht Kaisa Ling

Oktoobrikuises &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on k√µigepealt k√ºlaliseks keraamik Ingrid Allik, kelle osalusel n√§itus &quot;Nagu kivid voolavas vees&quot; on Tallinna Linnagaleriis avatud veel kuni 08.11.2020 ning see oli hea ettek√§√§ne vestelda loomingulise praktika, inspiratsiooniallikate, leidobjektide jpm √ºle. Teiseks saatek√ºlaliseks on seoses Kumu kunstimuuseumis avatud n√§itusega &quot;Egiptuse hiilgus&quot; Oliver Orro, kes jagab oma t√§helepanekuid n√§ituselt ning Egiptuse kunsti eksponeerimise v√§ljakutseid laiemalt (Egiptus hiilgab Kumus kuni 21.03.2021). Indrek Grigor annab √ºlevaate sanatoorsest olukorrast Kogo galeriis (Bruno Goosse n√§itus Sara B√©dard-Goulet' kureerimisel avatud kuni 05.12.2020). Saatejuht Maarin M√ºrk.

Eesti Kunstimuuseum t√§histas 2019. aasta novembris 100. s√ºnnip√§eva. Kunstimuuseum, mille esimeseks koduks oli Kadrioru loss, on laienenud viieks eri muuseumiks: Kadrioru kunstimuuseum, Mikkeli muuseum, Niguliste muuseum, Adamson-Ericu muuseum ja alates 2006. aastast on Kadriorus k√ºlastajatele avatud Kumu kunstimuuseum ‚Äì Eesti Kunstimuuseumi uus peahoone. Kutsume teejuhiks kunstiteadlase Eha Komissarovi ja teeme ringk√§igu k√µigis neis muuseumides, et m√µista, mida on meile t√§hendanud 100 aastat kunstiga. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Mariina M√§lk, Tiina Kruus ja Anne Aavik.

Detsembrikuu &quot;Kunstiministeerium&quot; on p√ºhendatud kunstiaasta kokkuv√µtetele ning see oli nii k√ºlluslik ja mitmekesine, et kajastada j√µuti vaid v√§ikest osa n√§itustest ja s√ºndmustest! Aastakokkuv√µtted on juba traditsiooniks kujunenult kahe kunstisaate s√µpruskohtumised - Kunstiministeerium ja Vitamin K (Ida Raadio) vaatavad √ºle olulisemad s√ºndmused kunstiskeenel. Milline oli l√µppev kunstiaasta? Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor, saatek√ºlalised on Lilian Hiob ja Siim Preiman Ida Raadiost.
&quot;Vseviov&quot; on portreefilm Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessorist, tudengite lemmik√µppej√µust ja rahva poolt armastatud raadioh√§√§lest, kes on suutnud ka k√µige kuivemad ajaloos√ºndmused m√ºstiliste lugudena kuulajate hinge valada. Davidi jutustatud ajalugu ongi aja lugu - m√µttevool, milles lugu ja aeg p√µimuvad, n√§itamaks √ºksikute hetkede suuremat t√§hendust. Davidi √ºmber ja sees voolav aeg ei peatu ka tema s√ºndmusterohkel s√ºnnip√§eval, mille vaatajatena lugu loo kaupa kaasa teeme. Re≈æiss√∂√∂r Elen Lotman, produtsent Kristiina Davidjants, tootja Maagiline Masin.

1950. aastate L√µuna-Eesti alevipoisi elu-, v√µitlus- ja loomevaim on kange ning temast kujuneb N√µukogude Eesti v√µimsaim avangardist, keda iseloomustavad produktiivsus, loovus ja kirglikud suhted. Legendaarse kunstniku ja arhitekti hoog ei ole raugenud t√§naseni ‚Äì pigem vastupidi! Film esitab tervikloo Leonhard Lapinist kui loojast, kuid fookuses on ta just arhitektina, kelle kunsti- ja arhitektuurilooming on liikunud tuntavalt paralleelradadel. Avanevad ka peategelase maailmavaade, t√µekspidamised ja m√§ssumeelne olemus. Autor-stsenarist Margit Mutso, montaa≈æire≈æiss√∂√∂r Kalle K√§√§rik, produtsent Eros Brambat, tootja AD Oculos Film O√ú.

Eduard Vilde muuseumis avati eile n√§itus &quot;Linda Vilde muuseum&quot;, mis on p√ºhendatud Linda Vilde tegevusele ajakirjaniku, √ºhiskonnategelase ja t√µlkijana. Linda J√ºrmann oli Eduard Vilde abikaasa. Alates nende tutvumisest 1904. aastal jagasid nad √ºhiseid v√§√§rtushinnanguid, √ºheskoos p√µgeneti poliitiliste p√µhjustel Eestist (maapaos oldi 11 aastat), √ºheskoos siia ka naasti. &quot;Linda Vilde oli oma aja kommete ja traditsioonide taustal uuendusmeelne inimene,&quot; on n√§ituse kaass√µnas √∂elnud kunstnik Liina Siib, kes rohkem kui aasta kestnud ettevalmistustega on n√§itusele toonud mitmeid ootamatuid teemasid, n√§iteks noore Linda J√ºrmanni unistused. N√§ituse kaudu loodetakse publikule anda suuremat pilti ka Eduard Vildest, kelle s√ºnnist m√∂√∂dus mullu 140 aastat. Liina Siib on saatek√ºlaline. Saatejuht on Tarmo Tiisler.
Tallinna Kunstihoones avati eile Flo Kasearu n√§itus &quot;Elust v√§lja l√µigatud&quot;, mis keskendub naiste vastu suunatud koduv√§givalla kui √ºhiskonda l√µhkuva ja r√§nkade m√µjudega sotsiaalse probleemi m√µtestamisele. Flo Kasearu on oma loomingus √ºhiskonnaolusid laiemalt uuriv kunstnik ja viimastel aastatel on ta t√§helepanu juhtinud just naiste rollile. &quot;Elust v√§lja l√µigatud&quot; on Kasearu seni suurim isikun√§itus ja tal on teemaga isiklik suhe ‚Äì nimelt rohkem kui k√ºmme aastat tagasi avas kunstniku ema naiste tugikeskuse P√§rnus. Flo Kasearu on stuudiok√ºlaline. Saatejuht Mari-Liis Uibo
T√§na avab Kai kunstikeskuse 2021. aasta n√§itusehooaja tuntud Austraalia kunstniku Patricia Piccinini esimene Eestis toimuv isikun√§itus &quot;Elus√§de&quot;. N√§itusel eksponeeritakse perioodil 2005‚Äì2019 valminud skulptuure ja uut videoteost &quot;√Ñrkamine&quot; (2020), mis on p√ºhendatud kehale kui loovale organismile ning mis r√§√§gib taass√ºnnist ja uuenemisest. N√§ituse kuraator on Anna Mustonen ja kujundaja Peter Hennessey. Stuudios on Kai kunstikeskuse programmikoordinaator Triin Metsla. Saatejuht Kersti Inno



Vanas√µna √ºtleb, et maitse √ºle ei vaielda. Kui aga k√ºsimus puudutab ausambaid, monumente ja meie k√µigi √ºhist avalikku ruumi, algavad vaidlused maitse √ºle v√§ga kiiresti. Kuigi Pronkss√µduri teisaldamine t√µi kaasa massirahutused, on rahval vere keema ajanud ka Vabaduss√µja v√µidusammas, planeeritav P√§tsi pea ja Tallinna lahes seisev rahvuskangelane Kalevipoeg. Olgu tegemist poliitilise monumendi v√µi m√§lestussambaga, riigimehe v√µi kultuuritegelasega - miks avalikku ruumi p√ºstitatud ausambad Eestis nii sageli t√ºlisid tekitavad? Saatejuht Urmas Vaino, re≈æiss√∂√∂r Elo Selirand, toimetaja Aivi Parij√µgi, produtsent Birgit Rae.

Millest me ikkagi r√§√§gime, kui mainime s√µnapaari &quot;avalik ruum&quot;? T√§nu t√§naseks Viljandis s√µna otseses m√µttes kasti pandud Jaak Joala monumendile on √ºhiskonnas taas kerkinud √ºles arutelu, mille keskmes on √ºhtpidi monumendid ning neid vormivad kunstnikud, teisalt avalik ruum, mille kavandamisel peaks olema √µigustatult igal seda tarbival inimesel ka oma osa kosta. Ometi saavad m√µlemad arutelud oluliseks alles siis, kui kellegi huvisid on riivatud. Eestis on suur hulk haritud kunstnike, arhitekte ja linnaplaneerijaid, kes saaksid olla suureks abiks avaliku ruumi ning ka sellesse planeeritavate objektide valikul. Sageli saavad nemadki s√µna√µiguse alles siis, kui &quot;pahandus&quot; juba tehtud. Aasta 2019/2020 Eesti inimarengu aruanne on palju keskendunud avaliku ruumi temaatikale. Millest me ikkagi r√§√§gime, kui mainime s√µnapaari &quot;avalik ruum&quot; ning kuidas v√µiks toimuda otsustusprotsess avalikku ruumi kunstiteoste planeerimisel? Kas t√§na kehtivad avaliku ruumi tarvis loodavate 

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatakse 20. veebruaril n√§itus &quot;Klassikud. Ivo Lill&quot;, kus on eksponeeritud √ºle 150 klaasikunstniku monumentaalse teose. N√§ituse kuraator Merike Alber on √∂elnud, et Ivo Lill (1953-2019) oli omap√§i uitaja eesti klaasikunstis. Lill ei tegelenud tarbevormiga, huvi visuaalkunsti vastu suunas teda looma teoseid, mis on oma olemuselt skulptuurid. N√§itusel eksponeeritud t√∂√∂d on p√§rit muuseumi enda kogust ning autori perekonna omandist, tegemist on suurima Ivo Lille n√§itusega. Saatek√ºlaline Merike Alber kirjeldab Ivo Lille t√∂id. Saatejuht Piret Kooli.

Kuraatorid Nele Tiidelepp ja Riin Maide kutsuvad 24. veebruaril √ºhep√§evasele interdistsiplinaarsele korteri n√§itusele &quot;See sinine maja seal Baeri t√§naval&quot;, aadressil Baeri 5 Tartus. √úheks p√§evaks t√§idab korteri interdistsiplinaarne n√§itus. Kunstnike kohandumised ruumile ja selle √ºhisosale praeguste aegadega avalduvad performance'ite, installatsioonide ja muude eriilmeliste sekkumistena. Kunstnikud on: Liisbeth Horn, Robin Isenmann, Saara Liis J√µerand, Gregor Kulla, Maria Izabella Lehtsaar, Liz Lethal, Janne Lias, Riin Maide, Anumai Raska, Geil Studio, Marta Talvet, Nele Tiidelepp, Raul Markus Vaiksoo ja Mattias Veller. Saatejuht on Liina Vainumetsa.

Kumu uut p√ºsiekspositsiooni &quot;Identiteedimaastikud&quot; tutvustavad kuraatorid Linda Kaljundi ja Kadi Polli. P√ºsin√§itus tutvustab siinset vanemat kunsti (1700-1945), p√µimuvad baltisaksa, vene ja eesti traditsioonid. Omaette teemadena kerkivad esile baltisaksa ja eesti visuaalkultuuri seosed, piltide t√§hendus noores Eesti rahvusriigis, unistused moodsast elust, naiskunstnike h√§√§l, vaikiva ajastu ja s√µjaaja kunst ning kohalike identiteedimaastike kujunemise lugu. K√µrge kunsti k√µrval uuritakse harrastajate, hariduse, tarbegraafika ja disaini m√µju visuaalsele identiteediloomele. Muuseumite teemal j√§tkub saade veelgi. Nimelt on Eduard Vilde muuseumist ajutiselt saanud Linda Vilde muuseum! N√§itus on p√ºhendatud Linda Vilde tegevusele ajakirjaniku, √ºhiskonnategelase ja t√µlkijana. Linda J√ºrmann oli Eduard Vilde abikaasa. Alates nende tutvumisest 1904. aastal jagasid nad √ºhiseid v√§√§rtushinnanguid, √ºheskoos p√µgeneti poliitiliste p√µhjustel Eestist (maapaos oldi 11 aastat), √ºheskoos siia ka na

Eelmisel n√§dalal tegid kultuurivaldkonnad - muusika, kunsti, etenduskunstide, muuseumite, rahvakultuuri, kirjanduse, filmi ja kino ‚Äì vabariigi valitsusele √ºhise ettepaneku pandeemiakriisist v√§ljumiseks. P√∂√∂rdumine, millele kirjutas alla √ºle 250 kultuuriasutuse, on √ºhinemiseks avatud praegugi. K√ºsime Sirje Helmelt ‚Äì millised peegeldused p√∂√∂rdumisele on toimunud valdkonnasiseselt ja vaatleme koos temaga kultuurielu v√µimalikke kriisist v√§ljumise meetodeid. Saatejuht Tarmo Tiisler.

Kunstnik Darja Popolitova on p√§rit Sillam√§elt. Tema t√∂√∂d on osalenud n√§itustel Arnhemi muuseumis Hollandis (2020), New Yorgi Kunsti- ja Disainimuuseumis (2019), Oslo galeriis Kunstnerforbuntet (2018) ja paljudes teistes galeriides. Mis on kujundanud kunstnikku, kes √ºhendab oma t√∂√∂des metalli, puitu ja kivi, heli ning visuaali? Kas kunst aitab lahendada sotsiaalseid probleeme? Tulevane Eesti Kunstiakadeemia doktorant r√§√§gib oma tavatust teekonnast ja huvidest. Re≈æiss√∂√∂r Alina Sur≈æikova.

Kunstiministeerium. Kadi-Ell T√§histe, Kirke Kangro ja Madis Katz &quot;Kunstiministeeriumis&quot; tutvustab Kadi-Ell T√§histe Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusest kunstivaldkonna arengukava protsessi, mis on hooga k√§ima l√§inud. Kirke Kangro, EKA Vabade kunstide teaduskonna dekaan, avab kuidas on toimunud kunsti √µpetamine sellel erakorralisel aastal ja suures osas kaug√µppe teel. Madis Katz r√§√§gib Indrek Grigorile vabakutselise loovinimese √µigusest puhkusele, seoses oma n√§itusega &quot;P√ºhap√§ev&quot;. Saatejuht Maarin M√ºrk.

Ajaloolase, kultuuridiplomaadi, p√§randikaitsja, Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna dotsendi Riin Alatalu nimele lisandus detsembris 2020 veel √ºks tiitel -- maailma k√µige m√µjukama muinsuskaitse ekspertorganisatsiooni ICOMOS asepresident. Uued teemad p√§randikaitses: ajalooliste isikute ausammaste k√µrvaldamine, nn rohepesu muinsuskaitses, ja igikestvad teemad: kasutuseta seisev ja lagunev p√§rand. Epp r√§√§gib ka oma kooliajast Tallinnas, √ºlikooliajast Tartus, muinsuskaitse liikumisest ja 1980. aastate l√µpu fosforiidis√µjast, p√§evikupidamisest, muinsus- ja p√§randikaitse √µpetusest EKA-s.

Seekord &quot;Kunstiministeeriumis&quot; - Maarin M√ºrk vestleb ajakirja kunst.ee peatoimetaja ja kunstiteadlase Andreas Trossekiga. K√µne all on nii eelmisel kevadel 20. s√ºnnip√§eva t√§histanud v√§ljaande hetkeseisud kui ka kunstikriitikast laiemalt. Indrek Grigor kuulas pealt √∂koloog Mari Moora n√µuandeid kunstnik Eike Eplikule ning pani k√µrvataha nii m√µndagi asjalikku. N√§iteks, et palu-karukell on k√µige kaunim taim, sest ta meenutab suure peaga karvast looma kui ka t√µdemuse, et liigirikkus ei ole eesm√§rk omaette.

Hooaja viimases &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on Maarin M√ºrgil k√ºlas Urmas L√º√ºs, kelle n√§itus Hobusepea galeriis &quot;Teatavate piiride poorsusest&quot; (kuni 07.06) on algt√µuke saanud perekonnale kuuluva materiaalse p√§randi sorteerimisest ja julgest √ºmberm√§ngimisest. Materjalist l√§htuv kunst ning valdkondade risttolmnemine on t√§helepanu all ka Kumu kunstimuuseumi n√§itusel &quot;Kunst on disain on kunst&quot; (kuni 03.10) ning &quot;Kunstiministeeriumis&quot; teevad sellesse sissevaate kuraatorid Eda Tuulberg ja Karin Vicente. Indrek Grigor vestleb maalikunstnik Kristi Kongiga Kogo galeriis avatud n√§ituse &quot;Oli see unes v√µi oli see ilmsi?&quot; (kuni 19.06) peategelasest Magentast - ootusp√§raselt on juttu v√§rvist, aga ka pealkirjandusest ja karantiini k√µrvalm√µjudest. Kunstiministeerium soovib sisutihedat kunstisuve ja kohtumiseni uuel hooajal!



Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor on k√ºlla kutsunud Marge Monko, kelle n√§itust &quot;Suur teeskleja&quot; (koos Gabriele Beveridgega) saab n√§ha KAI kunstikeskuses. Vaateaknad ja kaupade v√§ljapanekud poodides p√º√ºavad meid pidevalt v√µrgutada ‚Äì vahel on need katsed edukamad, vahel m√µjuvad nagu kohmetu flirt. Monko ja Beveridge t√µstavad oma n√§itusel selle v√§ljapaneku-kultuuri eraldi t√§helepanu alla ‚Äì ilmuvad tuttavad elemendid nagu mannekeenide osad, stanged, vitriinid, luksuskaubad jpm, kuid mitte oma harjumusp√§rases rollis ja intrigeerivate lisandustega. Kaasaja s√µlmpunktid on fookuses ka √§sja Tallinna Kunstihoones avatud n√§itusel &quot;Mis sillutab teed uuele maailmale?&quot; (kuraator Corina L. Apostol, kuni 05.12.2021). L√§hiaastate sotsiaalselt kaasatud kunsti √ºlevaaten√§itusel kohtab teemasid nagu p√§evapoliitika ja t√µej√§rgne √ºhiskond, sotsiaalmeedia m√µju, linnaruumi muutumine ja gentrifikatsioon, migratsioon, kv√§√§r-k√ºsimused, kunstnike √µiglase tasustamise teemad jne. M√ºrk ja Grig

Avatud on maalikunstnik Vano Allsalu isikun√§itus &quot;Maailm peas&quot;, mida tutvustab Tartu Kunstimuuseumi n√§ituste osakonna juhataja Indrek Grigor. Viltuse maja esimese korruse vallutavad v√§rvilised, emotsionaalsed ja intelligentsed abstraktsed teosed. Publikule avaneb kunstniku stiihiline sisemaailm. Alates 16. oktoobrist saab Tartu Kunstimuuseumis k√ºlastada kolme uut n√§itust: teisel ja kolmandal korrusel avaneb kunstnike kollektiivi Eesti Energiad (J√ºri Ojaver, Paul Rodgers, Jaan Toomik ja Jaan Paavle) √ºhisn√§itus &quot;Harjumuse j√µud&quot;, projektiruumis videokunsti n√§itus &quot;(ise)teadvus&quot; ning esimese korruse saalis Vano Allsalu isikun√§itus &quot;Maailm peas&quot;. Saatejuht Liina Vainumetsa.

Kunstnike seas pole kuigi palju neid, kelle loomingu iga√ºks eksimatult √§ra tunneb. J√ºri Arrak aga just ongi selline looja. Kes siis ei teaks tema looklevate vormidega salap√§raseid peajalgseid, kes piltidel oma elu elavad! Seekord r√§√§gib loomingu asemel aga kunstnik ise. 85 eluaastat on ju p√§ris hea vanus, et teada, mis on elus k√µige t√§htsam. J√ºri Arrakut usutleb Owe Petersell. Re≈æiss√∂√∂r Maire Radsin, toimetaja Anne-Mari M√ºller, produtsent Kadi Katarina Priske.
Juhan Kuusi Dokfoto Keskus esitleb esmakordselt Eestis Ungari Fotomuuseumi kogul p√µhineva viie fotomeistri n√§itust &quot;Inimest peegeldades&quot;. &quot;Ainult andekusest ei piisa, peate olema ka ungarlane&quot;, on √∂elnud k√µige kuulsama Ungari p√§ritolu fotograaf Robert Capa (1913-1954). Kuigi fotolegend m√µtles neid s√µnu naljana, on selle taga peidus omajagu t√µde ning tema t√∂id on n√§itusel rohkem kui teiste meistrite teoseid. √úhelt poolt on p√µhjuseks fakt, et fotokeskusele nime andnud Juhan Kuusi jaoks oli just Robert Capa √ºks t√§htsamaid eeskujusid. Teiseks ‚Äì just Capa n√§itas fotodel s√µda nii l√§hedalt nagu keegi teine ei olnud seda varem teinud. Seega pani kaasaegsele konflikti-ja s√µjafotograafiale aluse just Capa. N√§itust kommenteerib Dokfoto Keskuse kuraator Toomas J√§rvet. Saatejuht Robert Staak.

Kunstiministeeriumis on k√ºlas Tallinna Kunstihoone kuraator Siim Preiman, kelle koostatud n√§itust &quot;M√§ndfulness&quot; saab Tallinna Linnagaleriis vaadata 28. novembrini. Kas eestlased on metsarahvas? Kuidas astuvad omavahel dialoogi Olimar Kallase karikatuurid ja Mall Nukke r√§mpspostist kollaa≈æ Kalevipoja r√§nnakust maailma otsa? Kuidas teha kaasaegse kunsti n√§itus n√µnda, et ka selle &quot;k√∂√∂gipool&quot; ja produktsioon peaks silmas oma √∂koloogilist jalaj√§lge? Eelmainitud k√ºsimuste juurest liigutakse aruteluga edasi Kumusse, Jeremy Shaw videoinstallatsiooni &quot;Phase Shifting Index&quot; keskele, kus tantsivad tuleviku subkultuurid, iga√ºks enda v√§ljat√∂√∂tatud p√µhim√µtete alusel, haarates ka publiku h√ºpnootilisse seisundisse. Kas see on parim pidu, mida Kumu suures saalis on korraldatud? Saate l√µpetab Tallinna vanalinna galeriide k√ºlastus ‚Äì Mari-Leen Kiipli n√§ituse &quot;Niina kalastab lodudel, v√µrendikel ja p√µikmadalatel&quot; Draakoni galeriis ning Kristen R√§stase &quot;Hoolek

Kaks Madalmaade kunsti n√§itust (&quot;Memlingist Rubensini&quot; Kadrioru kunstimuuseumis ja &quot;Meeletu Dymphna j√§rele&quot; Niguliste muuseumis) on avatud veel vaid p√ºhap√§evani. Kunstis√µpradele soovitatakse igal juhul v√§ljapanekutest osa saada, seet√µttu on p√§evad sisustatud ekskursioonidega erinevas vanuses publikule ning kontserdi annab Hortus Musicus. Stuudiok√ºlaline on Kadrioru muuseumi juht, kunstiteadlane Aleksandra Murre. Saatejuht Mari-Liis Uibo.

Vabakutselised loovisikud ‚Äì kust king pigistab?. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor vaatavad koos vabakutselise kunstit√∂√∂taja Airi Triisbergiga otsa Praxise mahukale uuringule &quot;Vabakutselised loovisikud, nende majanduslik toimetulek ja sotsiaalsete garantiide k√§ttesaadavus&quot; ja arutavad, kust king pigistab ning mida saaks ette v√µtta (saab ka √ºlevaate, mida on viimase 20 aasta jooksul juba ette v√µetud). Saate teises pooles surfavad saatejuhid nullindates. Peamiselt Kumus avatud n√§itusel &quot;Kunst mugavustsoonis? Nullindad Eesti kunstis&quot; (kuraatorid Eha Komissarov ja Triin Tulgiste, avatud kuni 09.10.2022), aga ka ETDMi n√§itusel &quot;Nulltuju. Eesti moe avangard 2000 - 2010&quot; (kuraator Anne Vetik, avatud kuni 23. jaanuar 2022). Samuti meenutavad saatejuhtid 2019. aastal Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse v√§ljaantud artiklikogumikku &quot;Normaalsed nullindad&quot; (koostaja Rael Artel). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Biotoopia uus teema√µhtute sari v√µtab fookusesse looduse ja inimese vahelised suhted. Esimene loeng looduse isev√§√§rtusest toimus koost√∂√∂s Von Krahli Akadeemiaga 30. novembril ning edaspidi saab vestlus√µhtuid kuulata kord kvartalis. Kas ja kuidas on m√µtet keskkonnateemadest r√§√§kida ja teha seda m√µjusalt? Biotoopia teema√µhtute sarja tutvustavad Peeter Laurits ning filosoofia- ja muusikateaduse tudeng Aurora Ruus. Saatejuht Miina P√§rn.

Nagu juba traditsiooniks on saanud, teevad kunstiaasta kokkuv√µtteid kaks siinsest kunsti-raadiosaadet √ºhiselt ‚Äì Kunstiministeerium Klassikaraadiost (saatejuhid Indrek Grigor ja Maarin M√ºrk) ning Vitamiin K Ida raadiost (saatejuhid Lilian Hiob ja Siim Preiman). Saates hekseldatakse n√§ituseid. Vaatamata sellele, et pandeemia hoidis kogu elu vahepeal suletuna, √µitses n√§itusemaastik erikorra v√§lisel ajal igati lopsakalt. Samamoodi r√§√§gitakse kunstikriitika seisudest, kunstielu √ºldistest muutustest ja suundumustest ning antakse ka uusaastalubadusi.

Portreelugu Eesti tippskulptorist. Edith elab suviti Hiiumaal, sealt alustamegi temaga tutvumist. Ta t√∂√∂tab v√§ga palju ja selle t√µttu ka j√µuab palju. Filmis n√§eme kaht erinevat maailma, kunstniku kinnist ja isegi √ºksildast elu, kunsti loomise protsessi ning siis selle publikule tutvustamist maailma kunstipealinnas (Art Baselil ≈†veitsis), suuri n√§itusi, nende festivalide avamisi, kuhu skulptori teosed j√µuavad. Edith on v√§ikse poisi ema, indie-muusika skeenes legendaarse Raul Saaremetsa elukaaslane. Edith on Eesti publikule juba p√§ris tuntud ja praegu on k√§es hetk, mil ta teeb esimesed iseseisvad sammud rahvusvahelisel areenil, seda strateegiliselt parimates kohtades. Mis on kunstniku vastutus? Kas kunst saab elu muuta? Re≈æiss√∂√∂r Aljona Sur≈æikova, operaator Sergei Trofimov, heli Dmitri Piibe, v√§rvikorrektsioon Artemi Sintsov, helilooja Aleksandr ≈Ωedeljov, produtsent Sergei Trofimov. Tootja Diafilm 2021.
Saatek√ºlaline on re≈æiss√∂√∂r Terje Toomistu, kelle uus film &quot;P√µlvkond piiri taga&quot; portreteerib erinevatel p√µhjustel Eestist √§ra l√§inud noori. Filmi keskmes on p√µlvkond, kes astus ellu p√§rast Eesti liitumist Euroopa Liiduga ning otsustas minna v√§lismaale t√∂√∂le, √µppima v√µi maailma avastama. Ent aastaid hiljem pole p√∂√∂rdumine tagasi Eestisse sageli sama lihtne. Linateos toob vaatajani lood maailma eri paigus elavatest eestlastest, kes ausalt ja avatult jagavad oma isiklikke lugusid, m√µtteid ja tundeid seoses r√§nde, kuuluvuse ja juurtega. Erilinastused koos filmitegijatega toimuvad 29. jaanuaril kinos S√µprus ning 31. jaanuaril Tartu Elektriteatris. Saatejuht on Tarmo Tiisler.



Uue aasta esimene &quot;Kunstiministeerium&quot; kohtub k√µigepealt Tallinna Graafikatriennaaliga - kunstis√ºndmusega, mis toimub j√§rjepanu juba alates 1968. aastast. K√ºlas on juhatuse liige Marten Esko, kes vastab saatejuhtide k√ºsimusele, kuidas on sellise v√§√§rika ajalooga kunstis√ºndmust edasi kanda ja iseloomustab seekordset triennaali ning selle kohta kaasaegse kunsti maastikul. Saatejuhid v√µtavad endale vabaduse l√§bi hekseldada kolm aktuaalset n√§itust. Need on aga Tamara Luuki kureeritud Neeme K√ºlma ja Alice Kase &quot;Edevuses √ºksi&quot; Tallinna Linnagaleriis, Siim Preimani kureeritud Krista M√∂lderi ja Kristi Kongi &quot;... ja teised valguse varjundid&quot; Tallinna Kunstihoones ning Reet Marki kureeritud Miljard Kilki retrospektiiv Eesti Rahva Muuseumis. Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.
Kunstiteadlane ja Tartu Kunstnike Liidu esimees Peeter Talvistu tutvustab Tartu Kunstimajas avatud uusi n√§itusi. K√µne all on kolm n√§itust: suures saalis Britta Benno isikun√§itus &quot;Saamisest maa(stiku)ks&quot;, v√§ikeses saalis Kelli Gedvili isikun√§itus &quot;Nahahooldus&quot; ning monumentaalgaleriis Sven Parkeri ja Roman-Sten T√µnissoo √ºhisn√§itus &quot;Kujutlusi mittevabaduses&quot;. N√§itused j√§√§vad avatuks 20. veebruarini 2022. Saatejuht Liina Vainumetsa.

Intervjuu kunstnik Tanja Muravskajaga, kelle korraldatud n√§itus &quot;Hingel√§hedane s√µna&quot; on avatud Tallinna Vene muuseumis (kuni septembrini 2022). Vestleme keele omap√§radest, lugudest, mis on s√µnade taga ning kogukonnast, mida muuseum enda √ºmber loob. Seej√§rel v√µtab Kunstiministeerium k√µne P√§rnusse. Kuraator Marian Grau tutvustab talvise kunstielu k√§imat√µmbajat FotoFesti, mille kuus n√§itust j√§√§vad avatud m√§rtsi l√µpuni/aprilli alguseni. Valikus on kaameravaba fotokunsti, fotokunsti ajalugu, portreefotot, vaatefotograafiat ning ka √ºks kosmiline m√µ√µk. Saate l√µpuks soovitab &quot;Kunstiministeerium&quot; kahte n√§itust: &quot;Valve Janov. Algusest avangardi 1942‚Äì1965&quot; Adamson-Ericu muuseumis (kuni 27.03, kuraatorid √úlle Kruus, Enn Lillemets) ja &quot;Pikipiirijooksja, rotip√º√ºdja ja m√º√ºriladuja&quot; Tallinna Kunstihoone galeriis (kuni 03.04, kuraator Gregor Taul). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Tartu Kunstimuuseumis saab k√ºlastada kolme n√§itust: kolmandal korrusel on baltisaksa maalikunstniku Lilly Waltheri (1866‚Äì1946) loomingut tutvustav n√§itus &quot;Lilly Walther. Piiritu&quot;, projektiruumis on Noor Tartu n√§itusesarjas Nele Tiidelepa isikun√§itus &quot;Keda saab ainult igatseda&quot; ja esimesel ja teisel korrusel Ludmilla Siimu (s 1938) retrospektiivn√§itus &quot;Olemise helk&quot;. V√§ljapanekuid tutvustavad kuraatorid Nele Ambos (&quot;Lilly Walther. Piiritu&quot;) ja Kristlyn Liier (Ludmilla Siim &quot;Olemise helk&quot;) ning kunstnik Nele Tiidelepp (&quot;Keda saab ainult igatseda&quot;). Saatejuht Liina Vainumetsa.

K√ºlas on kunstnik Diana Tamane, kellel on avatud n√§itused &quot;Puudutuse t√ºpoloogia&quot; EKKMis (kuni 05.06) ning &quot;Sama taeva all&quot; Kogo galeriis (kuni 18.06). Tamane vaatleb nendel n√§itustel l√§hedalt, lausa naha alla pugedes t√ºtarde, emade ja vanaemade kogemusi, koos olemist, omavahelist d√ºnaamikat ja toetust. Lisaks arvustavad saatejuhid n√§ituseid &quot;Ars viva 2022 ‚Äì tajuv√§lja agendid&quot; (kuraator Maria Helen K√§nd, Kai kunstikeskuses kuni 07.08) ning &quot;Teie m√§ngige, me k√§ime korraks √§ra&quot; (kuraator Tamara Luuk, Tallinna Kunstihoones, kuni 05.06). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.



Professor, maalikunstnik ja graafik Ado (Adolf) Vabbe r√§√§gib oma √µpingutest erinevate √µppej√µudude juures, √ºhise ateljee (Anton Starkopf, Otsmann jt) loomisest M√ºnchenis. Kohtumistest erinevate kunstiinimestega. 1913. a p√∂√∂rdub koju Narva tagasi. Pikem meenutus Itaalia reisist, kus viibis terve aasta. Materjal lindistatud 24. oktoober 1955. a Friedebert Tuglase kodus. Salvestas Elo Tuglas. Originaal Tuglase muuseumis. NB! Raadiosaateks k√µlbmatu materjal - kasutatav ainult l√ºhil√µikudena - n√§itena. Esineb katkestusi. Korrigeeritud Heino Pedusaare poolt m√§rts 1982. a.

K√ºlas Karl Burmanil, arhitekt ja kunstnik, (80-aastane). Esinevad Villem Raam, Karl Burman, reporter Lembit Lauri. Toimetaja Lydia M√∂lder. 1. R√§√§gib saatejuht Villem Raam, tutvustab Karl Burmani. 2. Karl Burman r√§√§gib oma kunsti√µpingute algusest. Reporter Lembit Lauri. 3. Villem Raam r√§√§gib Karl Burmani kunsti√µpingutest. 4. Karl Burman r√§√§gib 1905. a revolutsioonist, k√ºsitleb Lembit Lauri. 5. Villem Raam: Karl Burmani esimestest t√∂√∂dest ja loomingust √ºldse. 6. Lembit Lauri k√ºsitleb Karl Burmani, juttu tuleb tema reisidest ja erinevatest paikadest, kus maalida. 7. Villem Raam r√§√§gib arhitekti ja kunstniku Karl Burmani uutest kavatsustest.

70 aastat (1968) kunstnik Eduard Viiralti s√ºnnist. Kasutatud 1963. aastal saates olnud helil√µike. 00:02:21. Kunstnik Evald Okase meenutused. Eduard Viiralt on suurt m√µju avaldanud graafikaliste tehnikate v√§ljaarendamisele. Esimesed kohtumised 1939. aastal, oli tagasihoidlik inimene. 00:04:36. Anton Starkopfi meenutused. Kohtus Eduard Viiraltiga Pallase ateljees Tartus. Skulptuuri√µpingud Saksamaal. 00:08:11. Ferdi Sannamees r√§√§gib, et Eduard Viiralt oli kinnise iseloomuga. 00:10:45. Aleksander Vardi meenutused. Oli Pariisis Eduard Viiralti toakaaslane. K√§isid koos palju joonistamas. Eduard Viiralti t√∂√∂d olid filigraansed. 00:16:27. Kollektsin√§√§r Alfred R√µude (majanaaber Tallinnas) meenutused saksa okupatsiooni aastatest. 00:18:34. Evald Okase meenutused. 1961. a k√ºlastas Eduard Viiralti viimast puhkepaika Parisis. Teksti loeb Aino Ripus. Saate autor Lembit Lauri.

Kunstnik Jaan Jensen (pseudon√º√ºm Sen-Sen, 1904-1967) oli eesti karikaturist ja raamatugraafik. Eesti Kunstnike Liidu esimees aastail 1962-1967. Jaan Jensen on kujundanud, illustreerinud ja koostanud mitmed raamatud: J. Jensen Eesti ajaloo atlas. Eesti Kirjanduse Selts 1933. J. Jensen jt. S√µbralikud ≈°ar≈æid. Kunst 1966. J. Jensen Vastukarva. Valik poliitilist satiiri. Eesti NSV Kunst 1960. Jaan Jensenit √µnnitlesid tema 60. juubelil: Tallinna T√§itevkomitee aseesimees Rein Ristlaan (1933-2007), arhitekt Mart Port (1922-2012) abikaasaga, EKP KK sekret√§r Leonid Lentsman (1912-1996), EKP Tallinna Linnakomitee sekret√§r Nikolai Johanson (snd 1927), ooperilaulja Georg Ots (1920-1975) abikaasaga, koorijuht Gustav Ernesaks (1908-1993) jt.

RAMETO avaliku √µhtu salvestus. Saatesarjas &quot;Kodukandi lood&quot; tuleb juttu Kadriorust, saatejuht Hubert Veldermann. Saates esinevad: kunstiteadlane Mai Lumiste r√§√§gib Kadrioru ajaloost; Linnamuuseumi t√∂√∂taja Hillar Saha; Kunstimuuseumi direktor Inge Teder; geoloog Karl M√º√ºrisepp; bioloog Tiit Randla; kodu-uurija Heino Gustavson; TA Tehnikaraamatukogu osakonnajuhataja Voldemar Miller. H. Veldermann vestleb solistide Els Himma, Heidy Tamme, T√µnis M√§gi ja Uno Loobiga, tutvustatakse ka saateansamblit. Laulavad: Uno Loop, Els Himma, T√µnis M√§gi, Heidy Tamme. Eetris 24.09.1971. PAS-2574 (1)



Kesk√∂√∂programm. Saate k√ºlaline on maalikunstnik M√§rt Bormeister, saade kunstniku 60. s√ºnnip√§eva t√§histamiseks, saate autor ja k√ºsitleja Martti Soosaar. M√§rt Bormeister r√§√§gib ajaloost, oma piltidest, Adamson-Ericust, s√µjast, √µpingutest, elust s√µja ajal ja p√§rast seda, √µpetajakarj√§√§rist, loomingust, linnavaadetest, v√§rvidest, maalimisest, vanadest majadest, vaba√µhumuuseumist, majade joonistamisest, eesti saartest. Saate sissejuhatus ja l√µputeadustus toimetaja Helgi Erilaid. Muusikalised kujundajad Silja Vahuri ja √úlle Kilvet. Eetris 30.09.1976.

Eesti Televisiooni saate heli. Saatejuht Andres Vihalem oli √ºhe p√§eva v√§ljas Kadrioru pargis ja uuris, mida t√§hendavad linnainimesele √ºldse pargid, kust oleks eeskuju v√µtta ja kuidas on lood teistes N√µukogude Liidu linnades. Mida t√§hendab park teadlasele ja mida kirjanikule? Missugune on praegu Kadrioru pargi seisukord ja millised on inimeste mured, kes Kadrioru eest hoolitsevad. Teises saates k√µnelevad Botaanikaaiast Heiki Tamm, kunstiteadlane Mai Lumiste, pargivaht Juhan Koidu ja Haljasalade Trustist Eliina B√§rg, p√µline Kadrioru elanik kirjandusteadlane Elem Treier. Saade on muusikaliselt kujundatud.



Saate k√ºlaline on Rootsis elav vabakutseline kunstnik Enno Hallek, saate autor ja k√ºsitleja Lea Sinissaar. Enno Hallek on s√ºndinud Eestis 1931. aastal. Enno Hallek r√§√§gib elust Rootsis, meenutab kodu Eestimaal, √µpingud Rootsis ja t√∂√∂ Rootsi Kunstiakadeemia √µppej√µuna, vabakutselise kunstniku staatus Rootsis ja Kunstiakadeemia struktuur, lapsep√µlve m√µjud kunstnikuks kujunemisele ja loomingule, hetke tegemised, n√§itused, tellimist√∂√∂d. K√ºlastatakse Stockholmi galeriid, intervjuu galerii omaniku Ann Westiniga (inglise keeles, t√µlge Lea Sinissaar). Toimetaja Lembit Siimaste. Saade muusikaliselt kujundatud.







Film eesti kunstnikust Peeter Mudistist (1942), kes l√µpetas ERKI 1967. aastal maalijana. Mudist oli kunstnik, kes ei maalinud seda, mida n√§gi, vaid seda, mida m√µtles. Tema jaoks oli t√§htis vaid s√µnum, valguse otsimine. Tal oli, mida √∂elda, ja ta kandis selle puhtf√º√ºsiliselt iseendast andes l√µuendile, ignoreerides oma rasket haigust. Film h√µlmab ajavahemikku kevadest s√ºgiseni 1990. Viibime Mudisti seltsis nii Saaremaal Leisis kui ka tema ateljees Tallinnas. Filmis keskendutakse eelk√µige kunstnikule kui loojale, on p√º√ºtud avada kunstniku olemust tema tunnetuse k√µrghetkedel, tabada loomisajendeid ja kanda edasi tema s√µnumit.



Saate autor ja intervjueerija Lea Veelma. Saade Kunstikanal. Kolm intervjuud saatest, saade pole s√§ilinud terviklikult. 00:00:02 Mati Karmin r√§√§gib Sammas Galeriist, mis on tegutsenud aasta. Kunstnikest, kunstist ja kunstnike probleemidest, galeriist, jm. 00:08:09 Epp Maria Kokam√§gi r√§√§gib oma n√§itusest &quot;Teated suvest&quot; Sammas Galeriis (helil√µik salvestatud 08.09.1993), kunstist, suvest, oma t√∂√∂dest ja muusikast. 00:15:23 Arhitektuurimuuseumi direktor Karin Hallas r√§√§gib Rahvusraamatukogus avatud n√§itusest &quot;Arhitektuurijoonis kui ajastu dokument&quot;. Saade kavas Raadio 2-s 11.09.1993. VAS-4604



Rikka loomingulise p√§randiga kunstnik Edgar Valter elas viimased poolteist aastak√ºmmet V√µrumaa k√ºngaste ja metsade keskel. Edgar Valter illustreeris ligi 250 raamatut, ilmunud on kaheksa karikatuurikogu, ta l√µi vabagraafikat ja eksliibriseid ning tegutses pidevalt maalikunstnikuna. Aga just V√µrumaal ilmus tema esimene omakirjutatud ja joonistatud lasteraamat &quot;Pokuraamat&quot;, inspireerituna V√µrumaa kaunist loodusest. 12 aasta jooksul j√µudis ta lastele joonistada ja kirjutada veel 15 raamatut ning maalida hulgaliselt V√µrumaa maastikke. Portreesaade Edgar Valterist salvestati P√∂√∂rism√§el. Re≈æiss√∂√∂r Karin Nurm, toimetaja Eve Viilup.



00:30:35. Saade Niguliste kiriku p√µlemistest ja taastamistest. tr 6 Hubert Veldermann vestleb vesiehitaja Sulev Roosmaga 09.03.1944 p√µlemisest, s√µbra isa hukkumisest, meenutab uut p√µlemist 13.10.1982. tr 8 Muinsuskaitse Ameti juhataja Rasmus Kangropool r√§√§gib kiriku p√µlemistest l√§bi aegade, taastamisplaanidest ja p√µlengust 1982. a. tr 9 Arhiivil√µigud 1984. aasta 26. oktoobrist, kui taastamine l√µpetati. Kunstimuuseumi direktor Inge Teder ja M√§lestusm√§rkide Projekteerimise Valitsuse juhataja Heino Uuetalu r√§√§givad t√∂√∂dest ja plaanidest. tr 10 Kunstiteadlane Mai Lumiste ekspositsioonist ja tulevikuplaanidest. Saade muusikaliselt kujundatud.
Saade Niguliste kiriku p√µlemistest ja taastamistest. tr 6 Hubert Veldermann vestleb vesiehitaja Sulev Roosmaga 09.03.1944 p√µlemisest, s√µbra isa hukkumisest, meenutab uut p√µlemist 13.10.1982. tr 8 Muinsuskaitse Ameti juhataja Rasmus Kangropool r√§√§gib kiriku p√µlemistest l√§bi aegade, taastamisplaanidest ja p√µlengust 1982. a. tr 9 Arhiivil√µigud 1984. aasta 26. oktoobrist, kui taastamine l√µpetati. Kunstimuuseumi direktor Inge Teder ja M√§lestusm√§rkide Projekteerimise Valitsuse juhataja Heino Uuetalu r√§√§givad t√∂√∂dest ja plaanidest. tr 10 Kunstiteadlane Mai Lumiste ekspositsioonist ja tulevikuplaanidest.







Tartu maantee l√§bimurre Tallinna kesklinnas ja Jaani seegi keldrivaremete s√§ilitamine on √ºks t√º√ºpilisi vaidlusi muinsuskaitse ja kinnisvaraarendajate vahel uue aastatuhande hakul. Linn vajab laiu magistraalteid, aga neid ei saa hinnalisi muinsusi l√µhkudes rajada. Muististe s√§ilitamise v√µimalusi ja vajadust p√µhjendavad saates Tallinna Linnavalitsuse Kultuuriv√§√§rtuste Ameti juhataja Agne Trummal, Rahvusvahelise M√§lestiste ja M√§lestisalade N√µukogu ICOMOS Eesti Rahvuskomitee juht, ajaloolane ja muinsuskaitsja Jaan Tamm ning Jaani seegi varemete eksponeerimisega kaasneva maa-aluse parkla projekteerija-firma EKE Investi juht Rein Tiik.

14. mail 2002 koguneb t√∂√∂koosolekule Eesti Muinsuskaitsen√µukogu arutama Eesti Muinsuskaitse Seltsi taotlust s√§ilitada uue Kunstimuuseumi ehitusele ettej√§√§vad paekivihooned, kuigi Tallinna linnavolikogu oli ehituse detailplaneeringu, sealhulgas paekivihoonete lammutamise, kinnitanud juba m√§rtsis. Vahipataljoni paekivist hoonete s√§ilitamine t√§hendaks aga kunstimuuseumi ehituse seiskamist. Olukorda kommenteerivad Eesti Kunstimuuseumi direktor Marika Valk ja Muinsuskaitse N√µukogu esimees, Ajaloo Instituudi direktor Toomas Tamla. K√ºsitleb Kaja K√§rner.





Tallinna Kunstihoone (KU) t√§histas septembris oma 70. s√ºnnip√§eva. Saates r√§√§gitakse kunstihoone ajaloost ja t√§nap√§evast. Kunstiajaloolane Ene Lambi r√§√§gib sellest, mida t√§hendas kunstihoone valmimine eesti kunstnikkonnale 1934. aastal, esimestest n√§itustest ja nende korraldamisest. Arhitektuuriajaloolane Mart Kalm r√§√§gib KU arhitektuurist, selle t√§hendusest ning maja kohast linnaruumis. Kuraator Anders H√§rm selgitab vastuolu praeguse KU tegutsemise ja tegelikkuse vahel. KU n√µukogu esimees Harry Liivrand k√µneleb vastuolude taustast ning KU v√µimalikest toimimisviisidest ja rollist Eesti kultuurielus.

Tiit Lepp ja Ahto K√ºlvet r√§√§givad alates 2002. aastast ilmuvast ning √§sja 9. numbri √ºllitanud fotoajakirjast Cheese. Kellele ja milleks on sellist v√§ljaannet tarvis? Kas pooleteisetuhandeline tiraa≈æ on Eesti tingimustes suur v√µi v√§ike? Kes ja millest-Cheese-is kirjutavad? Mis on olulisem: kas kunst ja teooria v√µi harrastusfotograafia ja tehnilised n√§pun√§ited? Kuidas need k√µik √ºhtede kaante vahele mahuvad? Miks on fotograafia nii populaarne? Milline on olukord eesti noores fotokunstis? Millest r√§√§gitakse Cheese-i v√§rskes numbris? Milline roll on fotol nn rulakultuuris? Marko M√§etamm k√µneleb oma &quot;M√§lestusn√§itusest&quot; Tallinna Linnagaleriis.

Elluj√§√§mise kiirkursus kunsti abil! Saatesari r√§√§gib elust ja kunstist - otsime abi ning teadmist, kuidas inimene saab ellu j√§√§da inimesena, riik riigina ja rahvas rahvana. Alustame fotograafiast - elame ju paljundatud kunsti ajastul. Need paljundused on meie √ºmber, meie sees ja p√§ris mitu neist on t√§itsa enda tehtud! Mida √µieti fotode peal vaadata tasub v√µi oskajana n√§ha saab? Vastuseid otsivad Gaute Kivistik ja Mariann Raisma koos Peeter Linnapi, Jan Kaila, Liina Siibi, Mati Heidmetsa, Tiit Lepa ja Peeter Lauritsaga. Ning perekonnapiltigi ei vaata sa kunagi enam samamoodi kui seni! Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Mariina M√§lk.

Videofilm oma pulmast v√µi puhkusest pole t√§na haruldasem, kui pulm ja puhkus ise. Kas teadsite, et alates 1997. aastast on Ameerikas suuresti t√§nu filmile loovt√∂√∂stuse eksport suurem kui kogu metalli-, auto-, arvuti- ja keemiat√∂√∂stuse maht kokku? Film v√µib √µilmitsema l√º√ºa ka turismi. Kas liikuv pilt on v√µimsaim kunst? Elluj√§√§mise kunst annab vastuse, kuidas vaadata teadliku inimesena filme, televisiooni ja videokunsti. Elluj√§√§mise kiirabibrigaadis on Mariann Raisma ja Gaute Kivistiku abilisteks Ilmar Raag, Jaan Toomik, Anne Samlik, Kristiina Davidjants, Ivo Rull, Kristian Taska jt.

Mis on √ºhist kunstil ja k√§pikutel, kaltsuvaipu kuduval memmel ning sisemajanduse koguproduktil? Aga ka puulusika voolijal ja t√∂√∂sturil? Kas n√º√ºd ei l√§he &quot;Elluj√§√§mise kunst&quot; mitte liiale oma lihtsuse ja rahvap√§rasusega? Sugugi mitte, tegemist on v√§ga akadeemilise valdkonnaga. Maailma k√µige mainekamates √ºlikoolides kaitstakse rahvakunsti alal doktorikraade ja t√∂√∂stusena on rahvakunst kindlas kasvutempos. Selleks, et loovt√∂√∂stust rahvakunsti abil upitada ja t√∂√∂kohti juurde luua, sobib ainult kvaliteetne t√∂√∂. Mis on rahvakunstis kasulikku ja kuidas eristada head halvast? Esivanemate p√§randist innustuvad Mariann Raisma ja Gaute Kivistik ning Anu Raud, Heiki P√§rdi, Yrj√∂ Sotamaa, K√§rt Summatavet, Kristjan Sisa jt.

IIgal hommikul l√§hevad tuhanded inimesed √ºle maailma t√∂√∂le, et kujundada meie laudadele tasse, taldrikuid, kausse ja munatopse, tubadesse kraanikausse, ahjutelliseid, kahhelplaate. Nad toodavad keraamikat - √ºht k√µige √ºrgsemat kunstiliiki. Kes meist poleks (v√§hemalt teatud eluetapil) tundnud kiusatust ka ise k√§tega savi muljuda, voolida, kasv√µi plastiliinigagi algust teha. N√º√ºd on aeg taas kiusatusele j√§rele anda ja vaadata &quot;Elluj√§√§mise kunsti&quot;. Savi saladustesse s√ºvenevad koos Mariann Raisma ja Gaute Kivistikuga Leo Rohlin, Urmas Puhkan, Ingrid Allik, Anu Rank-Soans ja Tuija Aalto-Set√§l√§.

Nahk on inimesele k√µige l√§hemal - v√µiks isegi √∂elda, et nahk on naha ligi. Nahkne rahakott v√µi v√µtmehoidja ei meenuta meile enam √ºrgset praktilisust, millega √§ras√∂√∂dud looma nahast sai veel valmistada mitu tarvilikku eset. Pastlaid ja rakmeid enam igamees ei tee. Paljudele inimestele meeldib t√§naseni nahka katsuda, silitada ja, olgem ausad, ka oma naha vastas tunda. Nahkk√∂ites raamat on nii riiklikult kui perekondlikult v√§√§rikas. Naha ja nahakunsti rolle uurivad koos Mariann Raisma ja Gaute Kivistikuga Lennart M√§nd, Maarja Undusk, Rene Haljasm√§e, Inge Teder ja Patrick Whitaker Inglismaalt: Whitaker on nahka riietanud Madonna, Marilyn Mansoni, Cheri, Janet Jacksoni, v√ºrtsit√ºdrukud, George Michaeli, Mick Jaggeri, Naomi Campbelli, Catherine Zeta Jonesi jpt. Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Liisa Pakosta.

Kas me oskame m√µelda sellele, et meie mobiiltelefoni ja arvuti ekraanipildid on tegelikult kunstnike kujundatud ja et elektrooniline meediakunst on paljudele igap√§evane kokkupuude elusa ja interaktiivse kunstiga? Paljud kunstnike m√§ngulised katsetused tehnikaga j√µuavad hiljem tootmisesse ning paljudele toodetele tuleb kunstnikel luua v√§limust ja m√§ngulisust, et inimene oleks √ºldse v√µimeline neid tarbima. Elektronidega v√µidu astuvad saates √ºles Mariann Raisma, Gaute Kivistik, Raivo Kelomees, Mare Tralla, Ando Keskk√ºla, Ivika Kivi, Heinar Ipsburg ja Raul Keller.



AKU - saated kunstist ja kunstiga seonduvast. R√§√§givad kunstiteadlased, kriitikud, kunstnikud, kuraatorid, f√º√ºsikud, muusikud, n√§itlejad ja filosoofid. Iga saatega t√µstatatakse uus teema, kerkivad uued k√ºsimused ja avanevad uued maailmad kunsti √ºmber. Esimeses saates uuritakse, millised on p√µhilised kunstnike kohta levinud m√º√ºdid ja kuidas need seostuvad t√§naste kunstnike tegutsemisviisidega. M√µtiskletakse selle √ºle, miks kunstnikum√º√ºdid tekivad, kuidas neid (taas)toodetakse ja kelle huve need teenivad. Arutletakse, milline on n√§gemus kunstniku rollist ja kuidas m√º√ºdid kunstnike positsiooni m√µjutavad. Saate autor on kunstiteadlane K√§di Talvoja. Oma visioone jagavad Anders H√§rm, Hasso Krull, Peeter Torop, Marco Laimre, Mare Tralla, Kiwa, Kalev Mark Kostabi jt. Re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee, toimetajad Mariina M√§lk ja Maria-Kristiina Soomre.

Selleks, et v√§lja selgitada Eesti ja eestlaste kohta rahvusvahelisel kunstiareenil, k√ºlastame 2005. aasta Veneetsia biennaali, mis on kunstimaailma vaieldamatu keskpunkt. Veneetsia biennaal on √ºks v√§heseid kunsti√ºritusi, kus osalemine toimub t√§naseni suures osas riiklikul-rahvuslikul esindusprintsiibil. Mida annab riigi kunstielule ja kunstnikele rahvuspaviljoni p√ºstitamine Veneetsias iga kahe aasta tagant? Kas eestlasena kunstimaailmas l√§bil√∂√∂mine on lihtne? Kas Eesti on maailma kunstikaardil olemas? Autor kunstiteadlane Maria-Kristiina Soomre, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.

Kunstikogumise v√µrdkujuks peetakse Don Juani, kes kunagi ei rahuldunud saavutatuga. L√§biproovitud tee on v√µrrelda kunstikogumist armusuhtega, milles koguja langeb ilusa t√∂√∂ lummusesse ja p√µleb soovist seda iga hinna eest omandada. T√§nap√§eval on kunstikogujatest saanud staarid ja kalli teose omandamisest v√µib saada meedias√ºndmus. Ent kas raha on ainus ratsionaalne viis kollektsion√§√§ri kunstiarmastuse k√§sitlemiseks? Saates uurime kunstikogujate kirjut peret ja otsime kunstikogumise p√µhjusi. Vaatleme arenguid, mida kollektsion√§√§rid on eri aegadel l√§bi teinud ja saame teada, milline kunst on √ºhe v√µi teise koguja jaoks k√∂itev. P√º√ºame l√§heneda ka sellistele iseloomulikele m√§rks√µnadele nagu &quot;kirg&quot;, &quot;investeering&quot; ja &quot;looming&quot;. Selleks, et anda √ºlevaadet kogumise trendidest, vaatame ringi ka v√§ljaspool Eestit. Saate autor kunstiteadlane Eha Komissarov, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.

21. jaanuaril 2006 avati Helsingi kaasaegse kunsti muuseumis Kiasma rahvusvaheline n√§itus &quot;ARS 06&quot;, mis keskendus kunsti t√§htsusele meie kaasajas. Esinema olid kutsutud umbes 40 kunstnikku ja kunstnike gruppi 20 maalt. Eesti kunstnikest osales n√§itusel fotograaf Mark Raidpere, kes Veneetsia biennaalil esindas Eestit suurt t√§helepanu p√§lvinud autobiograafilise foto-videoprojektiga. AKU k√§sitleb Mark Raidpere teost. Kas sellest peab √ºldse r√§√§kima? Kuidas kunsti inimestele l√§hemale tuua? Nende k√ºsimuste √ºle arutavad Hasso Krull, Jan Kaus, Toomas Volkmann, Hanno Soans, Helsingi Kunsti ja Disaini √úlikooli kunstiharidusosakonna professor Helena Sederholm jt. Kunstist r√§√§kimise v√µimalikkus ja v√µimatus m√§ngitakse l√§bi, anal√º√ºsides √ºht konkreetset videoteost. Autor kunstiteadlane K√§di Talvoja, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.

Kuuldes s√µna &quot;kultuur&quot;, haarame kellu, kuuldes s√µna &quot;muuseum&quot;, m√µtleme - maja! Milline on kunstimuuseumide positsioon ja roll √ºhiskonnas t√§na, millisel v√§ljal nad toimivad? Kas muuseum on maja, millised on muuseumide majad ja mida nendes majades tehakse? AKU arutleb kunstimuuseumide olemuse ja tulevikuperspektiivide √ºle. Saates r√§√§givad naabermaade muuseumijuhid Tuula Arkio ja Lars Nittve, staararhitekt Rem Koolhaas, kodumaised asjatundjad Karin Hallas ning Andres Kurg jt. Autor kunstiteadlane Maria-Kristiina Soomre, re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee, toimetaja Mariina M√§lk.

Haus Galerii juht Piia Ausman r√§√§gib oksjonitest, Eesti kunstiturust, n√§ituse- ja m√º√ºgigalerii koostoimest, Artdepoost ja muust. Kas Eestis on olemas kunstiturg? Kes korraldavad oksjoneid ning kust p√§rinevad m√º√ºki minevad teosed? Miks ostetakse kunsti ning kes seda teevad? Kas erakogujad konkureerivad muuseumidega? Mis laadi teosed on oksjonitel k√µige n√µutumad? Kui suur on √ºhe oksjoni keskmine k√§ive? Miks on Konrad M√§gi t√∂√∂d nii hinnatud? Milline on Kalamajas asuva ning noorele kunstile keskendunud Artdepoo galerii tegutsemise strateegia ja taktika? Kas Eestis on v√µimalik m√º√ºa kaasaegset kunsti? Kui spontaanselt v√µi kalkuleeritult kunsti ostetakse? Kas Eesti kunstiturule satub ka v√§lismaalasi ja v√§lismaist kunsti? Kas Eesti kunstikoguja saaks osta Picasso v√µi Damien Hirst'i teoseid?
Koopia kui informatsioonikandja on kaasaegse √ºhiskonna lahutamatu osa. Koopia on tarbekaup, mida √ºhes oma vooruste ja vigadega, teadlikult v√µi teadmatult tarbivad k√µik. √úks v√§heseid valdkondi, kus koopia-teema enam emotsioone paisutab, on kunst. 20. sajandil alahinnatud koopiad on tagasi vallutamas oma √µiguslikku kohta kunstiajaloos ja m√µistetavaks saab koopia kultuurilooline roll ning asendusv√§√§rtus. Kontseptuaalse ja digitaalse kunsti v√µiduk√§ik seab koopia originaaliga samale pulgale ja kunstnike individuaalsus ning selle v√§ljendamiseks rakendatav moodsaim tehnika ei v√§lista kopeerimise kui loomingulise kunstimeetodi s√§ilimist. Koopiatest ja kopeerimisest k√µnelevad saates kunstiajaloolased Tiina Abel, Mai Levin, Kadi Polli ja Anne L√µugas, kunstnikud T√µnis Saadoja, Peeter Laurits ning Laurentsius. Lisaks r√§√§givad koopiatest dr Aleksander Stern, f√º√ºsik Jaan Praks, reklaamitootja Ott R√§tsep, muusik Mart Sander ja √§rimees Andres Haamer. Saate autor on kunstiteadlane Tiina-Mall Kreem, re≈
Saade kunsti suhtest rahaga ja rahamaailma suhetest kunstiga. Kunsti ei saa p√§ris ilma rahata teha ja √§riringkonnad on √ºha aktiivsemalt end demonstreerinud aktiivsete kunstitoetajatena. Milline on t√§na kunsti- ja rahamaailma suhe ning mida √ºhe ja teise poole tegijad kunstist ning rahast m√µtlevad? Kes ja kuidas peaks kunsti rahastama? R√§√§givad pankurid Vahur Kraft ja Rain L√µhmus, kohvit√∂√∂stur Andrea Illy, kunstnik Ene-Liis Semper jpt. Saate autor kunstiteadlane Maria-Kristiina Soomre, toimetaja Mariina M√§lk, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel.
Saates r√§√§givad No Performance Festivali n√§itusest &quot;Continental Breakfast&quot; n√§ituse korraldaja, kunstikriitik ja Tallinna Kunstihoone kuraator Anders H√§rm ja Kanuti Gildi Saali direktor Priit Raud. Millist festivali tahaksid √ºheskoos teha &quot;kunstimaailmas&quot; opereeriv asjatundja ja &quot;tantsumaailmas&quot; tegutsev spetsialist? Millistelt erialadelt, tegevusv√§ljadelt ja maadelt tulevad kokku esinejad Tallinnasse? Mis ≈æanrilised piirid on uue teatri, tantsu ja tegevuskunsti vahel ning kuidas neid valutult Kanuti Gildis kokku segatakse? Kuidas taoline mikstuur saab toimida ja publikule m√µjuda? Kas eesti publiku vastuv√µtt on iseloomustatav kui soe, neutraalne v√µi ≈°okeeritud? Mis on &quot;uus&quot; performance? Kus asuvad ≈æanripiiridest v√§ljunud kultuurilise tegevuse ideelised allikad? Miks kardavad telet√∂√∂tajad praetud munade p√§hel√∂√∂mist?
P√º√ºame lahti kerida n√§ituse m√µistet nende toimumiskohtades ja n√§itusekorraldajate eesm√§rkide tutvustamise kaudu. Peatume kahel unustamatul n√§ituse etalonil ja meenutame omaaegseid Kunstihoone kevad-s√ºgisn√§itusi. T√§nu ETV arhiivile on v√µimalus peatuda ka 1990. aastal toimunud murrangumomendil n√§itusekultuuris ja j√§lgida uue kaasaegse n√§ituseformaadi s√ºndi. Nagu elu, nii ka n√§itused ei seisa √ºhel kohal. Kuiv√µrd n√§itus on lahutamatu kuraatorist, teeme katset ka selle n√§htuse avamiseks. Loodame, et n√§itus hakkab elama selle keerulise organismina, mis toodab meelelahutuse k√µrvalt uusi kunstin√§htusi. Me ei varjagi, et n√§itused on, olid ja on edaspidigi erinevate huvide kokkup√µrkamise paigaks. Autor kunstiteadlane Eha Komissarov, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel, toimetaja Mariina M√§lk.
Jutt koopiate ajaloost kunstis. Saates r√§√§givad Kadrioru Kunstimuuseumi kuraator Tiina-Mall Kreem ja kunstnik Peeter Laurits n√§itustest &quot;Meistriteoste lummus&quot; ja &quot;Meistriteoste varjus&quot;, koopiast ja originaalist, pildilevist, omaniku√µigusest, autorikaitsest ja muust. Milline roll oli kopeerimisel 19. sajandi kunstis ning kuidas tuleks tolleaegseid koopiaid hinnata praegu? Kas kunstiajalugu koosneb ainult ≈°ed√∂√∂vritest? Miks sattusid koopiad 20. sajandil p√µlu alla? Mida t√§hendab kopeerimine ‚Äì on see mehhaaniline v√µi loominguline tegevus? Kas koopia v√µib olla huvitavam kui originaal? Miks on Laurits meistriteoste suhtes irooniline? Kas koopiate fookusesse t√µstmine on pigem moen√§htus v√µi √µigluse jaluleseadmine? Miks ja kuidas pildid ringlevad? Kas autor vajab kaitset? Kellele kuulub kunstiklassika?

Pimedate √ñ√∂de Filmifestivali raames toimuvast animafilmide festivalist &quot;Animated Dreams&quot; r√§√§givad selle juht Heilika V√µsu ja √ºhe filmi autor Priit Tender. Kas animafilm suudab v√µistelda suure kinoga v√µi j√§√§b pigem friikide alaks? Kuidas &quot;Animated Dreams&quot; kokku pannakse? Millised on animafilmi v√µimalused ja alaliigid? Kas tegemist on pigem kino v√µi kunstiga? Kas animafilme v√µiks eksponeerida n√§itusesaalis? Miks on animatsioon eesti filmi visiitkaart ning kui oluline on see teiste maade filmiilmas? Kuidas Eesti animafilmi tegijad elus p√ºsivad? Kust l√§heb animafilmi puhul piir kommertsi ja kunsti vahel? Mil viisil erineb animafilmi stsenaarium m√§ngufilmi omast? Mida √ºldse t√§hendab animatsioon? Milline on filmitegemise tehniline k√§ik? Kas tulevik on arvutianimatsiooni p√§ralt? Mis on animafilmis sellist, mida muus kinos ja kunstis ei ole?
R√§√§gime teostest, mis on murdnud v√§lja kunstimaailma kitsastest piiridest ja sisenenud popkultuuri m√§ngumaale - muutunud hittideks. Mida t√§hendab hitt kunstis, kuidas see tekib ja mil viisil toimib? Kas hitti saab teadlikult toota? Kes v√µi mis sillutab teed edetabelite tippudesse - reklaamib√ºroo, kuraator v√µi publiku √§ratundmisr√µ√µm? Kuiv√µrd on seotud teose kunstiv√§√§rtus ja hitipotentsiaal? Millised on rahva lemmikud Eesti kunstis? Oma arvamust avaldavad popkultuuri spetsialist T√µnis Kahu, luuletaja ja disainer Asko K√ºnnap, reklaamib√ºroo loovdirektor Rain Pikand, kunstikriitik Johannes Saar ning kunstnikud Kaido Ole, Raoul Kurvitz ja Pipilotti Rist. Saate autor on kunstiteadlane Anu Allas, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel.
Eesti disain, &quot;S√§si&quot;, barokk &amp; dada. Sel s√ºgisel anti esmakordselt v√§lja eesti noore disaineri auhind &quot;S√§si&quot;, mille nominentide n√§itust, teiste hulgas ka Sixten Heidmetsa v√µidut√∂√∂d on v√µimalik vaadata Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. &quot;kunst.er&quot;-i kaast√∂√∂taja Margaret Tali r√§√§kis sel puhul auhinna √ºhe algataja ja Eesti Kunstiakadeemia tootedisiani osakonna juhataja Martin P√§rnaga eesti ja rahvusvahelisest ning p√µhjamaade ja balti disainist, riiklikust disainipoliitikast, t√∂√∂stusest ja kunstist. Eesti Arhitektuurimuuseumis saab praegu n√§ha head eesti disaini ehk Toivo Raidmetsa n√§itust &quot;Barokist dadani&quot;. Disainikriitik Karin Paulus r√§√§gib , miks on Raidmetsa looming oluline, mis on barokk ja miks on dada, milline on asjade seis eesti disainis ning millest see s√µltub, millised on noorte disainerite eneseteostusv√µimalused ning mis on disaini puhul k√µige t√§htsam ‚Äì kunstiline vorm, iniml√§hedus v√µi miski muu.
Tartu vaim on niisugune asi, mida k√µik teavad, aga mida keegi pole n√§inud. Ometi seda kiidetakse v√µi selle √ºle naerdakse. Olenevalt sellest, kuidas inimene ennast ise Tartus tundnud on. Tartu vaimu loovad siin elavad ja t√∂√∂tavad inimesed, olgu need siis kunstnikud, muusikud, arstid, teatritegelased, teadlased v√µi √ºksk√µik millisel muul alal tegutsejad. Kolm ajakirjanikku, Aivi Parij√µgi, Tiina Rebane ja Kristina Veidenbaum on leidnud erinevate elualade esindajad, kes nende arvates Tartu vaimu kannavad. Imat Suumann tahab ennast √µndsaks maalida. Ta usub, et see on v√µimalik, kui unustad √ºmbritseva sotsiaalsuse ja kunstiruumi. Ja vaikne vaatleja v√µib vahel maailma m√µjutada palju rohkem kui k√µva kisaja. Autor Aivi Parij√µgi.



Veneetsia arhitektuuribiennaal ja SPM. 2006. aasta s√ºgisel toimuva Veneetsia X arhitekuuribiennaali teema on -Meta-linn / Meta-City-. Eestit valiti biennaalil esindama sotsiaalse positsioneerimise meetod (SPM) ehk n.√∂ mobiilse linnaplaneerimise projekt, kus mobiiltelefonide abil j√§lgitakse inimeste igap√§evast liikumist ja ruumikasutust ning v√µetakse seda arvesse linnakeskkonna loomisel. Idee on s√ºndinud teaduse ja kunsti piirimail, arhitektide, planeerijate ja geograafide koost√∂√∂s. Veneetsia v√§ljapaneku loovad arhitektuurib√ºroo Urban Mark ja Tartu √úlikooli geograafia instituut. R√§√§gime arhitekt √úlar Marki ja geograaf Rein Ahasega. Kuidas saaks sotsiaalse positsioneerimise meetodit tegelikkuses rakendada ning mida see kaasa tooks? Kas j√§lgimishirm v√µiks inimeste osalust takistada? Kuidas saab SPM kaardistada inimeste tegelikke tahtmisi, kui need on nagunii piiratud juba olemasoleva linnastruktuuriga? Mis on eesm√§rk - kujundada linn inimeste j√§rgi v√µi suunata inimeste liikumist vastavalt plan
Kunst.ee &amp; muuseumieri. R√§√§gime ajakirja kunst.ee uuest numbrist ning muuseumiteemalisest erinumbrist ajakirja toimetaja Heie Treieri ja erinumbri koostaja Mariann Raismaga. Miks muuseumieri ja miks just n√º√ºd? Kas muuseum on eelk√µige hoone v√µi midagi muud? Kuidas on Eestis muuseumikultuur arenenud? Millist t√º√ºpi muuseume on olemas, millisest traditsioonist need l√§htuvad? Milleks on muuseume tarvis? Mis on Eesti muuseumide k√§ek√§iku ja olemust k√µige rohkem m√µjutanud? Kuidas k√§itub k√ºlastaja muuseumis, mida ta t√§hele paneb? Milline v√µiks olla ideaalne kunstimuuseum? Kas muuseum on surnud asjade koht? Kuhu kuulub Kumu v√µrreldes teiste Euroopa kunstimuuseumidega? Kuidas eksponeerida suurt hulka kunsti? Kuidas tekivad ja arenevad muuseumikogud? Kas muuseum peegeldab kunstiajalugu v√µi kirjutab seda?

V√§givald ja propaganda. R√§√§gime Marko M√§etamme ja Marco Laimrega Tallinna Kunstihoones avatud n√§itusest -V√§givald ja propaganda-. Miks ja kuidas tulid kokku Elin Kard, Marco Laimre, Marko M√§etamm ja Andres Tali? Millest selline propagandistlik n√§itusepealkiri? Millistest osadest koosneb Marco Laimre installatsioon? Kuidas t√∂√∂tab idee √µhku laskmiseks m√µeldud autodest siin ja n√§iteks Prantsusmaal? Kas ja kuidas on v√µimalik Elin Kardi maale valesti t√µlgendada? Kas need on m√µeldud √µhutama niigi teravat pildit√ºli? Miks M√§etamm karjub ja pritsib l√µuendile v√§rvi? Kas suurem v√§givald tuleb √ºhiskondlikest struktuuridest v√µi inimese seest? Mida v√§givaldset v√µi propagandistlikku on Andres Tali malbete maastikumaalide kirjeldustes? Kas ja kuidas saab kunstin√§itus midagi √ºhiskonnas m√µjutada? Kas m√µjutamine on eesm√§rk?

Skaalanihe. Kuulete salvestust 4. mail Kumu auditooriumis toimunud diskussioonist n√§ituse &quot;Skaalanihe ‚Äì skulptuur avatud m√§nguv√§ljal&quot; teemal. Osalevad Hanno Soans, Villu Jaanisoo, Raoul Kurvitz, Karin Laansoo ja Andres Kurg. Arutelu juhib Sirje Helme. N√§ituse alapealkiri ‚Äì skulptuur avatud m√§nguv√§ljal ‚Äì on laenatud ameerika kunstiteadlase Rosalind Kraussi krestomaatilisest esseest, kus on juttu sellest, et alates 1970. aastatest pole l√§√§ne kunsti puhul v√µimalik r√§√§kida skulptuuri kindlatest piiridest, etteantud vormist ja vaieldamatutest v√§√§rtustest. &quot;Skaalanihe&quot; p√º√ºabki skulptuuri muutumisi kaardistada ning k√ºsib, mis neid v√§ga erinevaid teoseid l√µpuks siiski √ºhendab. Millest me r√§√§gime, kui r√§√§gime t√§nap√§evasest skulptuurist? Millist skaalat n√§itus nihutab ning kuidas see toimib? Kuidas keskkond teost m√µjutab? Mida t√§hendab sotsiaalne skulptuur? Mis eristab kaasaegset skulptuuri installatsioonist? Miks on just &quot;Skaalanihe&quot; Kumu avan√§itus ja mi
Sex &amp; MediaLab. R√§√§gime noorte kunstnike n√§itusest &quot;Sex&quot; galeriis Vaal kuraator Andres L√µoga ja vastloodud Eesti Meediakunstnike √úhingust ning MediaLab'ist Marge Paasiga. Kuidas teha noore kunsti n√§itust? Miks just seks? Kes on n√§itusel osalejad ja kes on noor eesti kunstnik? Mil viisil nad n√§ituse ideed ja pealkirja k√§sitlevad? Kes, kuidas ja mida teeb? Kelle moodi on noor eesti kunst? Kas see √ºllatab? Millest r√§√§gitakse n√§itusega kaasneval diskussioonil? Millega tegeleb Eesti Meediakunstnike √úhing ja kes sinna kuuluvad? Mida teeb ja kuidas elab meediakunstnik? Mis on MediaLab ja kus see asub? Millest on puudu praeguses eesti meediakunstis? Mis saab edasi?

Kristjan Raua preemiad / Marge Monko ja Reimo V√µsa-Tangsoo. R√§√§gime Eesti Kunstnike Liidu asepresidendi Anu Kalmuga seekordsetest Kristjan Raua preemiatest ning noorte fotokunstnike Marge Monko ja Reimo V√µsa-Tangsooga nende paarikn√§itusest &quot;Uurimusi kodanlusest / Nimeta&quot; Hobusepea galeriis. Kristjan Raua nimelist preemiat antakse v√§lja alates 1973. aastast ning see on vanim ja v√§√§rikaim preemia Eesti kunstimaailmas. Mille eest t√µsteti esile seekordsed laureaadid ‚Äì Jaan Elken, Kai Kaljo, Harry Liivrand ja Aili Vahtrapuu? Kuidas toimub otsustamine ja kes kuuluvad ≈æ√ºriisse? Milline on preemia reglement? Kas seekordne otsus oli √ºksmeelne? Milleks on sellist preemiat tarvis? Mis √ºhendab Marge Monko ps√ºhhoanal√º√ºsiga flirtivaid fotolavastusi ja Reimo V√µsa-Tangsoo maastikke? Kuidas k√§sitleb Monko Freudi ja Charcot‚Äôd ning kuidas ta seob neid t√§nap√§evaga? Miks pildistab V√µsa-Tangsoo maastikke ja parke ning kuidas on need seotud tuhandete varasemate loodusvaadetega? Kas ja kuidas saab 
Vene kunst Kadriorus. R√§√§gime Kadrioru kunstimuuseumi kuraatorite Anu Allikvee ja Aleksandra Murrega vene kunsti n√§itustest -Peterburi versus Moskva. Kolm suunda Vene 19. sajandi kunstis- ja -Portselanist rahvas.Vene 19. sajandi portselankujud-. Miks on Kadrioru kunstimuuseumi kollektsiooni parim osa just vene kunst? Kuidas on need kogud loodud? Kuidas k√§is ideoloogiline v√µitlus kunstip√§randi kaudu? Millised kolm suunda on 19. sajandi vene kunstist esile t√µstetud? Milline on nende suhe L√§√§ne-Euroopa kunstiga? Kuidas elasid k√µrvuti akadeemiline ja uuenduslik kunst? Millisel viisil vastandus Peterburi Moskvale sada aastat tagasi ja kuidas ta teeb seda n√º√ºd? Milline aeg oli eelmise sajandi vahetus Venemaal? Kuidas on sattunud hulk vene tipp-avangardkunsti √§√§remaade muuseumidesse? Milline t√§hendus on 19. sajandi vene portselankujukestel? Milleks neid tehti ja kellele? Miks kujutati detailselt erinevaid rahvusgruppe? Kuidas m√µjuvad Kadrioru n√§itused vene kultuuripublikule?
Tehnobia. R√§√§gime Tallinna Kunstihoones toimuvast Eesti Kunstnike Liidu aastan√§itusest -Tehnobia- kuraator Leonhard Lapiniga. Mida t√§hendab tehnobia ja kuidas on see s√µna eesti kunsti tulnud? Milline on looduse ja tehnoloogia koosluses kujunenud uus eluvorm? Kuidas kunstnikud seda k√§sitlevad? Kas tegemist on pigem illustratsiooniga kuraatori √ºleskutsele v√µi s√ºnnib n√§itusel ka uusi ideid? Kuidas on teosed valitud ja tervikuks √ºhendatud? Millest on kuraator l√§htunud ja millised t√∂√∂d teda k√µige rohkem huvitavad? Milline roll oli n√§itusega kaasnenud performance-ide seerial -Diverse Universe- ning mis seal toimus? Mis t√§hendus on kunstnike liidu aastan√§itustel ja miks nad on vajalikud?
ETDM, kunst.ee &amp; Louis Kahn. R√§√§gime Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi uuest p√ºsiekspositsioonist peavarahoidja Kai Lobjakasega, ajakirja kunst.ee uuest numbrist toimetaja Heie Treieriga ning plaanitavatest Louis Kahni p√§evadest Saaremaal arhitekt Vilen K√ºnnapuga. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avati juuni keskel uus p√ºsiekspositsioon pealkirjaga &quot;Ajamustrid 2&quot;. Mitmeks aastaks p√ºsiekspositsioone koostatakse ja kui &quot;p√ºsivad&quot; need on? Millised on v√§ljapanekute koostamise l√§htealused, kas isikup√µhised v√µi temaatilised? Kas v√§ljas on pigem n√§ited masstoodangust v√µi unikaaldisainist? Kuidas kajastub √ºldkunstiajalugu ja selle &quot;stiilid&quot; tarbekunstis ja disainis? Millest on juttu ajakirja kunst.ee uues numbris ja helikunsti eris? Mida t√§hendab helikunst ja miks ei v√µiks seda nimetada lihtsalt muusikaks? Mis on institutsioonikriitika ning kas ja kuidas see toimib Eesti kunstimaailmas? Mis juhtus Berliini biennaalil? Eesti Arhitektide Liidu eestvedamisel 

* Septembrist l√§ks lahti Disainiaasta, mis koondab kokku n√§itused, konverentsid, √µpitoad ja raamatud, et tutvustada k√µigile disaini olemust ja vajalikkust. Eesti Kunstiakadeemia Disainiinnovatsioonikeskuse juhata Katri Ristal r√§√§gib saates sellest, kuidas nad p√º√ºavad t√µsta disainiteadlikkust mitte ainult tarbija vaid ka tellija seas. * In Memoriam skulptor Edgar Viies. Tema loomingust ja elust r√§√§gib Viiese n√§ituse ja kataloogi koostaja, Eesti Kunstimuuseumi skulptuurikogu hoidja Juta Kivim√§e. 1960. aastatel eesti skulptuuri uuendama asunud Viies on l√§inud kunstiajalukku eelk√µige oma abstraktsete kujudega, kuid ka mitmete m√§lestusm√§rkidega tuntud eesti kultuuritegelastele.



Nikolai Kusmin 100, &quot;Supersuperficial&quot; ja Kiwa - arhitektuurist * Nikolai Kusmini 100. s√ºnniaastap√§evale p√ºhendatud n√§itusest, r√§√§gib Eesti Arhitektuurimuuseumi teadur ja n√§ituse kokkupanija Mihkel Karu. * galeriis 008 on avatud EKA vabade kunstide teaduskonna esimese kursuse popkunsti ja minimalismi teemal n√§itus &quot;Supersuperficial&quot; (26.01-26.02.2007, juhendajaks Kreg A Kristring ja Kiwa), r√§√§gib Kiwa, galerist Lea Adrikorn ja tudengid (Regina Kuningas, Loore Raav, Teele Altm√§e) * Kiwa osaleb varsti Rael Artel Non Profit Project Spacetudengid raames Tartu Keskraamatukogus n√§itusega &quot;Tekstist masinani&quot;.

Disainist * Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumis on avatud Briti ja eesti kaasaegse disaini √ºhisn√§itus Tallinnas (&quot;Minu maailm - uus subjektiivsus kassaegses disainis&quot;, 28.02.-07.04.2007) - r√§√§givad eesti-poolne kuraator Kai Lobjakas ja tekstiilidisaineri taustaga Krista Leesi. * Karen Jagodin tutvustab kahte n√§itust: (1) Vaal galerii: &quot;Kaheksast viieni&quot; (08.-26.03.2007). Elis Saarev√§li, Katrin Koskaru ja Alvar Reisner. Autorite trio, kes l√µpetas 2005. a Kunstiakadeemia maali eriala, tegeleb sel n√§itusel √ºhiskonnas aktuaalsete teemadega nagu majanduskasv, tootmissuhted ja t√∂√∂. (2) Hobusepea galerii: Paul Rogersi (Eestis elava briti kunstniku ja EKA √µppej√µu) isikn√§itus &quot;Transplants&quot; (08.03.-19.03.2007).

Uus galerii &quot;Soosoo&quot;, noorte kunstnike biennaali eel√ºritustest &amp; Arne Maasiku arhitektuurifotod. * hiljuti avati uus disainigalerii &quot;Soosoo&quot; Kalamajas (soo tn 4), tegemisi tutvustab galerist √úlle Jehe. Galeriist v√µib leida nii v√§lisdisaini klassikat kui ka noort eesti disaini, hetkel on avatud Jaanus Orgusaare m√∂√∂bliseeria. * Rael Artel tutvustab s√ºgisel asetleidva Noorte Kunstnike biennaali eel√ºritusi, bienaali korraldaja on Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus. Toimunud on mitmed workshopid (Art in practice, Public preparation &quot;Translocal express&quot;), l√§hikuudel toimumas rahvusvaheline workshop Leedus &quot;Kunstniku vastutus ja utoopia&quot; ja suvised workshopid P√§rnus &quot;Rohujuure demokraatia&quot;. * Arne Maasik r√§√§gib (telefonitsi) oma Lastemaailma galeriis avatud arhitektuurifotode n√§itusest, kuhu on koondatud viimase kolme aasta eesti terasarhitektuuri n√§iteid.

kunst.ee &amp; J√ºri Ojaver * Heie Treier r√§√§gib kunst.ee uuest numbrist (1/2007), sh vaadatakse tagasi √ºheaastasele Kumu tegevusele, erinumbris (toimetaja Ave Randviir) on teemaks Eesti Litograafia keskus, on ka graafilise disaini lisa. * J√ºri Ojaver r√§√§gib oma isikn√§itusest &quot;Liputajad metsas&quot; Hobusepea galeriis ( 04.04.-23.04.2007). Sissejuhatuseks aga r√§√§gib kunstnik oma √§sja Kunstnike Liidu n√§itusel √ºleval olnud (ja vastakaid arvamusi tekitanud) t√∂√∂st (esitles end Georg Otsana, kes laulab kanalisatsioonis) ja selle tagamaadest.

Uus laine Kunstihoones &amp; fotomuuseum * Noorest eesti kunstist ja oma kureeritud n√§itusest &quot;Uus laine. 21. sajandi eesti kunstnikud&quot; Tallinna Kunstihoones ja Kunstihoone galeriis (28.04.07-28.05.07) r√§√§givad Anders H√§rm ja Hanno Soans. Antakse √ºlevaate noorte Tallinna ja Tartu kunstnike ideedest ja suundadest. Uue laine kunstnikud tulevad pigem vaikselt ja vahest intellektuaalsemate pretensioonidega kui valjuh√§√§lsemad 1990date kunstnikud. Mainitakse ka r√ºhmituse Non Grata paralleeln√§itust Tallinna Kultuuritehases, millel plagieeritud pealkiri &quot;Uus laine. 21. sajandi kunst&quot;, kuid mille sisu peegeldab pigem nn P√§rnu s√ºrrealismi ja 20. sajandi 60ndat. * Fotomuuseumi (Tallinna Linnamuuseumi filiaali, mis asub Raekaja taga) tegevusest Betty-Ester V√§ljaots ja Kristel Lukats.

A) Aleksander Tsapov Tallinnast. 1) &quot;Kik in der Kok&quot; filmifestival von Krahli teatris, teemaks pornograafia (10.-11.09.2007), r√§√§gib Katja Novitskova 2) Kultuurikatel Tallinnas avab uksed interdistsiplinaarsele √ºritustekogumile Vertikaal, mille raames toimub kaks avalikku seminari ehk &quot;M√µttepark&quot;. 09.09. Autori√µigused, 17.09. Kultuurikatla kui alustava organisatsiooni v√µimalused ja paratamatused. R√§√§gib Maarin Ektermann. B) Kaisa Eiche Tartust. 0) Kutsub 09.09 toimuvale Y-galerii hooaja avamispeole Tartus (&quot;Take your shit out&quot;) 1) Katrin Kruus r√§√§gib V√µru galerii kahest paralleelsest n√§itusest - Peeter Lauritsa foton√§itus &quot;Minu kodu&quot; (03.09.2007-28.09.2007) - Evelin M√º√ºrsepa ja John Grzinich √ºhisn√§itus &quot;Lokalisatsioonide faktuurid&quot; (video, heli ja maal, (03.09.2007-25.09.2007) 2) Tartu kunstnike majas on Tartu kunstnike liidu aasta n√§itus &quot;√ïige valik&quot; (05.-30.09.2007). R√§√§gib Toomas T√µnissoo.

Martin Saar + Tampere Maja ja Tartu Kunstimuuseum. 1) Martin Saar Martin Saar &quot;80ndad Eestis&quot; ARTDEPOO galeriis Tallinnas (09.10.2007 - 20.10.2007), n√§ituse esimene (proovi)variant esitleti New Yorgis. 2) Tampere Maja ja Tartu Kunstimuuseum. 2.1) Tartu Tampere Maja ja Soome fotokunst (6. - 28.10.07). Tuuli Mukka ja Sandra Lamppu foton√§itus &quot;Harhakuvia - Illusioonid&quot;. Saatejuht: Kaisa Eiche. Saate k√ºlaline: Mariliin Kindsiko 2.2) Liisa Kaljula r√§√§gib Tartu Kunstimuuseumi uuest loengusarjast &quot;V√§ike kunst&quot;.
Graafikatriennaal + Audiogalerii + Marco Laimre + Tudengifilmid. 1) Graafikatrienaal. Anders H√§rm (Kunstihoone ja Kunstihoone galerii n√§ituste peakuraator) r√§√§gib 14. Graafikatrienaalist. 2) 26.10.07 Kumu hoovis toimuva Audiogalerii eeltutvustus. Muusika: Derek Holzer, &quot;Metalophone drift snipet&quot;; John Grzinich, &quot;Sun in Hand, stone in water&quot;. 3) Marco Laimre + Tartu tudengifilmid Marco Laimre n√§itus &quot;V√§ikesed Puust Inimesed V√§ikeses Puust Linnas&quot; (19.10.07-25.11.07) Tartu Kunstimuuseumis. Tutvustab n√§ituse kuraator Indrek Grigor. 4) 18.10.07 toimum Tartu S√ºgisp√§evade raames Ateena keskuses Tudengifilm 2008. Samu filme v√µib 24.10.07 n√§ha ka Tartu Y-galeriis. Festivali tutvustab Urmas Reisberg.
Kunst.ee + Y-kohtumine Tartus. 1) Kunst.ee Heie Treier tutvustab uut kunst.ee numbrit, mille erinumber on seekord ajalehe formaadis (k√ºlalistoimetaja Karolina Lobovit≈°-Dymanus). Teemad: Veneetsia bienaal, Documenta Kassel, erinumber Abstraktsioon. 2) tutvustus: Martin Creed 2. novembril NU performance festivalil Kanuti gildi saalis. Saatejuht: Aleksander Tsapov. Muusika: John Martin, &quot;Solitaire&quot;. 3) Y-kohtumine Tartus 30. oktoobril j√§rjekordne Y-kohtumine. Seekord on pihitoolis MoKSi oktoobrikuine residentkunstnik Vahram Muradyan (Armeenia). Ta t√∂√∂tab Moostes projekti &quot;portrait-ests&quot; (videoportreede seeria) kallal.
Martin Creed + Rael Arteli galerii + Rauno Thomas Moss. 1) Martin Creed Intervjuu NU Performance Festival II esinenud Martin Creediga (UK) tema √ºrituse &quot;Varietee Performance&quot; Kanuti Gildi saalis 02.11.07 (vestlus toimus 01.11.07). 2) Rael Arteli galerii Rael Arteli galerii uue hooaja avamisest n√§itusega &quot;Minnes vastu lugejate soovidele&quot; r√§√§givad Rael Artel ja noored kunstnikud Kristiina Hanson ja Laura Toots. 3) Rauno Thomas Moss. Rauno Thomas Moss on esindatud kahel n√§itusel: Tartu √ºlikool.maalikool ning lastekunstikooli galerii n√§itusel, Moss r√§√§gib Tartu maalikoolidest.

Eesti pargid + Y-kohtumine. 1) Ants Hein ja eesti pargid. K√ºlas on Ants Hein (kunstiteadlane, ajalooinstituudi vanemteadur). Teemaks on pargid Eestimaal ja raamat &quot;Eesti pargid I&quot; (2007). 2) Y-kohtumine - John Grzinich J√§rjekordsel Tartu Y-galerii ja MOKSi kohtumisel on 27.11.2007 k√ºlas John Grzinich. Saatejuht tutvustab USAst p√§rit k√ºlalist, kes elab alates 2003. a.-st Eestis ja koordineerib Mooste Kunsti ja sotsiaalpraktika keskuses (Moks) meedialabori. Heliloojal ja multimeediakunstnikul (kes tegeleb peamiselt heli performence'ide ja heliinstallatsioonidega) on hetkel k√§sil film &quot;Mimema&quot;, mille k√µlaliseks aluseks ka varem valminud samanimeline kaheosaline elektrooniline kompositsioon (pikendatud oreliheli).



Airi Triisberg ja Rael Artel r√§√§givad: * &quot;Public Preparation - Biennale of Young Artists&quot;, mis on projektiraamat, mis dokumenteerib, kommenteerib ja kontekstualiseerib 2007. aasta oktoobris Tallinnas toimunud Noorte Kunstnike Biennaali. * Rahvusvahelisest seminarist &quot;Translocal Express&quot;, mis k√§sitleb kaasaegse kunsti maailmas toimivaid koost√∂√∂mudeleid ning nende institutsionaalseid, poliitilisi ja sotsiaalseid aspekte. * Rael Artel Gallery: Non-Profit Project Space'is avatud Eesti Vabariigi 90. s√ºnnip√§evale p√ºhendatud n√§itusest &quot;Kas me sellist Eestit tahtsime?!&quot;.

Tartu K√µrgema Kunstikooli fotograafiaprofessor Peeter Linnapit iseloomustavad tema tudengid kui intriganti, hullumeelset professorit, punki meest ja m√§ssajat. Mehe seisukohad on t√µepoolest radikaalsed. N√§iteks leiab ta, et Eestis ei ole √ºhtegi kunstiteoreetikut. Talle endale aga on s√ºdamel√§hedased kunstiteosed, mis ei p√º√ºa olla lihtsalt ilusad ja vaatamisv√§√§rsed, vaid on √ºhiskonda kritiseerivad, poliitikat ning ajalugu uurivad. Seda suunda on Peeter Linnap ka ise fotokunstniku ja kuraatorina viljelenud. Autor Kristina Veidenbaum, re≈æiss√∂√∂r Mati Kark.

Mis mees see on, kes on l√§bi ja l√µhki kunstnik, kes √ºllatab iga kord, kui ta millegagi lagedale tuleb, kelle t√∂√∂d on r√µ√µmsad ja humoorikad, ent kes oskab peene irooniaga kraapida kodanike ilu-, au- ja √µiglustundel? S√µprade hinnangul on J√ºri veidi lapsemeelne, musta huumorit armastav parandamatu optimist. Et kunstniku tegemistes on ka rahvusvahelist haaret, t√µestas Veneetsia biennaal, kus gondoljeerid muutsid oma tavateekonda, et s√µita l√§bi J√ºri skulptuuri alt, mis uhkeldas v√§ljakutsuvalt mitmem√µtteliselt √ºle ajaloos palju n√§inud Veneetsia kanali. J√ºri Ojaveri kunstirohket maailma vahendavad re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat, operaator Meelis Kadastik, toimetaja Mariina M√§lk.

Portreefilm Eesti professionaalsele disainiharidusele aluse pannud professorist Bruno Tombergist, kelle eestvedamisel alustas 1966. aastal EKA disainikateedri eelk√§ija, t√∂√∂stuskunsti osakond. Eesti Disainikeskuse eestvedamisel ja Kultuurkapitali toetusel valminud filmis meenutab peategelane nii oma √µpinguaegu kui ka kateedri loomisega kaasnenud seiku, sealhulgas t√§na absurdsena tunduvaid momente n√µukogude suletud s√ºsteemist, infosulust ning ideoloogilistest diktaatidest. Tollased kolleegid ja tudengid jagavad vaatajatega oma mitmekesiseid m√§lestusi neist keerulistest, kuid huvitavatest aegadest. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat, toimetaja Mariina M√§lk.

Sarja esimene saade. Kunstiministeerium on a) iga-aastane konverents, b) kord kuus toimuv raadiosaade Klassikaraadios. Kunstiministeeriumis arutatakse lahti jooksva kunstielu s√µlmpunkte ja s√µlmitakse kohe ka uusi. Kasvatatakse laiemas publikus kaasaegse kunsti m√µistmist, vesteldakse erinevate vaatenurkade esindajatega, kommenteeritakse, antakse √ºlevaade ja tehakse ekskursioone. Kunstiministeerium soosib suurte ja v√§ljapaistavate agentide k√µrval ka v√§ikeseid ja omaalgatuslikke praktikaid ning hoiab oma uksed lahti ning meeled ergud. Kuidas seda k√µike n√º√ºd kord kuus tunni aja sisse mahutada, on raske prognoosida, kuid r√µhk on eelk√µige kaasaegsel ja kriitilisel kunstil, mis soovib √ºhiskonnas toimuvat m√µjutada ja selle protsessides kaasa r√§√§kida. Esimeses saates on p√§evakorras j√§rgmised teemad: * Marco Laimre r√§√§gib Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi suvisest n√§itusehooajast ja valgustab j√§rgmise aasta plaane; * Tanel Rander ja Erkki Luuk tutvustavad n√§htust nimega eksp, mis on meililist, rida
Kunstiministeeriumi nr 2 teemadering jaguneb kaheks. K√µigepealt t√§helepanu all on kaasagse kunsti festival ART IST KUKU NU UT Tartus - Indrek Grigor annab oma &quot;Tartu m√∂liseb&quot; rubriigis l√ºhikese √ºlevaate, kuidas kohapealt vaadates kogu √ºritus tundus ning sirvib ka ART IST...-i publikatsiooni, mida kuraatorid Rael Artel ja Kaisa Eiche on nimetanud &quot;Tartu kaasaegse kunsti skeene subjektiivseks uurimuseks ja lisadeks&quot;. Maarin M√ºrk vestleb t√§ienduseks Kaisa Eichega ning p√º√ºab eelk√µige v√§lja kangutada, et mis siis n√º√ºd edasi saab. Teisel poolajal on Kunstiministeeriumis k√ºlas Reet Varblane Tallinna Kunstihoonest ning vestlus keerleb √ºmber &quot;Personal is Political / Isiklik on poliitiline&quot; n√§ituse, liikudes Berliini dada-r√ºhmitusest Eesti 60ndatesse ning edasi kaasaega, seda k√µike l√§bi naiseks (naiskunstnikuks) olemise erinevaid k√§sitlusi kombates. Hanna H√∂ch kohtub Helju Sarnet Saurami, Martha Rosleri, Anna-Stina Treumundi, Guerilla Girlsi jt. Autor Maarin M√ºrk. To

Kumus avatud Tallinna XV Graafikatriennaal oli kahtlemata Kultuuripealinna √ºks esinduslikumaid √ºritusi. Eksponeeritud oli 109 kunstniku t√∂√∂d 35 riigist. Triennaal kandis pretensioonikat pealkirja: Armastuse, mitte raha p√§rast. Ingliskeelne aforism &quot;for love not money&quot; v√§ljendab igasugust t√∂√∂d, mida ei kannusta rahaline eesm√§rk. Miks selline teemavalik? N√§itusel k√§isid autor-saatejuht Maria Arusoo, re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, operaatorid Ivar Murel, Meelis Kadastik, Feliks Grossmann, helire≈æiss√∂√∂r Mati Jaska, toimetaja-produtsent √ïie Arusoo.



Delta k√ºlaliseks kunstnik Anna Hints (1982). Koost√∂√∂s kunstnik Maria R√µhuga (1988) avati 16. m√§rtsil Tallinna Linnagaleriis n√§itus pealkirjaga &quot;N√§lg&quot;, mis vaatleb erinevaid n√§lja-seisundeid: n√§lgimist vaimsetel p√µhjustel ja n√§lgimist materiaalsetel p√µhjustel. Kunstnikud Hints ja R√µhu r√§√§givad n√§itusel ajastust, kus k√µike on n√§iliselt liigagi palju. Buliimik raiskab toitu oksendades, heategevus kartuleid m√§dandades. Kultuurkapital toidab k√ºll loomemajandust (ehitamine, kirjastamine ja n√§itusetegevus), aga mitte loojat. Kultuur, ilu, armastus, headus, raha, toit - sageli j√µuavad need sinna, kus ollakse tarbimisest ja heast-paremast √ºlek√ºllastunud. *K√µiki kunstnikke, kes tunnevad, et riik ja √ºhiskond suhtuvad loovt√∂√∂tajatesse √ºksk√µikselt, kutsutakse osalema galerii ruumides l√§biviidavas aktsioonis &quot;Kerjav kunstnik&quot;.* Autor Elis Vesik.

Kunstiministeeriumis seekord k√ºlas John Grizinich Mooste Kunsti- ja Sotsiaalpraktikate Keskusest, John Fail Tallinnas ja Helsingis tegutsevast projektiruumist Ptarmigan ning Elijah V√§rtt√∂, kes veab eksperimentaalmuusika sarja Servataguse Muusika ja galeriid EAST. Olles elanud Eestis erineva pikkusega aja, on k√µigil kolmel k√ºlalisel erinevad kogemused siin projektiruumi/s√ºndmuste organiseerimisega. Vestluse teemadeks ongi omaalgatuslik kultuurielu Eestis (Tallinnas) ning selle korralduslikud ja sisulised v√§ljakutsed. Lisaks j√§tkab &quot;Tartu m√∂liseb&quot; oma lugemisaastat ning seekord lehitseb saatejuht Indrek Grigor maalikunstnik Peeter Krosmanni abil Eesti Kunstiajaloo 5. k√∂idet. Autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Kunstiministeeriumi stuudios on k√ºlas seekord Sally Stuudio juhataja Annely K√∂ster, kellega tuleb juttu kunstnikele ja kunsti√µpetajatele ning koolinoortele vanuses 14-19 suunatud mitmetasandilisest rahvusvahelisest kunstiharidusprojektist - Koolinoorte Kaasaegse Kunsti Triennaal Eksperimenta!. Teiseks vestluskaaslaseks on kunstnik Liina Siib, kes esindab Eestit sel aastal Veneetsia biennaalil oma projektiga &quot;Naine v√µtab v√§he ruumi&quot;. Rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; k√ºsitleb Indrek Grigor Tartu √úli√µpilasteatri lavastuse A. Vvedenski &quot;Ivanovite j√µulupuu&quot; kunstnikku Martinit. Saate autor on Maarin M√ºrk. Toimetaja Annika Kuuda.

Maikuine Kunstiministeerium on suuresti p√ºhendatud kunstikriitikale, mist√µttu laieneb Tartu m√∂liseb rubriik Maarin M√ºrgi ja Indrek Grigori vaheliseks vestluseks, kus arutletakse selle aasta jooksul nii Tallinnas kui Tartus j√§rjepidevalt toimunud avalike kunstikriitika lugemisgruppide √ºle. Otsitakse vastuseid k√ºsimustele: milline on selliste √ºsna eksperimentaalsete algatuste tulem, miks ja kuidas need tekkisid ning kuidas sellist kunstikriitika k√§sitlusi valgustavat formaati v√µiks edasi kasutada? Lisaks on ministeeriumis k√ºlas kuraatorid Airi Triisberg ja Rebeka P√µldsam, kes r√§√§givad seksuaalv√§hemuste problemaatikat k√§sitlevast rahvusvahelisest n√§itusest &quot;S√µnastamata lood&quot;. Tallinna Kunstihoones kuni 26. juunini avatud ulatuslikku n√§itusse on kaasatud k√ºmmekond kunstnikku nii Eestist kui v√§lismaalt, kes esitavad oma n√§gemuse seksuaalsetest identiteetidest. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Kultuuritolm 2011 festivali esineja Luulur. Jaan Malin aka Luulur on Tartu pooet, kirjanik ja kunstnik. Jaan Malin on √ºllitanud mitmeid luuulekogusid, avaldanud n√§idendeid, kureerinud ja osalenud mitmetel n√§itustel. Aastast 2001 on Luulur tegelenud ka h√§√§lutuse ehk k√µlaluulega. T√§nu omandatud virtuoossele tehnikale v√µitis ta poetry slam-i ehk luulepr√µmmu Viljandis ja Tallinnas aprillis-mais 2009. Oktoobris 2009 esindas Luulur meie konnatiiki Euroopa Poetry Slam-i P√§evadel Berliinis, kus saavutas 3. koha. Stuudios on Jaan Maalin (Luulur), k√ºsib Kaur Gar≈°nek.

Saatejuht Maarin M√ºrk alustab Kunstiministeeriumi teise hooajaga Klassikaraadios. * Hooaja avasaade p√º√ºab kaardistada erinevaid endistes t√∂√∂stuspiirkondades ja -hoonetes asuvaid loomekeskusi. K√ºlas on Herkko Labi, kes r√§√§gib Telliskivi Loomelinnakust, selle idee tekkest ja eesm√§rgist ning loomemajandusest √ºldisemalt. * Teiseks Kunstiministeeriumi k√ºlaliseks on Jaanika Kuklase, kellega tuleb juttu Kultuuritehasest &quot;Polymer&quot; ja seal 28. augustini toimuvast Kultuuritehase festivalist 2011. Viimane leiab aset juba seitsmendat korda ning mille seekordseks teemaks on &quot;Utoopia&quot;. * Rubriigi &quot;Tartu m√∂liseb&quot; autor Indrek Grigor edastab muljeid suvel k√ºlastatud kultuuri√ºritustest - esimesena saab kuulaja osa Eesti Kunstiakadeemiale kuuluvas Tamse √µppebaasis sarja &quot;Doings or not&quot; raames toimunud praktikumist, millest r√§√§givad l√§hemalt korraldajad Laura Kuusk ja Laura Toots. Autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Kunstiministeeriumis on seekord k√ºlas oktoobris toimuva kaamerakunsti festivali Tallinna Fotokuu peakorraldaja Marge Monko. Fotokuu programm koosneb n√§itustest ja s√ºndmustest, mille l√§biv teema on kaamerap√µhise kunsti v√µimalused, piirangud ja suhe ruumiga. Kunstiministeeriumi Tartu rubriigis kajastab Indrek Grigor noorte n√§itusprojekti &quot;Tartust √§ra&quot;, kus osalevad noored kunstnikud Anna Hints, Eva Labotkin, Marja-Liisa Plats ja Toomas Thetloff ning mis toimub kaasaegse kunsti festivali ART IST KUKU NU UT raames. Samuti kommenteerib viimase aja kultuuripoliitikat seoses muuseumitega Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Oktoobrikuine &quot;Kunstiministeerium&quot; tutvustab Kadrioru kunstimuuseumi rahvusvahelist suurprojekti &quot;Bosch &amp; Breugel. √úhe maali neli j√§lge&quot;, mis toob vaatajani neli erinevat variatsiooni √ºhe ainestiku teemadel ning esitab hulga p√µnevaid v√µimalusi vaatajal vana kunstiga l√§bi multimeedialahenduste kontakti saada. Stuudios on Kadi Polli. Lisaks uurib ministeerium Maria Hansarilt, kuidas edeneb Kultuurikatel. Millised on olnud vahepealsed arengud, mis toimub ja mis plaanid n√º√ºd edaspidiseks on. Indrek Grigor vestleb rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; Jaan Tootseniga Uue Maailma Seltsist ja selle dokumenteerimisest! Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Novembrikuine &quot;Kunstiministeerium&quot; tegeleb seekord kahe festivaliga - Anders H√§rm r√§√§gib iga kahe aasta tagant toimuvast rahvusvahelisest kaasaegse performansi- ja teatrifestivalist NU performance, mis sel aastal j√§ttis selja taha teatri ja asus vallutama argielu lavasid ja kutsus kokku teoseid, mis keerlevad k√ºlalislahkuse kui m√µiste ja praktika √ºmber. Paula Toomel k√µneleb aga 17. novembril alanud kunstifestivalist Neu/Now, mis toob Eesti publikuni seitsmeteistk√ºmne riigi noorte kunstnike visuaalse kunsti, disaini-, filmi-, teatri-, tantsu-, muusika- ja helikunstiprojektid. Indrek Grigor ja &quot;Tartu m√∂liseb&quot; seekord O√ú Visible Solutioni kallal. Autor Maarin M√ºrk.
2011. aasta viimases Kunstiministeeriumis arutletakse teemal Kultuuripealinn Tallinn 2011. Tehakse kokkuv√µtteid, p√º√ºtakse leida vastuseid k√ºsimustele, kas ja kuidas see aasta meid m√µjutas? Mis saab edasi? Stuudios on k√ºlas Kultuuripealinn Tallinn 2011 interdistsiplinaarsete projektide koordinaator Laur Kaunissaare ja Evelyn Sepp, kelle vastutusalas on Katla ehitus- ja arendustegevuse juhtimine ning sihtasutuse √ºmberkujundamise tegevusstrateegia koostamine perioodiks p√§rast kultuuripealinna aasta l√µppu. Rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; teeb Indrek Grigor strukturalistliku anal√º√ºsi Mare Tralla isikun√§itusest &quot;Hull armastus&quot;, mis oli avatud 18. detsembrini Tartu Kunstimaja suures saalis. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Mitusada inimest on alla kirjutanud kultuuriministeeriumile, Tallinna kultuuriv√§√§rtuste ametile ja kunstihoone n√µukogule saadetud avalikule p√∂√∂rdumisele, milles avaldatakse muret palgaliste kuraatorikohtade koondamise √ºle Tallinna Kunstihoonest. Alates m√∂√∂dunud aasta 1. detsembrist on Kunstihoone uus juhataja Karin Hallas-Murula, kes lubab hakata kunstihoonet juhtima teistsuguse struktuuriga. K√µrvuti j√§√§vad vabakutseliste kuraatorite n√§itused kunstnike endi taotletud n√§itustega. Teisest kvartalist v√µtab Murula kunstihoonesse t√∂√∂le programmikoordinaatori, esimesel v√µimalusel ka kunstipedagoogi. Ambitsioonikaid p√ºsikuraatoreid, kes soovivad kunstihoone programmi oma k√§e j√§rgi kujundada, edaspidi Vabaduse v√§ljakul ei ole. Kuulame Karin Hallas-Murula intervjuud, mida ta andis Vikerraadiole. Kuraatorite arvamust esindab Delta saates Maarin M√ºrk. Autor Nele-Eva Steinfeld.

* Gregor Taul on palunud Kunstiministeeriumi eetrisse Liisa Kaljula, kelle juhtimisel on alanud k√§esoleva aasta s√ºgisel ennek√µike meie kunstikriitika, aga ka kunstiv√§lja tootlikust t√µstva kolmanda Artishoki biennaali ettevalmistused. * Triin Tulgiste tegeleb intervjuu vormis eneseanal√º√ºsiga k√ºsitledes Anna-Stina Treumundi naise rolli ja naiseks olemise s√µlmk√ºsimuste j√§rele, varjates seda k√µike osavasti Lady festi taha. * Tartu m√∂liseb rubriigis p√º√ºab Indrek Grigor esitada arhitektuuri ajaloolasele ja konkreetsel juhul ka t√µlkijale Ingrid Ruudile kriitilisi k√ºsimusi √§sja eestindatud Kenneth Framptoni Moodsa Arhitektuuri kriitilise ajaloo kohta. Saate autor on Indrek Grigor, kaasautorid Triin Tulgiste ja Gregor Taul. Toimetaja Annika Kuuda.

Kunstiministeerium arutleb seekord kunsti rahastamise teemadel, mille √ºks n√µrk koht Eestis on suutmatus probleemi kirjeldada. Pidevalt otsitakse paralleele s√µsarv√§ljadega, ennek√µike teatri ja muusika n√§ol. Ent kas see paralleel ikkagi p√§deb? V√µib-olla peaks kunstnikku v√µrdlema hoopis teadlasega? Vastuseid otsivad Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere, teadlane Mart Loog ja saatejuht Indrek Grigor. Aasta alguses avati Tallinnas ingliskeelsete raamatutega kaubitsev raamatupood Slothrops, n√º√ºd on kolmest t√ºtarlapsest Helena Leif, Liina Luhats ja Heleri Luuga koosnev initsiatiivgrupp otsustanud lisada poodi Ise Seisva Riiuli ehk S(H)ELF-i, mis hakkab sisaldama isekirjastatud v√§ljaandeid. Konkreetse riiuli idee ja isekirjastamise olukorra j√§rele √ºldisemalt p√§rib asjaosalistelt Gregor Taul. Saate autor on Indrek Grigor.
* Kunstiministeeriumil on seekord k√ºlas s√µsar ehk Kultuuriministeerium, keda esindab kunstin√µunik Maria-Kristiina Soomre. Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere ja Indrek Grigor uurivad temalt Eesti kultuuripoliitika arhiveeritud, kehtivate ja tulevaste alusdokumentide funktsiooni, sisu ja rolli kohta poliitika kujundamisel. * Triin Tulgiste palus stuudiosse Tartu Loomemajanduskeskusest v√§ljakasvanud kunstilaenutuse Kaleidoskoop vedaja Liina Rausi, et r√§√§kida temaga kunstist, turust ja loomemajandusest. * Gregor Taul anal√º√ºsib Indrek Sirkli kureeritud n√§itust &quot;Sisu ja Vorm I. Kaasaegne Eesti graafiline disain 2001-2011&quot;, mis on avatud Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. Saate autor on Indrek Grigor, toimetaja Annika Kuuda.
Ilmus noorte arhitektide kogumik, milles tuuakse v√§lja oma visioonid Tallinna l√§hialade arengust. 26. aprillil esitlesid Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala magistrandid oma n√§gemusi Talllinna l√§hiasulate arengust. Noorarhitektide v√§rske kogumik &quot;Tallinnast v√§lja! N√§gemus Tallinna l√§hialade arengust 2030+&quot; sisaldab 10 magistrandi visiooni Tallinna l√§hialade elukeskkonnast ja kvaliteedist. Vaatluse all on Keila, Saku, Lagedi, Tabasalu, Harku, H√º√ºru ja Vatsla. R√§√§givad √ºks t√∂√∂ juhendajatest Indrek R√ºnkla ja magistrant Karin Leht. Saatejuht Markus J√§rvi.

Kunstiministeeriumi hooajale panevad punkti Indrek Grigor ja Gregor Taul. Hooaja viimases Kunstimisnisteeriumis tutvustab ja lahkab Gregor Taul Eesti Kunstiakadeemia magistrit√∂√∂de p√µhin√§itust ja sellega kaasnevat Eesti Kunstiakadeemia igakevadist l√µput√∂√∂de festivali TASE 12, mis lisaks l√µput√∂√∂den√§itusele pakub k√ºlastamiseks teisi v√§ljapanekuid, l√µpetajate isikun√§itusi, tudengite omaalgatuslikke kunstiprojekte, avalikke loenguid ja loomulikult ERKI moeshow'd. √úhtlasi teeb Gregor Taul juttu Aliina Astrova algatatud &quot;Ateljeede visiitide&quot; sarjast, millega seoses k√ºlastavad viis kriitikut, kuraatorit ja kunstiteadlast j√§rgneva aasta jooksul k√ºmne kunstniku ateljeesid, et j√§lgida kunstnikuelu, mis leiab aset n√§ituste vahepeal. Indrek Grigor l√§ks p√§rast m√µnigast pausi vahelduseks taas mikrofoniga stuudiost v√§lja, et vestelda kunstnik Tanel Randeriga tema hiljuti Y-galeriis l√µppenud n√§itusel &quot;Decolonize this&quot;. Saate autor on Indrek Grigor.
Kunstnik August K√ºnnapu avas Draakoni galeriis isikn√§ituse &quot;P√ºhad hetked lihtsa inimese elus&quot;. Ta on l√µpetanud 2002. aastal Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri erialal. Olles alustanud briti m√µjutustega pop-naivistlike maalide loomist juba esimeste √µpinguaastate ajal, on K√ºnnapu t√§naseks esinenud k√ºmnetel rahvusvahelistel ja kohalikel n√§itustel. K√ºnnapu on kultuuriajakirja Epifanio peatoimetaja ja v√§ljaandja, tema maaliloomingut on tunnustatud 2007. aastal Konrad M√§e nimelise preemiaga. K√ºnnapu maalidel kujutatud inimesed j√§tavad mulje, nagu poseeriksid nad juhuslikule pildistajale, katkestades vaid hetkeks k√§siloleva tegevuse, et hiljem h√§irimatult j√§tkata. Kunstniku s√µnul k√§sitleb ka uus n√§itus erinevaid argihetki. K√ºsib Kristiina Kiis.

Eesti ekspositsioon Veneetsia XIII arhitektuuribiennaalil t√µstatab k√ºsimuse &quot;kui pikk on √ºhe maja elu?&quot;. Vastust otsitakse Tallinna Linnahalli n√§itel - v√§√§rikas modernismip√§rand Tallinna tuiksoonel, mis vaid m√µnik√ºmmend aastat tagasi oli tunnustatud ja vajalik ehitis, kuid on t√§naseks suletud. Linnahalliga toimuv on k√µnekas ka laiemas kontekstis - sarnane tendents on m√§rgatav k√µikjal maailmas, kus kasutuseta seisab arvukalt arhitektuuriteoseid, mil vanust alla 50 aasta. Veneetsia arhitektuuribiennaal on avatud 29. augustist 25. novembrini 2012, kolme kuu jooksul k√ºlastab seda √ºle 100 000 arhitektuurihuvilise k√µikjalt maailmast. Ekspositsiooni tutvustavad T√º√ºne-Kristin Vaikla ja Urmo Vaikla. Autor Nele-Eva Steinfeld.
K√ºlalised - noored kunstnikud Liisa-Helena Lumberg, Aksel Haagensen, Linda Vainom√§e ja kuraator Eliisa √úlevain. 20. augustil avatakse Tallinna Joonistustriennaali raames Vabaduse v√§ljaku tunneli Eksperimentaalgaleriis noorten√§itus &quot;Piirituse maitse&quot;, mis uurib loomevabadust. Eksponeeritakse kolme noore kunstniku t√∂id, mis on valminud kuraatori loodud projekti k√§igus. Kunstnikud lahendasid ebamugavates tingimustes keerulisi kontseptuaalseid √ºlesandeid, millest s√ºndisid 9 t√∂√∂d. N√§ituse pealkiri on mitmem√µtteline s√µnam√§ng, m√§rkimaks √ºhelt poolt piirideta olekut ja teisalt piiritust kui v√§ga puhast ainet - et√º√ºlalkoholi. Vabaduses ja puhtuses aga on loomingu potentsiaal. Saatejuht Elis Vesik.
30. augustil avab Ulvi Haagensen Hop galeriis oma n√§ituse &quot;Iga p√§ev / Everyday&quot;. Ulvi Haagensen on s√ºndinud Sydneys, Austraalias, kuid praegusel eluhetkel elab ja t√∂√∂tab Tallinnas. Lisaks aktiivsele loomingulisele tegevusele on ta tegutsenud juba mitmed aastad Eesti Kunstiakadeemias √µppej√µuna. Haagensen seisab oma loomingus √ºhe jalaga joonistamise ning teisega illusiooni ja skulptuuri piirimail. Oma huvi igap√§evase ja koduse elu n√ºansside vastu realiseerib ta l√§bi 2D ja 3D muutumiste ja m√§ngu. Klassikaraadios tutvustab oma v√§ljapanekut kunstnik Ulvi Haagensen. Saatejuht Markus J√§rvi.

6. septembril avab graafik Mare Vint oma juubelin√§ituse &quot;Mineviku linnad&quot; Vabaduse galeriis. Mare Vint kuulub kunstnikep√µlvkonda, kes muutis enam kui neljak√ºmne aasta eest v√§ga oluliselt eesti kunstis k√§ibivaid esteetilisi kriteeriume. Tema looming on lahutamatu 1970. aastail eesti kultuurielu vallanud noorte intellektuaalide uutest v√§√§rtushinnangutest. P√§rast √µpinguid Kunstiinstituudis on tema graafilise loomingu stiil j√§√§nud suurel m√§√§ral muutumatuks, √ºhendades endas elitaarseima kunstnikumaine ja samas ka v√§ga laialdase publiku armastuse. Enam kui neljak√ºmne aasta jooksul on Mare Vint j√§√§dvustanud oma teostel inimkonnale sajandeid p√º√ºdmatuks j√§√§nud unelma. Tema graafilistel lehtedel ning unikaalsetel l√µuendile teostatud pliiatsijoonistustel kangastub maailm, kus inimtegevuse loodu ja loodud maailm eksisteerivad koos ideaalses harmoonias. Klassikaraadio stuudios on Mare Vint. Saatejuht Diana Dreving.
Alates 5. septembrist saab Plate tornis k√ºlastada kunstnik ja arhitekt Leonhard Lapini n√§itust &quot;Leonhard Lapini arhitektuursed joonistused&quot;. Tema teekond arhitektina on olnud veidi varjatum kui tema ettev√µtmised kujutavas v√µi tegevuskunstis. Palju uuritud, r√§√§gitud ja eksponeeritud Lapini kohta - kes on viimased 40 aastat olnud Eesti kunsti- ja arhitektuurimaastikul kui institutsioon iseeneses - pole seda ehk siiski √µige √∂elda. Lapini kui ehituskunstniku elulugu algas 1971. aastal Kunstiinstituudi arhitektuuri eriala l√µpetamisega, sellest alates on ta aktiivselt projekteerinud ja viimasel kahel k√ºmnendil √µpetanud tulevasi arhitekte. Leonhard Lapiniga k√µneleb Diana Dreving.



T√§na avatakse Hop galeriis Villu Plinki n√§itus UMBLUU, kus seekord on v√§lja pandud objektid alapealkirjaga &quot;V√§ga vaikselt&quot;. Teoste valmimisaastaks on 2012. Kunstnik ise √ºtleb, et oma viimase aja t√∂√∂d on ta koondanud √ºhisnimetaja UMBLUU alla: &quot;Eks nad natukene segased lood ka ole. P√§ris lugudeks ei saa neid k√µiki ka nimetada, osad kipuvad lause fragmentideks j√§√§ma. Antud n√§itusel esitlen √ºhte sellist, V√ÑGA VAIKSELT.&quot; Oma v√§ljapanekut k√§is Klassikaraadios tutvustamas Villu Plink. Saatejuht Markus J√§rvi.

Saate fookuses on kunstihariduse problemaatika, t√§psemalt kaasaegse kunsti √µpe. Ajal, mil suur osa kaasaegsest kunstist on h√ºljanud traditsioonilised v√§ljendusvahendid ja teemad, on muutumas senine kunsti√µpetus - endise lineaarse kunstiajaloo asemel l√§htutakse seostavast √µppest ja loovuse arendamisest, mis on aga endaga toonud kaasa hulga k√ºsimusi. Mis seisus kunstiharidus hetkel on ja kuhu v√µiks v√µi peaks see liikuma, selle √ºle arutlevad Kunstiministeeriumis saatek√ºlalised Heie Treier Tallinna √úlikoolist ja Reeli K√µiv Tartu Kunstimuuseumi hariduskeskusest. Vestlusringi juhatab Triin Tulgiste. Toimetaja Annika Kuuda.

31. oktoobril avatakse Tallinna Linnagaleriis kunstnik Jaan Elkeni n√§itus &quot;Kirjutatud on&quot;. Elkeni maalin√§ituse l√§htekohaks on k√µigile tuntud lugu, milles on √ºhendatud isiklik trag√∂√∂dia ja globaalne vaatem√§ng. Uue ja Vana Testamendi omavahel seotud narratiividest on kujunenud keerukas palimpsest, mis on v√§ljunud traditsioonilistest v√§ljendusvormidest ja ootusp√§rastest paikadest ning leidnud koha postmodernse kultuuri superstaaride repertuaaris - olgu selleks siis prantsuse kunstniku Orlani looming, Webberi rockooper &quot;Jesus Christ Superstar&quot; v√µi Madonna popkontsert. N√§itust tutvustab Klassikaraadio otsestuudios Jaan Elken. Saatejuht Markus J√§rvi.
Kunstiministeeriumi kolumnist Indrek Grigor teeb seekord juttu Jass Kaselaane teosest &quot;Aed&quot;, mida huvilistel on v√µimalik Tartu Kunstimaja Monumentaalgaleriis k√ºlastada 18. novembrini. Et kummastavas n√§itusesaalis √ºksi liig hirmus ei oleks, on saatesse palutud ka Kaselaane hea kolleeg Eike Eplik, kelle n√§itus &quot;T√ºdruk kes k√µike armastas&quot;, oli kaasaegse kunsti festivali ART IST KUKU NU UT raames Y-galeriis avatud 28. oktoobrini. Kaht skulptorit ei seo mitte ainult √ºhine taust, vaid ka nende t√∂√∂de sarnane, rohkemal v√µi v√§hemal m√§√§ral muinasjutuline ja √µ√µvastav teemadering ning teoste formaalne lahendus jutustuse n√§ol. Eike Eplikuga vestleb Indrek Grigor. Toimetaja Annika Kuuda.

9. novembril avatakse Eesti Arhitektuurimuuseumis, Ahtri 2 rehemaja taastamise ning ajaloolisest hoonet√º√ºbist inspireeritud n√º√ºdisaegse eramuarhitektuuri n√§itus &quot;Moodne rehemaja. Arhailise ruumi uuestis√ºnd&quot;. Eesti Vaba√µhumuuseumi korraldatud n√§itus on valminud koost√∂√∂s Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Arhitektuurimuuseumiga ning t√µstatab olulise k√ºsimuse ‚Äì kuidas muutunud kombed ja tavad, elustandardid ja -stiilid kohandada rehemaja kui sajanditevanuse hoonet√º√ºbiga? Kas madalate ja suitsuste lagedega, v√§ikeste akende ja maadligi hoidvate ustega elamus on kohta 21. sajandi inimesel? N√§itust tutvustavad kuraator Karen Jagodin ja Eesti Vaba√µhumuuseumi arhitektuuriosakonna juhataja Elo Lutsepp. Saatejuht Markus J√§rvi.

N√§itust iseloomustab Mari Roosvalt j√§rgnevalt: &quot;Viimastel aastatel on olnud fraasid, s√ºnon√º√ºmid, visioonid, t√§hised; nende m√§rks√µnade abil moodustuvad t√§htsad kogumikud, mis on p√§rit mitmetelt reisidelt paljudest maadest. Olen pildistanud ja maalinud, m√§llu talletanud sajanditevanuste losside hurma ja kulda. Kuid see n√§itus saab olema vahetult l√§hedane, tuues esile mulle armsaks saanud korjeid maalisemas laadis&quot;. Alates 1992. aastast on Mari Roosvalt olnud tegev erinevatel ametikohtadel Tallinna Eesti Kunstiakadeemias. N√§itusetegevuses aktiivselt alates 1970. aastast osalevat Mari Roosvalti on tunnustatud mitmete mainekate auhindadega, sealhulgas 2006. aastal Konrad M√§e nimelise maalikunsti preemiaga. Mari Roosvalt on Eesti Akvarellistide √ºhenduse liige ja Eesti Maalikunstnike Liidu esinaine. Mari Roosvalti k√ºsitleb Maris Pajuste.
Saates tuleb juttu Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusest, mille eesm√§rgiks on 20 tegevusaasta jooksul olnud Eesti kunstielu integreerimine l√§√§ne kaasaegse kunsti v√µrgustikesse ja Eesti kaasaegse kunsti arhiivide loomine. Keskuse s√§ravamad aastad olid 1990. aastate l√µpus ja 2000. aastate algul, mil korraldati tihedalt konverentse ja anti v√§lja tr√ºkiseid. Milline on keskuse praegune seis, prioriteedid ja milles seisneb selle panus Eesti kunsti tutvustamisel, sellest r√§√§givad keskuse t√∂√∂tajad Maria Arusoo ja Rebeka P√µldsam. Saatejuht on Triin Tulgiste. Toimetaja Annika Kuuda.
Adamson-Ericu muuseumis on avatud n√§itus &quot;Mare Vint. Joonistused l√§bi viie aastak√ºmne&quot;. N√§ituse valik keskendub Mare Vindi joonistustele, √ºle poolte t√∂√∂dest on Eesti Kunstimuuseumi kogudesse kuuluvad varasemad teosed. Esitletud on ka viimaste aastate t√∂√∂d, milles Mare Vindi loomingusse ilmuvad v√§rvipliiatsijoonistus ja tu≈°≈° l√µuendil. V√§ljapanek toob eredalt esile Mare Vindi tundliku v√§rvimeele k√ºpsemise ning vaimse ja hingelise tasakaalu otsingud. N√§itusega kaasnevad haridus- ja publikuprogrammid. N√§itust tutvustab kunstnik Mare Vint. K√ºsib EMTA praktikant Signe Toomla.
Rauno Thomas Mossi n√§itus &quot;Eesti ballaadid&quot; Tallinna Linnagaleriis. See on kunstniku isiklik ja vaba teemaarendus Veljo Tormise samanimelise originaalteose ainetel. 27. juulil 1980. aastal Tallinnas esietendunud teos on siiski vaid kaudseks sissejuhatuseks n√§itusel esitletavatele maalidele ja et√º√ºdidele. Rauno Thomas Moss on √µppinud Tartu √úlikoolis maalikunsti ja semiootikat, t√§iendanud ennast Taani R√∏nshovedi Rahva√ºlikoolis kunstide alal, √µpib praegu semiootika doktorantuuris ning t√∂√∂tab √µppej√µuna Tartu √úlikoolis. Tema esimene isikn√§itus toimus 1997. aastal. Ta on esinenud oma t√∂√∂dega Soomes, Saksamaal ja Ungaris. Moss on avaldanud kunstikriitikat ja semiootilisi uurimusi. Saatejuht Markus J√§rvi. Intervjuu eel ja j√§rel k√µlavad Veljo Tormise &quot;Epigraaf IV&quot; ja &quot;Kuldnaine&quot; teosest &quot;Eesti ballaadid&quot; (RAT Estonia orkester ja oratooriumikoor T√µnu Kaljuste juhatusel).

03.12.2012 avas Andres Tali Draakoni galeriis isikun√§ituse &quot;Mu s√ºda p√µleb igavesti! (visandeid St. Rita teemal)&quot;. Andres Tali on l√µpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi (praegune Eesti Kunstiakadeemia) 1980. aastal graafika erialal. Tali on olnud aastaid vabakutseline kunstnik ja raamatukujundaja ning on t√∂√∂tanud kirjastuse Eesti Raamat kunstilise toimetajana, reklaamib√ºroos Karlson &amp; Ko, samuti Eesti Kunstiakadeemias √µppej√µuna, meedia teaduskonna dekaanina ja akadeemilise prorektorina. Hetkel t√∂√∂tab ta Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna dekaanina. Tali on aastate jooksul p√§lvinud mitmeid preemiaid Tallinna Graafikatriennaalil, Eesti Kultuurkapitalilt ja aastal 2006. auhinnati teda Balti Assamblee kunstipreemiaga. Tali osaleb n√§itustegevuses alates 1980. aastate algusest ja on Eesti Vabagraafikute √úhenduse, Eesti Kujundusgraafikute Liidu ja Eesti Kunstnike Liidu liige. N√§itusest r√§√§gib kunstnik Andres Tali Markus J√§rvile.
30. novembril avasid Krista M√∂lder ja Neeme K√ºlm Kunstihoone galeriis n√§ituse KOHALOLU. Paus, varjud ruumis, kusagilt immitseb valgust, aimatav heli, koridor, √µhk seisab fotodel, peegeldades √ºht tuba teises, siinsamas, nii nagu kuskil mujal. Peaaegu mitte midagi. See on nii pagana lihtne, et kaotab t√§hendust. Voolamine √ºhest ruumist teise. T√§helepanu on suunatud millelegi, mida p√§riselt ei n√§e. √ïhk. √ïhk annab oleku. Sisenedes valel hetkel, kui tagauksest, on ruum kui tagurpidi t√µmmatud kott, kus koha t√§hendus ja asja olemus pole selged. Vajadus kogeda, tunnetuslik vaakum. Ruum kahe ruumi vahel, mis polegi ruum. Valgustundlikkus, mina olemasolu. See on see. Nauding ja igatsus tema j√§rele. Nauding, mis paneb puudust tundma. Midagi on puudu ja see puudumine p√º√ºab iseennast √§ra kaotada. Kui keskenduda lambile ja mitte suletud ustele, siis ehk oled kohal. V√§ljapanekut tutvustavad Klassikaraadiole kunstnikud Krista M√∂lder ja Neeme K√ºlm. Saatejuht Markus J√§rvi.

13. detsembril avatakse Tallinna vanalinnas asuvas projektiruumis Katarsis Project Space (M√º√ºrivahe 30) Eesti Kunstiakadeemia fotograafia osakonna II kursuse tudengite n√§itus &quot;Kunst v√µi elu&quot;. N√§ituse teemavalik tuleneb noorte kunstnike ees seisvatest eksistentsiaalsetest k√ºsimustest. Osalevad kunstnikud: Keiu Maasik, Hanna Parman, Liina P√§√§suke, Roman-Sten T√µnissoo, Ingel Vaikla, Sohvi Viik. Klassikaraadio stuudios r√§√§givad uuest n√§itusest kunstnikud Hanna Parman ja Ingel Vaikla ning juhendaja Marge Monko. Saatejuht Johanna M√§ngel.
Novembrikuus m√∂√∂dus kaksk√ºmmend aastat Vello Soa surmast. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum esitleb sel puhul J√ºri Kermiku ruumi-installatsiooni 'P√ºhendus S√µbrale-. Vello Soa oli eesti klaasikunstnik, kes √µppis Tartu Kunstikoolis (1970-74), Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis (1977-79). 1979. a √µppis Praha K√µrgemas Tarbekunstikoolis Stanislav Libensky juures monumentaalklaasi. 1980. aastatel oli Vello Soa eesti klaasikunstis uue suuna rajajaks, asudes looma arhitektoonilisi klaasobjekte. Ta t√∂√∂tas peamiselt k√ºlmt√∂√∂tlustehnikas ja materjalina kasutas tahvelklaasi, millest l√µikamise, liimise, lihvimise ja poleerimise teel kujundas p√µnevaid t√∂id, mida iseloomustas v√§liselt minimalistlik vorm (&quot;Kolmnurkne&quot;, 1986; &quot;Kuusepuu&quot;, 1987), kuid mille sisemine ruumik√§sitlus pakkus ka huvitavaid esteetilisi elamusi (&quot;Elu t ornis&quot;, 1989). Vello Soa on loonud koost√∂√∂s klaasikunstnike Eve Koha ja Ivo Lillega monumentaalseid klaasobjekte, mis olid esitatud avangardsel eesti k

27. detsembril avatakse teatris NO99 T√µnis Saadoja laemaal, mida kunstnik maalis ligi aasta. Moodsate linnaplaanide maalijana tuntud Saadoja alustas t√∂√∂d m√∂√∂dunud aasta 30. detsembril. Kuna ruumi ja inimese ning ruumi ja aja suhted teda huvitavad, siis m√§√§ras koht paljuski t√∂√∂ iseloomu. Laemaaliga koos esitletakse avamis√ºritusel ka Indrek Sirkeli kunstiraamatut, mis kajastab nii Saadoja loomeprotsessi kui pikemat Eesti monumentaalmaali ajalugu. Klassikaraadio otsestuudiosse saabuvad raamatu autor Indrek Sirkel ja maalikunstnik T√µnis Saadoja. Saatejuht Markus J√§rvi.

Raamatu &quot;Konspekteeritud ruum&quot; anal√º√ºs. Kui jaanuari esimeses Kunstiministeeriumis oli k√ºlas kirjastus Lugemik, siis teema j√§tkuks v√µttis Indrek Grigor kriitiliselt lugeda kirjastuse ja Teater NO99 √ºhist√∂√∂na valminud raamatu &quot;Konspekteeritud ruum&quot;. Viimane sisaldab eneses m√µnev√µrra iroonilist ambitsiooni olla Eesti monumentaalmaali ents√ºklopeedia. Reaalselt on tegemist Lugemikule omaselt fotokunstialbumi, aga ka subjektiivse ja v√µrdlemisi hinnangulise esseega avaliku ruumi ja kunsti poliitilistest suhetest Eestis. Saate autor on Indrek Grigor.

Kunstiministeerium j√§tkab Eesti kunstiv√§ljal levivate kontseptualismi ideede kaardistamist. 11. veebruari saates √ºtles Kuraator Anders H√§rm, et kontseptualismi aktualiseerumise p√µhjuseks on asjaolu, et on pealekasvanud p√µlvkond kunstnikke, kes on kontseptualismi kui meetodi enese jaoks l√§bim√µelnud ja m√µtestanud. Sellega seoses on seekordses saates intervjuud Laura Kuuse ja Margit S√§dega, kelle praktikas on kesksel kohal situatsionistlik ≈æest. Saatejuhti intrigeerivaks k√ºsimuseks on ready-made'i ja teiste kontseptuaalsete ≈æestide t√§henduslik moondumine, mis n√§ib s√ºndivat ennek√µike l√§bi esteetilise k√ºlje kasvu. Saadet juhib Indrek Grigor.

Veneetsia kunstibiennaali Eesti paviljonist - Maria Arusoo Kunstiministeeriumi fookuses on maailma vanim ja suurim rahvusvaheline kunstifoorum - Veneetsia kunstibiennaal. Saate k√ºlaliseks on Veneetsia Biennaali Eesti paviljoni komissaar Maria Arusoo, kes tutvustab 30. mail Palazzo Malipieros avatavat 55. rahvusvahelise Veneetsia kunstibiennaali Eesti paviljoni n√§ituseprojekti, &quot;Evident in Advance&quot;, mis tegeleb keele tabamatuse, t√µlkimise ja t√µlgendamise eri aspektidega. Projektis osalevad kunstnik D√©nes Farkas, rahvusvaheline arhitektide ja teoreetikute meeskond ning kuraator Adam Budak. Saatejuht on Maarin M√ºrk.



&quot;N√µukogude lillelapsed: 70ndate ps√ºhhedeelne underground&quot; 15. m√§rtsil avati Eesti Rahva Muuseumis Tartus erakordselt rahvarohke pidulikkusega Terje Toomistu ja Kiwa kureeritud N√µukogude Eesti hipiliikumise ilmingutele keskendunud n√§itus &quot;N√µukogude lillelapsed: 70ndate ps√ºhhedeelne underground&quot;, mis dokumenteerib ja anal√º√ºsib mitteametlikku noortekultuuri ning esitleb alternatiivset Eesti m√µttelugu. Millised materjalid olid n√§ituse aluseks? Kuidas subkultuuride uurimine teoreetiliselt v√§lja n√§eb ning milliseid probleeme kaasa toob? Mis oli n√µukogude ajal ametlik ja mitteametlik kunst Eesti kontekstis ja milline oli toonane kontrakultuuri liikumine? K√ºsimustele otsib vastuseid saatejuht Indrek Grigor koos antropoloogi ja subkultuuride uurija Aimar Ventseli, 70.-ndate p√µlvkonna esindaja, luuletaja Hannes Varblase ja ERM-i giid-muuseumipedagoogi Kaspar Jassaga.

Hiiumaal avati maalikunstnik Olev Subbi (07.03.1930-19.08.2013) m√§lestusele p√ºhendatud Enn Kunila kollektsiooni n√§itus -√úhe keti neli l√ºli 2. Roode, Subbi, P√µldroos, P√§√§suke-. Hiiumaa Muuseumi Pikas Majas eksponeeritakse 18 Olev Subbi maali. -M√§lestusn√§itus on p√ºhendatud mu heale s√µbrale ja silmapaistvale maalikunstnikule Olev Subbile, kellel oli erakordne roll minu teejuhina kunstimaailma, nagu ka minu kunstikogu kujunemisel,- √ºtles kunstikollektsion√§√§r Enn Kunila. Stuudios on kunstikollektsion√§√§r Enn Kunila, k√ºsitleb Markus J√§rvi.

&quot;Galerii&quot; on saade, mis korra kuus teeb p√µgusa √ºlevaate Eesti n√§itusesaalides, kujutavas kunstis ning sellele l√§hedastes alades toimuvast. K√§imas on Tallinna Fotokuu. &quot;Galerii&quot; v√µtab vaatluse alla Tiina Abeli kureeritud n√§ituse Kumus &quot;Pildiplahvatus: Kunst ja fotograafia Eesti 19. sajandi visuaalkultuuris&quot;; Fotokuust k√µneleb festivali kunstiline juht Kristel Raesaar. Samal ajal on Tartus l√µppemas kaasaegse kunsti festival ART IST KUKU NU UT, millest r√§√§gib √ºks korraldajaid Rael Artel. L√ºhida ettevalmistuse Prantsuse kultuuris√ºgiseks annab Prantsuse Instituudi kultuuri- ja audiovisuaalvaldkonna juht K√§tlin Kattai. Lisaks k√§ib &quot;Galerii&quot; kiirkorras l√§bi pisteliselt m√µned n√§itused √ºle Eesti, mida l√§hiajal veel vaadata saaks ja v√µiks, enne, kui need maha l√§hevad ning uuteks galeriideks valmistuvad. Saatejuht, autor ja toimetaja Maria Lee Liivak. Helioperaator Vivika Ludvig. Muusikaliselt kujundatud.

Seekordses &quot;Galeriis&quot; r√§√§gime kunsti ja heli kokkupuutealadest, t√§psemalt helikunstist. KUMUs on septembri l√µpust saadik kuni jaanuari keskpaigani avatud helikunstin√§itus &quot;S√ºnkroonist v√§ljas&quot;. N√§itusest ja helikunstist √ºldisemalt k√µnelevad n√§ituse kuraatorid Kati Ilves ja Ragne Nukk ning kunstnik Andres L√µo. Hiljuti oli Vaal galeriis Peeter Lauritsa n√§itus &quot;Logos ja Mythos&quot;, mille heli kujundasid Anne T√ºrnpu ja Lauri Kaldoja. N√§itusest ja sellele helikujunduse tegemisest r√§√§gibki Lauri Kaldoja. Saate teine pool kuulub Andri Ksenofontovile, kes viib kuulaja p√µgusale ringk√§igule valitud n√§itustel Tallinnas. Saate autor, toimetaja ja k√ºsitleja on Maria Lee Liivak. Helioperaator Vivika Ludvig. Saade on muusikaliselt kujundatud.

Tartus on paralleelselt avatud kaks skulptuuritudengite t√∂id koondavat n√§itust - -√ñ√∂ ja P√§ev- Nooruse galeriis ja -V√§ljap√§√§sumaastik- Kunstimajas. Saatejuht Indrek Grigor kaardistab probleeme, millega kunstikriitik √ºli√µpilast√∂√∂de n√§itust kajastades kokku puutub ning annab p√µgusa √ºlevaate korduvatest v√µtetest, mida kriitikud sealjuures tavaliselt rakendavad. Skulptori ja pedagoogina tegev Jevgeni Zolotko kutsub oma, nii kriitikute kui √ºli√µpilaste suunas muigavas kommentaaris k√µiki osapooli √ºles suuremale empaatiale nii teineteise kui publiku suunas. Ning Tartu K√µrgema Kunstikooli galerii Noorus galerist ja k√µnealustest √ºli√µpilasn√§itustest Sirpi artikli kirjutanud Triin Tulgiste jagab oma v√§rskeid kogemusi.



Maalikunstnik Epp-Maria Kokam√§gi 55. s√ºnnip√§eva puhul on Ammende Villas avatud autorin√§itus &quot;Retrospektiiv-, kuhu kunstnik on kokku pannud valiku oma parimatest t√∂√∂dest. N√§ituse peamisteks m√§rks√µnadeks on naiselikkus ja ingellikkus. -Viiek√ºmne viie aastaga poleks justkui midagi muutunud ? ikka armastan inimest ja looma ning tunnen suurt respekti looduse ees,- r√§√§gib Epp Maria oma inspiratsioonidest aastate v√§ltel, -K√ºll aga k√µik selle n√§ituse maalid on valminud P√§rnumaal, inspireeritud siinsest valgusest ja aastaaegade vaheldumisest.- P√§rnu stuudios on Epp-Maria Kokam√§gi. Saatel√µigus k√µlab Anne Maasiku &quot;R√§ndaja √µhtulaul&quot;. Saatejuht Markus J√§rvi.

Pargid, basseinid, kuulipildujad ja l√ºhtrid: millist s√µnumit need kannavad Jaanus Samma pingestatud galeriikeskkonnas? Kes varem on kudunud t√§navakritseldusi kampsunimustritesse? Milliseid k√ºsimusi ja ettepanekuid esitab Jaanus Samma kunstilooming ning missuguseid v√§ljendusvahendeid ta selleks kasutab? MAK jalutas Jaanus Sammaga tema loomingus k√§sitletavail Tallinna t√§navail ja k√§is Tartu Kunstimuuseumis vaatamas √ºhe teose installeerimisprotsessi. Saates tuleb jutuks kunstniku doktorit√∂√∂ uurimus ja v√§√§rtused, mida Samma peab oluliseks elus ning kunstis.
Oma mitmek√ºlgsusega on Maile Gr√ºnberg vaieldamatult eesti sisearhitektuuri ja m√∂√∂blidisaini √ºks t√§htsamaid tegijaid. Gr√ºnberg on Eestis kodustanud palju uudisv√µtteid. 1970. aastatel tutvustas ta laiadele hulkadele popdisaini, n√§idates, et t√µsise, m√µneti moralistliku ja ainult √ºht t√µde kuulutava modernismi k√µrval v√µib teha ka midagi m√§ngulist, loovat ning elamuslikku. 1980. aastatel liikus alati avangardne looja sujuvalt edasi postmodernismi ja kavandas t√§iesti uudseid m√µnusaid kohvikuid, viidates √ºhelt poolt n√§iteks art d√©co'likule luksuslikule atmosf√§√§rile ning tuues teisalt ruumikujundusse t√§iesti uued terminid nagu camp ja kit≈°. Lisaks on disainer kavandanud n√§gusaid m√∂√∂blit√ºkke, mille seas on eriti t√§nuv√§√§rne Lutheri vabriku vaimus vineeri taiplik ja efektne kasutamine. Ometi ei kipu Gr√ºnberg klassikule kohaselt tagasi vaatama, vaid otsib aina uusi maailmu. Filmis avab v√ºrtsikas autor ise oma tegemiste tagamaid. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat.

Kuidas muutub me √ºmber √ºhiskond ja linnamaastik ning mida kunstnik selles n√§eb? Mis vaade avaneb linnal√§hedastel p√µldudel v√µi suurte ristmike √ºmbruses? Kuidas eksponeerida visuaalse √ºlek√ºllastuse ajastul fotot? Kunstnik Paul Kuimet m√µtleb nii nendele kui ka paljudele muudele k√ºsimustele nii oma fotoinstallatsioonides kui ka raamatuformaadis. MAK k√§is vaatamas, kuidas laboris monumentaalmaali kujutised fotopaberile ilmuvad. Hiljem n√§gime Paul Kuimetit neid samu pilte Kumu graafikakabineti seintele installeerimas ja ajasime juttu Lugemiku raamatupoes Pauli ning ta kolleegidega.
19. sajand oli rahvastiku kiire kasvu, linnastumise ja rahvuste s√ºnni aeg. Eestlased, kes ei mahtunud enam v√§ikestesse keskaegsetesse kirikutesse √§ra, kogusid annetusi oma koguduse kiriku ehituseks, kirikute rajamisest sai rahvusliku liikumise osa. P√§rast Tartu √úlikooli kiriku valmimist 1860. aastal kerkisid Tartusse, Tallinna, Viljandisse ja mujale suured eriilmelised kirikud, millest m√µnigi j√§i kohe p√§rast valmimist kitsaks. Saates kunstiajaloolane Tiina-Mall Kreem, Tartu √úlikooli-Jaani koguduse √µpetaja Urmas Petti ja Tartu Peetri koguduse √µpetaja Ants Tooming. Saatejuhid Linda Lainvoo ja Meelis Holsting. Re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Katrin Seppel.
Saate esimeses osas tuleb juttu kaasaegsest kunstimuuseumist noorte kuraatorite pilgu l√§bi - mis teeb t√§nap√§eval muuseumist muuseumi, milline peaks olema selle programm ja kuidas erineb sealne n√§itustetegemine galeriides v√µi projektiruumides toimuvast? Saate teises pooles k√ºsime, mis alustelt l√§htub -muuseumit m√§ngiva- Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi programm ning kuidas ja kas eristutakse galeriidest ja teistest kunstimuuseumidest. Saates on k√ºlas Marika Agu Tartu Kunstimuuseumist, Kati Ilves Eesti Kunstimuuseumist ja Anders H√§rm Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumist. Saatejuht on Triin Tulgiste.

Tallinna Sulevim√§el oli √µigeusu kirik kindlasti juba 14. sajandil, aga valdav osa sibulkupliga maakivist kirikuid ilmus meie sakraalmaastikule 19. sajandi teisel poolel. S√ºmboolselt jaguneb √µigeusu kiriku ruum taevaseks altariruumiks ja maiseks kogudusesaaliks, nende piiril asub √ºhtaegu √ºhendav ning eraldav ikonostaas, mis √ºlesehituselt j√§rgib jumalikku hierarhiat. K√µrge kupli all seisja kogeb oma f√º√ºsise ja meeltega taevase ning maise √ºhinemishetke. Saates EA√ïK metropoliit Stefanus, kunstiteadlane Mari-Liis Paaver ja TL√ú √µppej√µud Orest Korma≈°ov.

Vestlusring Tartu Kunstimuuseumi n√§ituste &quot;Valge maika&quot; (Flo Kasearu) ja &quot;Loodusmaagia: m√ºstilised hetked Eesti kunstis&quot; (Rauno Thomas Moss) kuraatoritega 25.04.2014. N√§itused valmisid programmi &quot;Kunstnikud kogudes&quot; raames, mille k√§igus valiti kahte n√§itust kureerima kaks kunstniku ning muuseumi kogude kuraator Tiiu Talvistu aitas oma teadmiste pagasi abil nende ideed ellu viia. Vestlusringis osaleb ka muuseumi hairduskeskuse juhataja Reeli K√µiv ning vaherepliikidega v√ºrtsitab juttu Krista Piirim√§e.



Eesti Kaasegse Kunsti Muuseum algatas r√§ndn√§ituse projekti &quot;Kohatu&quot;, mille raames kavatsetakse korraldada kolm n√§itust v√§ljaspool kunstikeskuseid. -Kui rahvas ei tule kunsti juurde, siis kunst l√§heb rahva juurde.- Kunstiministeeriumi stuudiosse on projekti kommenteerima palutud EKKMi juhatuse liige Anders H√§rm. Otsides kommenteerivaid paralleele, p√∂√∂rab Kunstiministeerium saate teises pooles oma pilgu aga minevikku. ENSV-s ringlenud r√§ndn√§ituseid kommenteerivad Tartu Kunstnike Liidu n√§ituste osakonnas t√∂√∂tanud Enn Tegova ja Tartu Kunstimuuseumi r√§ndn√§ituste osakonna viimane juhataja Priidu Beier. Saatejuht on Indrek Grigor.

Arutelu keskmes on sotsiaalmeedias tegutsev feministlik foorum -Virginia Woolf sind ei karda!- ning selle √ºhiskondlik t√§hendus. Kuidas on -Virginia Woolf sind ei karda!- ajas arenenud, kasvades v√§ikesest queer-feministlikust lugemisr√ºhmast mitme tuhande liikmega platvormiks? Mis selles foorumis toimub ja kas neid tegevusi saaks k√§sitleda sotsiaalse liikumisena? Mida v√µib selles foorumis toimuvate debattide p√µhjal j√§reldada feministliku liikumise kohta Eestis siin ja praegu? Saatek√ºlalised on Brigitta Davidjants ja Kristina Papsejeva. K√ºlalistega vestleb Airi Triisberg.

Eesti Kunstiakadeemia 100 s√ºnnip√§eva pidustuse raames avati ka EKA uus galeriipind. Kunstiministeerium teeb juttu v√§rske galeristi Merilin Talumaaga ning k√ºsib galeriile pinna v√µimaldanud Eesti Kunstnike Liidu asepresidendilt Elin Kardilt, millised olid Liidu motiivid. Teisalt, kuiv√µrd √ºks olulisemaid probleeme, millest seoses EKA hoone lammutamisega r√§√§gitud on, on kooli killustumine eraldiseisvateks osakondadeks, siis k√ºsime k√§esoleva aasta kevadel √ºli√µpilastele adresseeritud ISFAG nimelise galerii asutanud EKA skulptuuri- ja installatsiooniosakonna juhataja Kirke Kangro ning fotoosakonna juhataja Marco Laimre k√§est, mis tingis nende initsiatiivi? Kas vajadus galerii j√§rele tuleneb √ºli√µpilastest v√µi on galerii meede √ºli√µpilaste aktiveerimiseks? Saatejuht on Indrek Grigor.

Eesti Kunstiakadeemia kirjastas hiljuti Josef Albersi krestomaatilise v√§rviteoreetilise uurimuse -V√§rvide vastastikm√µju-. Kunstiministeeriumis on r√§√§gitud √ºsna palju raamatutest, aga suurema t√§helepanuta on seni j√§√§nud kirjastused. Stuudiosse on palutud EKA kirjastaja Neeme Lopp, kes tutvustab p√µgusalt kirjastuse tegevust ning konkreetse raamatu t√µlkimise taga seisnud motiive. Albersi ja kunsti vastastikm√µjudest r√§√§gib v√§rviteooria √µppej√µud ja maalikunstnik Kristi Kongi, kelle loomingus on silmapaistev roll just v√§rviteoorial. Saatejuht on Indrek Grigor.

Kumu Kunstimuuseumis avati 2014. aasta detsembrikuus n√§itus &quot;Tartu S√µpruskond ja √úlo Sooster&quot;. Kunstiministeerium k√ºsitles sel puhul n√§ituse kuraatorit, noorema p√µlvkonna kunstiteadlast Liisa Kaljulat ning S√µpruskonna ehk 1960. aasta r√ºhmituse ristiisa ning √ºht parimat j√§relpallasliku p√§randi tundjat Enn Lillemetsa. M√µlema ette seadsime keskseks k√ºsimuseks kunstnike loomingu ajaloolise j√§rjepidevuse. K√ºlaliste vastused ei √ºllata oma iseloomult - Kaljula keskendub taasaktualiseerimisele ja uust√µlgenduse v√µimalikkusele, Lillemets aga j√§rjepidevusele. T√µde, nagu sellistel puhkudel ikka, on usutavasti m√µlema l√§henemise s√ºmbioosis. Saatejuht on Indrek Grigor.

20. veebruaril kuulutati v√§lja L√§ti kunstimaastiku prestii≈æseima, ent samas ka ainsa kunstipreemia Purvitis Prize'i v√µitja. Piduliku gala ja suurejoonelise nominentide n√§ituse k√µrval toimus ka rida preemiat kritiseerivaid s√ºndmusi. Neist enim t√§helepanu p√§lvis ametliku galaga samal √µhtul toimunud Teine Purvitis. Kunstiministeeriumi saatejuht Indrek Grigor tutvustab p√µgusalt Purvitis Prize-i ning palus Teise Purvitise √ºhel korraldajal, kunstikriitikul Lƒ´ga Lindenbaumal kommenteerida viimati nimetatud auhinda, seda ajendanud asjaolusid ja s√ºndmuse taktikat.



Kunstiministeerium v√µtab seekord vaatluse alla kaks suvist s√ºndmust. Maarin M√ºrk vestleb Siim Ghert Preimaniga V√µrus aset leidvast &quot;Kilomeeter skulptuuri&quot; projektist ning Indrek Grigor prognoosib eelmise aasta √µunte pealt, et 2015. aasta suve menukaim etendus tuleb lavale taas Peipsi veerel, Voronja galeriis. Suven√§ituse kuraator Mari Kartau selgitab, millised on plaanid, probleemid ja hoiakud nii n√§ituse kui galerii suhtes. Varnjas, sibulatee √§√§res voblam√º√ºjate ja turimsitalude vahel galerii pidamise motiividest r√§√§gib aga filantroop ja v√§ikeettev√µtja Raul Ore≈°kin.



Tartu on eriline linn, mille t√§navaseinad, elektrikapid ja sillaalused on kaetud erksav√§rviliste joonistuste ning s√µnumitega. Linn, kus ametlik linnav√µim tolereerib t√§navakunsti. Linn, kus korraldatakse t√§navakunstiekskursioone ja toimub Eesti ainuke t√§navakunstifestival. Ent kes on need salap√§rased √∂√∂ varjus spreipurkidega liikuvad kunstnikud ja miks nad seda teevad? &quot;L√µuendilinn&quot; on pilguheit Tartu t√§navakunstile l√§bi MinaJaLydia ja Edward von L√µnguse. Re≈æiss√∂√∂r-operaator Aleksandr Heifets, montaa≈æire≈æiss√∂√∂r Helis Hirve, helire≈æiss√∂√∂r Sven Sosnitski, produtsent Helen Vinogradov. Tootjad Taiga Film ja Vincent Films.

Uus Eesti Rahva Muuseum sisaldab endas ka kunstisaali, mille tegevust kureerib Kunstiteadlane Reet Mark. Saali avan√§itus &quot;Rahvusromantiline v√§gi ajaloo haardes&quot; k√µrvutab 20. sajandi algusk√ºmnendite siirast rahvusromantismi 80-ndatel kunstimaastiku √ºleujutanud Kalevipoegade tulvaga. Kui iseseisvumise eelne, m√ºtoloogiat √ºlistav rahvusromantism kuulub oma naiivse k√§ekirja t√µttu kunstiajalooliste kurioosumite rubriiki, siis taasiseseisvumisele eelnenud perioodi t√µlgendamine rahvusliku √§rkamisaja kunstina on kehtiva kunstikirjutise kaanoni seisukohalt vastuoluline. Kunstiministeerium palus ERM-i kunstisaali kuraator Reet Margi saatesse &quot;vastust andma&quot;. Saate l√µpetab n√§itusesoovitus, milleks seekord on Tallinnas teatri No99 kammersaalis kuni 15. oktoobrini v√§ltav kunstikriitikale p√ºhendatud n√§itus &quot;Artishoki Biennaal&quot;. Saatejuht on Indrek Grigor.

Kumu Kunstimuuseumi viiendal korrusel avati septembris Krista M√∂ldri,Taavi Talve ja Neeme K√ºlma √ºhisn√§itus &quot;Arhiivi ja arhitektuuri vahel&quot;, mille kureeris Kati Ilves. N√§itus j√§√§b avatuks veebruarini, mis t√§hendab, et n√§itus v√§ltab rekordilised viis kuud. Taoline olukord mitte ainult ei v√µimalda, vaid suisa n√µuab, et kriitika vaataks n√§itusest r√§√§kides kaugemale tavap√§rasest uudisehorisondist. Kunstiministeerium otsustas arhitektuurile keskenduva n√§ituse arutamisega algust teha p√ºhendades oma eetri kunstiehitamisele ja -ehitajatele. Saates k√µlavad intervjuud Mihkel Ilusa, Marten Esko, Neeme K√ºlma ning Kati Ilvesega. Saatejuhi rollis on Indrek Grigor.



Surnud v√§liseesti fotograafid versus t√§ies elu- ja loomej√µus kodueesti fotograafid. Eesti kunstiv√§li ja konkreetsemalt Tallinna n√§itusepilt on fotopublikatsioonide ja -n√§itustega √ºleujutatud. Kunstiministeerium √ºritab neist enamv√§hem k√µigile natuke t√§helpanu p√∂√∂rata. Eetriaega enese√µigustusteks saavad sealjuures Vello Muika albumi &quot;Pilgup√º√ºdja&quot; koostaja Ellu Maar ning Juhan Kuusi n√§ituse ja raamatu &quot;Inimlikkuse m√µ√µt. 45 aastat dokumentaalfotograafiat L√µuna-Aafrikas&quot; kuraatorid Toomas J√§rvet ja Kristel Laur. Saatejuhi rollis Indrek Grigor

Kunstiministeeriumi avab intervjuu KUMU n√§ituse &quot;S√ºmmeetrilised maailmad - peegeldatud s√ºmmeetriad&quot; ehk Juri Sobolev ja Tallinna poisid kuraator Eha Komissaroviga. M√§lu loeb rubriik on p√ºhendatud Eesti esimese kunstnikep√µlvkonna kaasaegsele kriitikule Alfred Vagale. Vagast r√§√§gib kunstiteadlane ja kriitik Harry Liivrand. Liivrannalt kuuldu taustaks k√µlab referaat 1924. aastal ajakirja Looming veergudel Alfred Vaga ja August Alle vahel toimunud m√µttevahetusest kujutavat kunsti ja selle kriitikat kummitavas diletantismi k√ºsimuses. Saatejuht on Indrek Grigor.
Kunstiministeeriumi avab kunstiteadlane Merilin Talumaa, kes koos Annika Tootsi ja fotograaf Kristina √ïllekiga andis hiljuti v√§lja stuudiovisiite koondava raamatu &quot;Kunstnike Ruumid&quot;. Ajaloorubriik on sellise avangu j√§rel ootusp√§raselt p√ºhendatud Martti Soosaarele, kes on Eesti Kunstiajaloo t√µen√§oliselt suurima staa≈æiga kunstnike intervjueerija. Heliarhiivist: Martti Soosaar k√ºsitleb Evald Okast (1980); David Vseviov (2016); Andres Ots. Metakreatiivis nahutavad kultuuriajakirjandust Anvar Samost ja Hannes Rumm. Saatejuht on Indrek Grigor.

&quot;Kunstiministeeriumi&quot; avab intervjuu Jevgeni Zolotkoga, kes oli √§sja galeriis Noorus l√µppenud Transnistria kunstniku Juri Wedro retrospektiivi kuraatori Uwe Schloeni assistent. Ajaloorubriik sobrab natuke professor Peeter Linnapi p√§randis, ja taasesitab m√µned l√µigud Linnapi poolt 1997. aastal kokkupandud telesaatest &quot;Kunstiruum&quot;, mille Linnap toona kunstikriitikutele p√ºhendas. &quot;Metakreatiivis&quot; on vaatluse all m√µned mittemillegi √ºtlemise viisid. N√§idismaterjaliks on sealjuures Maarin M√ºrgi vastne artikkel &quot;(pealkirja pole)&quot; ja Ingrid Ruudi koostatud Denes Farkase n√§ituse &quot;How-to-calm-yourself-after-seeing-a-dead-body Techniques&quot; pressitekst. Heliarhiivist: √úlar Ploom, Kuku raadio saatest &quot;Keskp√§evatund&quot; Priit H√µbem√§gi ja Marek Strandberg. Saatejuht on Indrek Grigor.

Saatek√ºlaline Karl Saks (s 1984) on tunnustatud vabakutseline koreograaf, tantsija ja muusik. Ta on l√µpetanud Tartu √úlikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti √µppe, tegeleb elektroonilise heliloomega artistinime all Cubus Luarvik ning lavastab aktiivselt nii Eestis kui v√§lismaal, osaledes erinevates koost√∂√∂projektides. Karli viimane lavastus &quot;Seisund ja disain&quot; sai viimaste eesti teatri aastaauhindade tantsulavastuse laureaadiks. R√§√§gime kuidas, miks ja milliseid seisundeid Karl keha ja heliga disainib. K√ºsib Marie Pullerits. Saates muusika.
Mehis Heinsaar on √ºks auhinnatumaid kaasaegseid eesti kirjanikke, kes viib lugejad maagilise kujundiilmaga s√ºrreaalsetesse maailmadesse. Juba oma esimese jutukoguga &quot;Vanameeste n√§ppaja&quot; p√§lvis ta 2001. aastal Betti Alveri deb√º√ºdiauhinna ning jutukoguga &quot;H√§rra Pauli kroonikad&quot; Eesti Kultuurkapitali proosaauhinna. Lisaks sellele on Mehis Heinsaar p√§lvinud kolmel korral Friedebert Tuglase novelliauhinna ning Juhan Liivi luuleauhinna. Millistest m√µttetihnikutest tema rikas kujundimaailm v√µrsub, r√§√§gib ta ise saates l√§hemalt. Saatejuht Marie Pullerits. Muusika: Yann Tierseni &quot;La valse d`Am√©lie&quot;, esitavad Yann Tiersen, Christian Quermalet ja Ensemble Orchestral Synaxis.



Reigo Kuivj√µgi kirjeldab end kui radikaalne kunstihuviline, kellel on k√µrgendatud omandiinstinkt valitud kunstiteoste suhtes. Selle haiguse tagaj√§rjel on ta omandusse koondunud rohkem kunstiteoseid kui koduseintele mahub. Mis omakorda ajendas idee kogunenu p√µhjal n√§itus koostada. Kunstiministeerium toob kuulajani intervjuu oma kirest siiralt ja ausalt k√µneleva Kuivj√µega. Saate juhatab sisse esseistlik m√µttearendus pealkirjanduse teemal, mille ajendas kogu p√µhjal koosatud n√§ituse pealkiri &quot;Ma Ei Tea Mis&quot;. Saatejuht Indrek Grigor.
Eelmisel reedel v√µttis EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna professor Hilkka Hiiop vastu rahvusvaheliselt hinnatud k√µrge autasu, 2017. aasta Loova Euroopa ja Euroopa Nostrae muinsuskaitse auhinna teadusuuringute kategoorias, Herman Rode altari uurimis- ja konserveerimisprojekti juhtimise eest. Hilkka Hiiop r√§√§gib v√§ga p√µnevalt Kaarli kiriku altarimaali ja piiskopliku Toomkiriku altari praegu pooleli olevast restaureerimisest, oma √µpingutest ja t√∂√∂aastatest Roomas ning toonitab kaasaegse kunsti hoidmisest k√µneldes, et kunstip√§rand toetab ajaloolise m√§lu s√§ilimist. Saate autor on Kaja K√§rner. Helioperaator Anna-Maria Kurrel.

Eesti kunstiv√§lja √ºks k√µige moekamaid s√µnu on hetkel professionaliseerumine. Professionaalsus, erinevalt veel m√µne aasta eest juhtival kohal olnud kaasaegsusest, ei ole mitte kunstiv√§lja l√µhestav, tagurlikuks ja progressiivseks jaotav, vaid hoopis p√µlvkondade √ºlene, k√µiki koondav eesm√§rk. Ent paratamatult on igasugune √ºhesuunaline liikumine √ºhesuunaline, ning k√µrvaln√§hud ja t√ºsistused m√∂√∂dap√§√§smatud. &quot;Kunstiministeerium&quot; keskendub seekord professionaliseerumise m√µjule kunsti rahastamisele. Saatejuht on Indrek Grigor.

Tartu Kunstimuuseumis on eksponeeritud esimene linnuke uuest n√§itustesarjast ‚ÄúNoor Tartu‚Äù, milleks on Sten Eltermaa n√§itus &quot;Br√ºsseli prel√º√ºd: Liminaalne tsoon&quot;. Juba m√µni aeg tagasi ilmus Tarvo Hanno Varresel raamat &quot;Memory-Sensitive&quot;, mis sisaldab muuhulgas sarja pealkirjaga &quot;K√§ttesaamatu m√§lestus (Br√ºsseli nurgad)&quot;. &quot;Kunstiministeerium&quot; tuvustab p√µgusalt nii Eltermaa kui Varrese vaadet Br√ºsselile, vaagib nende erinevusi ja sarnasusi ning vastab k√ºsimusele miks autoreid √ºldse k√µrvutama peaks. Saatejuht Indrek Grigor.



M√∂√∂dunud aasta silmapaistvaimate kunstis√ºndmuste hulka kuulusid Tallinna Fotokuu ja Eesti kunstnike osalemine New Yorgis Performa festivalil. Nende ettev√µtmiste taga seisid Karin Laansoo ja Kadri Laas Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusest. Eesti spordi k√µiki tahke tundva, p√ºhendunud ja p√µhjaliku spordijuhi Aavo Aunroosi eestvedamisel on Pirita Spordikeskusest kujunenud √ºks armastatumaid sporditegemise kohti Tallinnas. Teravmeelne ja vaimukas lavastaja Renate Keerd paistab silma j√µulise ja isikup√§rase f√º√ºsilis-visuaalse teatripildi loojana.

Anu Raua n√§itus &quot;Isamaastikud&quot; ERMis. Eesti Rahva Muuseumis avati Anu Raua √ºlevaaten√§itus &quot;Isamaastikud&quot;, kus on eksponeeritud tekstiilikunstniku vaibad alates tema 1968. aasta l√µput√∂√∂st kuni uhiuute taiesteni. Anu Raud viib raadiokuulajad m√µttelisele jalutusk√§igule ning r√§√§gib muuhulgas ka sellest, miks tuleb tal iga k√ºmne aasta tagant √úRO peaassamblees eesti rahvariide seelikuid vahetamas k√§ia. K√ºsib Miina P√§rn. Muusika: * Jaak Johanson - Pool√ºksk√µik (Jaak Johanson, Mart Johanson) * S√§nni Noormets - Toome helbed (S√§nni Noormets)



Veebruarikuises &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on teemadeks v√§ljakutsed tavaarusaamale arhitektuurist ja avalikust ruumist kui millestki kindlast, ratsionaalsest ning p√ºsivast. Laura Linsi ja Roland Reemaa r√§√§givad Veneetsia Arhitektuuribiennaalilt Tallinnasse EKA galeriisse j√µudnud n√§ituse p√µhjal, mida v√µiks endast kujutada oks√º√ºmoron &quot;n√µrk monument&quot;. Kumu kuraator Anu Allas ja kunstnik Anu Vahtra tutvustavad √§sjaavatud n√§itust Kumu kunstimuuseumis &quot;Gordon Matta-Clark: anarhitekt / Anu Vahtra: eemaldamise teel tervikuni&quot;, kus Matta-Clarki p√§randi ning Vahtra sekkumiste kaudu k√§sitletakse ruumi loomist kollektiivse, allumatu ja sekkuva praktikana. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.



1. Vestlesime Liina Siibi n√§itusest &quot;Paradiisi poliitika&quot; Tallinna Kunstihoones. N√§itusel on t√§helepanu all kaasaegsete naiste v√µimalused t√∂√∂turul ning p√§rimustest ja rahvajuttudest v√§lja nopitud, √ºmberp√∂√∂ratud lood mitte vastavad naised. 2. Tartu Kunstimajas on avatud maalikunstnik Mihkel Ilusa n√§itus &quot;L√§bir√§√§kimised / Fasaadit√∂√∂d&quot;. Ilus on kogunud tuntust mitte ainult oma t√∂√∂dega, vaid ka programmiliste s√µnav√µttudega, mis on kriitikute poolt t√§nuga k√µnepunktideks v√µetud. Saates kommenteerib oma t√∂id ja praktikat kunstnik Mihkel Ilus ise, samuti abstraktset maali viljelev Kristi Kongi ning kuraator Siim Preiman. (Indrek Grigor) Toimetab Maarin M√ºrk.

Maailm elab s√ºdamest kaasa Pariisis n√§dala alguses p√µlema lahvatanud Jumalaema kiriku saatusele. Notre-Dame de Paris on keskaja suurimatest p√ºhakodadest, gooti ehitusstiili silmapaistvaim n√§ide. Prantsusmaa k√µige hinnatumat vaatamisv√§√§rsust k√ºlastas keskmiselt 30 000 inimest p√§evas. P√µleng Pariisis on ≈°okeerinud ja kurvastanud tervet inimkonda. Stuudios on Eesti Kunstiakadeemia dotsent, vanemteadur, muinsuskaitse ja konserveerimisosakonna juhataja Anneli Randla, kellega avame Notre-Dame'i olulisust ajaloos ja t√§nasel p√§eval. Saatejuht Erle Loonurm.
Maailm elab s√ºdamest kaasa Pariisis n√§dala alguses p√µlema lahvatanud Jumalaema kiriku saatusele. Notre-Dame de Paris on keskaja suurimatest p√ºhakodadest, gooti ehitusstiili silmapaistvaim n√§ide. Prantsusmaa k√µige hinnatumat vaatamisv√§√§rsust k√ºlastas keskmiselt 30 000 inimest p√§evas. P√µleng Pariisis on ≈°okeerinud ja kurvastanud tervet inimkonda. Stuudios on Eesti Kunstiakadeemia dotsent, vanemteadur, muinsuskaitse ja konserveerimisosakonna juhataja Anneli Randla, kellega avame Notre-Dame'i olulisust ajaloos ja t√§nasel p√§eval. Saatejuht Erle Loonurm.

* 20. septembril avab endises allveelaevatehase kompleksis uksed rahvusvaheline Kai kunstikeskus. Kai kunstikeskuse t√∂√∂d hakkab korraldama Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK). Senistest tegemistest ja uutest sihtidest r√§√§gib projektijuhi Kadri Laas. * N√§itus &quot;V√§ljaandja Lugemik. Tr√ºkised aastatest 2010‚Äì2019&quot; on kirjastuse Lugemik n√§itus, rahvusvaheline s√ºmpoosion ja raamatumess Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. Kirjastuse t√∂√∂st r√§√§givad Anu Vahtra, Ott Kagovere ja Indrek Sirkel. K√ºlalistega vestleb toimetaja Maarin M√ºrk.



Maarin M√ºrk vestleb kaasaegse kunsti biennaali Tallinna Fotokuu kunstilise juhi Laura Tootsi ja fotokunstimessi Foto Tallinn √ºhe eestvedaja Helen Meleskiga. M√µlemad s√ºndmused toimuvad just n√º√ºd ‚Äì Fotokuu kuni 3. novembrini ning fotokunstimess just n√§dalavahetusel Kai kunstikeskuses Noblessneris (rohkem infot siit: https://www.fotokuu.ee/). Teiseks saatek√ºlaliseks on Evelyn Grzinich MoKSist, kes avab natuke tausta Eesti √ºhe k√µige pikemalt tegutsenud kunstnike veetud algatuse &quot;v√§iksemaks kasvamise&quot; plaanidest ning tutvustab kuni 25. oktoobrini Tartu Loodusmajas avatud n√§itust &quot;Mitte silmist, mitte s√ºdamest&quot; (rohkem infot siit: https://moks.ee/events/not-out-of-sight-not-out-of-mind). Indrek Grigor omakorda toob kuulajani kaks Pallase fotoosakonna j√µul avatud rahvusvahelist fotokunsti n√§itust Nooruse galeriis Tartus Diana Tamane kureeritud Gustavo Sagorsky v√§ga isiklik kollektsioon &quot;Sonia&quot; ning ilmselt t√µesti vaid Peeter Linnapliku k√§eviipega Tartu j√µuda saanud,

Flo Kasearu r√§√§gib kunstiprojektist &quot;Kliendip√§ev&quot;. Kumu kunstimuuseumis avati 18. septembril n√§itus &quot;Vallutaja pilk&quot;, r√§√§givad kuraatorid Kadi Polli ja Linda Kaljundi. Kunstnikke k√ºsitleb Maarin M√ºrk. Indrek Grigor intervjueeris Tiiu Talvistut seoses r√ºhmituse ANK64 liikmetega k√ºll samaaegselt √µppinud ent Eesti avangardi ajaloost v√§lja j√§etud Helle Vahersalu n√§itusega Tartu Kunstimajas. Ning palus Bita Razavil seoses tolle Kogo galeriis avatud ekspositsiooniga &quot;Balti remondimuuseum&quot; kirjeldada oma kokkupuuteid eesti kinnisvara kultuuriga.

T√§na avatakse KUMUs uus n√§itus &quot;Eneseloomine. Emantsipeeruv naine Eesti ja Soome kunstis&quot;. N√§itus on s√ºndinud koost√∂√∂s Helsingis asuva Ateneumi kunstimuuseumiga ning keskendub 19. sajandil naiste eneseteadvuses ja √ºhiskondlikus positsioonis alguse saanud muutustele, mis kajastuvad nii naiskunstnike tegevuses kui ka naise kujutamise viisides. Tegemist on seni suurima Eesti naiskunstnike loomingut tutvustava v√§ljapanekuga, mis toob p√§evavalgele palju v√§hetuntud materjali ja asetab selle dialoogi Soome naiskunstnike teostega. Stuudios on kuraatorid Tiina Abel ja Anu Allas. Saatejuht Joonas Vatter.

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis on avatud n√§itus &quot;Vanda Juhansoo. Kunstnik v√µi kummaline naine?&quot;. Juhansoo elule, loomingule ja p√§randile tagasi vaadates kerkivad k√ºsimused: milliste valikute ees seisid naiskunstnikud 20. sajandi alguse Eestis? Millised v√µimalused olid naistel kunstile p√ºhenduda? Kas t√∂√∂stusrevolutsiooni j√§rgse 20. sajandi alguse Eesti tarbekunstnikel oli v√µimalik end teostada? Miks s√§ilitavad Vanda Juhansoo teoseid pigem etnograafilised m√§luasutused kui kunstiga tegelevad institutsioonid v√µi kuidas sai Vandast &quot;Valgemetsa n√µid&quot;, mitte mainekas tarbekunstnik? L√§hemalt avavad teemat n√§ituse koostajad Rebeka P√µldsam ja Andreas Kalkun. Saatejuht Ave T√∂lpt.



Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatakse t√§na n√§itus &quot;Mustrid: Kreenholmi tekstiilidisain 1963‚Äì2005&quot;, mis tutvustab l√§hemalt Kreenholmi manufaktuuri tekstiilitoodangut ja seda kujundanud kunstnikke. Kreenholmi kangaid m√§letatakse, kuna need on aastak√ºmneid olnud Eesti elu loomulik osa. 1857. aastal asutatud vabrikust on aegajalt k√ºll r√§√§gitud, kuid v√§he on teada seal t√∂√∂tanud tekstiilidisaineritest. Kes olid Kreenholmis kunstnikud, kes m√§√§rasid tr√ºki-, frotee- ja ≈æakaarkanga kaudu meie argikeskkonna ilme ja mida vabrikus k√µike toodeti? Stuudios on kuraator Kai Lobjakas. Saatejuht Mari-Liis Uibo.

Kunstiministeeriumis on Eha Komissarov, Tiiu Parbus ja Annika R√§im KUMU kunstimuuseumist, et tutvustada v√§rskelt avatud 90ndate eesti kunsti p√ºsiekspositsiooni &quot;Tulevik on tunni aja p√§rast&quot;. Teine saatek√ºlaline Indrek K√∂ster annab √ºlevaade kunstilinnak ARS uuenemisest ning edasistest plaanidest. &quot;Tartu m√∂liseb&quot; rubriigis klat≈°ivad Flo Kasearu vastsel n√§itusel &quot;Ohustatud liik&quot; endine nurga poe omanik Margo Orup√µld ja viimase osat√§itjana n√§itusel √ºlesastunud Marika Vaarik. Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.



Kai kunstikeskuses on 8. novembrini avatud n√§itus &quot;Leviaatan: Paljassaare peat√ºkk&quot;, Briti kunstniku Shezad Dawoodi ning Eesti teadlaste, ornitoloogide, ajaloolaste, muusikute ja kunstnike √ºhist√∂√∂. &quot;Leviaatan&quot; on esmakordselt 2017. aastal esitletud mitmeaastane, osaliselt juba valminud ja osaliselt valmimisj√§rgus projekt, mis keskendub inimtegevuse ja kliimamuutuste seostele. Ulatusliku multimeedia projekti Tallinna j√µudmise l√§htepunktiks oli paari aasta tagune sobivate v√µttekohtade otsing Dawoodi uue filmi jaoks, kui kunstniku inspiratsiooniks sai Paljassaare poolsaar. &quot;Leviaatani&quot; sarja Paljassaare-peat√ºkk keskendub poolsaare √∂koloogilisele, poliitilisele ja ajaloolisele kontekstile. Muljeid ja m√µtisklusi otse n√§ituselt kuraatori Triin Metslaga. Saatejuht Kaisa Ling

Oktoobrikuises &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on k√µigepealt k√ºlaliseks keraamik Ingrid Allik, kelle osalusel n√§itus &quot;Nagu kivid voolavas vees&quot; on Tallinna Linnagaleriis avatud veel kuni 08.11.2020 ning see oli hea ettek√§√§ne vestelda loomingulise praktika, inspiratsiooniallikate, leidobjektide jpm √ºle. Teiseks saatek√ºlaliseks on seoses Kumu kunstimuuseumis avatud n√§itusega &quot;Egiptuse hiilgus&quot; Oliver Orro, kes jagab oma t√§helepanekuid n√§ituselt ning Egiptuse kunsti eksponeerimise v√§ljakutseid laiemalt (Egiptus hiilgab Kumus kuni 21.03.2021). Indrek Grigor annab √ºlevaate sanatoorsest olukorrast Kogo galeriis (Bruno Goosse n√§itus Sara B√©dard-Goulet' kureerimisel avatud kuni 05.12.2020). Saatejuht Maarin M√ºrk.

Eesti Kunstimuuseum t√§histas 2019. aasta novembris 100. s√ºnnip√§eva. Kunstimuuseum, mille esimeseks koduks oli Kadrioru loss, on laienenud viieks eri muuseumiks: Kadrioru kunstimuuseum, Mikkeli muuseum, Niguliste muuseum, Adamson-Ericu muuseum ja alates 2006. aastast on Kadriorus k√ºlastajatele avatud Kumu kunstimuuseum ‚Äì Eesti Kunstimuuseumi uus peahoone. Kutsume teejuhiks kunstiteadlase Eha Komissarovi ja teeme ringk√§igu k√µigis neis muuseumides, et m√µista, mida on meile t√§hendanud 100 aastat kunstiga. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Mariina M√§lk, Tiina Kruus ja Anne Aavik.

&quot;Vseviov&quot; on portreefilm Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessorist, tudengite lemmik√µppej√µust ja rahva poolt armastatud raadioh√§√§lest, kes on suutnud ka k√µige kuivemad ajaloos√ºndmused m√ºstiliste lugudena kuulajate hinge valada. Davidi jutustatud ajalugu ongi aja lugu - m√µttevool, milles lugu ja aeg p√µimuvad, n√§itamaks √ºksikute hetkede suuremat t√§hendust. Davidi √ºmber ja sees voolav aeg ei peatu ka tema s√ºndmusterohkel s√ºnnip√§eval, mille vaatajatena lugu loo kaupa kaasa teeme. Re≈æiss√∂√∂r Elen Lotman, produtsent Kristiina Davidjants, tootja Maagiline Masin.

1950. aastate L√µuna-Eesti alevipoisi elu-, v√µitlus- ja loomevaim on kange ning temast kujuneb N√µukogude Eesti v√µimsaim avangardist, keda iseloomustavad produktiivsus, loovus ja kirglikud suhted. Legendaarse kunstniku ja arhitekti hoog ei ole raugenud t√§naseni ‚Äì pigem vastupidi! Film esitab tervikloo Leonhard Lapinist kui loojast, kuid fookuses on ta just arhitektina, kelle kunsti- ja arhitektuurilooming on liikunud tuntavalt paralleelradadel. Avanevad ka peategelase maailmavaade, t√µekspidamised ja m√§ssumeelne olemus. Autor-stsenarist Margit Mutso, montaa≈æire≈æiss√∂√∂r Kalle K√§√§rik, produtsent Eros Brambat, tootja AD Oculos Film O√ú.

Eduard Vilde muuseumis avati eile n√§itus &quot;Linda Vilde muuseum&quot;, mis on p√ºhendatud Linda Vilde tegevusele ajakirjaniku, √ºhiskonnategelase ja t√µlkijana. Linda J√ºrmann oli Eduard Vilde abikaasa. Alates nende tutvumisest 1904. aastal jagasid nad √ºhiseid v√§√§rtushinnanguid, √ºheskoos p√µgeneti poliitiliste p√µhjustel Eestist (maapaos oldi 11 aastat), √ºheskoos siia ka naasti. &quot;Linda Vilde oli oma aja kommete ja traditsioonide taustal uuendusmeelne inimene,&quot; on n√§ituse kaass√µnas √∂elnud kunstnik Liina Siib, kes rohkem kui aasta kestnud ettevalmistustega on n√§itusele toonud mitmeid ootamatuid teemasid, n√§iteks noore Linda J√ºrmanni unistused. N√§ituse kaudu loodetakse publikule anda suuremat pilti ka Eduard Vildest, kelle s√ºnnist m√∂√∂dus mullu 140 aastat. Liina Siib on saatek√ºlaline. Saatejuht on Tarmo Tiisler.
Tallinna Kunstihoones avati eile Flo Kasearu n√§itus &quot;Elust v√§lja l√µigatud&quot;, mis keskendub naiste vastu suunatud koduv√§givalla kui √ºhiskonda l√µhkuva ja r√§nkade m√µjudega sotsiaalse probleemi m√µtestamisele. Flo Kasearu on oma loomingus √ºhiskonnaolusid laiemalt uuriv kunstnik ja viimastel aastatel on ta t√§helepanu juhtinud just naiste rollile. &quot;Elust v√§lja l√µigatud&quot; on Kasearu seni suurim isikun√§itus ja tal on teemaga isiklik suhe ‚Äì nimelt rohkem kui k√ºmme aastat tagasi avas kunstniku ema naiste tugikeskuse P√§rnus. Flo Kasearu on stuudiok√ºlaline. Saatejuht Mari-Liis Uibo



Vanas√µna √ºtleb, et maitse √ºle ei vaielda. Kui aga k√ºsimus puudutab ausambaid, monumente ja meie k√µigi √ºhist avalikku ruumi, algavad vaidlused maitse √ºle v√§ga kiiresti. Kuigi Pronkss√µduri teisaldamine t√µi kaasa massirahutused, on rahval vere keema ajanud ka Vabaduss√µja v√µidusammas, planeeritav P√§tsi pea ja Tallinna lahes seisev rahvuskangelane Kalevipoeg. Olgu tegemist poliitilise monumendi v√µi m√§lestussambaga, riigimehe v√µi kultuuritegelasega - miks avalikku ruumi p√ºstitatud ausambad Eestis nii sageli t√ºlisid tekitavad? Saatejuht Urmas Vaino, re≈æiss√∂√∂r Elo Selirand, toimetaja Aivi Parij√µgi, produtsent Birgit Rae.

Millest me ikkagi r√§√§gime, kui mainime s√µnapaari &quot;avalik ruum&quot;? T√§nu t√§naseks Viljandis s√µna otseses m√µttes kasti pandud Jaak Joala monumendile on √ºhiskonnas taas kerkinud √ºles arutelu, mille keskmes on √ºhtpidi monumendid ning neid vormivad kunstnikud, teisalt avalik ruum, mille kavandamisel peaks olema √µigustatult igal seda tarbival inimesel ka oma osa kosta. Ometi saavad m√µlemad arutelud oluliseks alles siis, kui kellegi huvisid on riivatud. Eestis on suur hulk haritud kunstnike, arhitekte ja linnaplaneerijaid, kes saaksid olla suureks abiks avaliku ruumi ning ka sellesse planeeritavate objektide valikul. Sageli saavad nemadki s√µna√µiguse alles siis, kui &quot;pahandus&quot; juba tehtud. Aasta 2019/2020 Eesti inimarengu aruanne on palju keskendunud avaliku ruumi temaatikale. Millest me ikkagi r√§√§gime, kui mainime s√µnapaari &quot;avalik ruum&quot; ning kuidas v√µiks toimuda otsustusprotsess avalikku ruumi kunstiteoste planeerimisel? Kas t√§na kehtivad avaliku ruumi tarvis loodavate 

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avatakse 20. veebruaril n√§itus &quot;Klassikud. Ivo Lill&quot;, kus on eksponeeritud √ºle 150 klaasikunstniku monumentaalse teose. N√§ituse kuraator Merike Alber on √∂elnud, et Ivo Lill (1953-2019) oli omap√§i uitaja eesti klaasikunstis. Lill ei tegelenud tarbevormiga, huvi visuaalkunsti vastu suunas teda looma teoseid, mis on oma olemuselt skulptuurid. N√§itusel eksponeeritud t√∂√∂d on p√§rit muuseumi enda kogust ning autori perekonna omandist, tegemist on suurima Ivo Lille n√§itusega. Saatek√ºlaline Merike Alber kirjeldab Ivo Lille t√∂id. Saatejuht Piret Kooli.

Kuraatorid Nele Tiidelepp ja Riin Maide kutsuvad 24. veebruaril √ºhep√§evasele interdistsiplinaarsele korteri n√§itusele &quot;See sinine maja seal Baeri t√§naval&quot;, aadressil Baeri 5 Tartus. √úheks p√§evaks t√§idab korteri interdistsiplinaarne n√§itus. Kunstnike kohandumised ruumile ja selle √ºhisosale praeguste aegadega avalduvad performance'ite, installatsioonide ja muude eriilmeliste sekkumistena. Kunstnikud on: Liisbeth Horn, Robin Isenmann, Saara Liis J√µerand, Gregor Kulla, Maria Izabella Lehtsaar, Liz Lethal, Janne Lias, Riin Maide, Anumai Raska, Geil Studio, Marta Talvet, Nele Tiidelepp, Raul Markus Vaiksoo ja Mattias Veller. Saatejuht on Liina Vainumetsa.

Kumu uut p√ºsiekspositsiooni &quot;Identiteedimaastikud&quot; tutvustavad kuraatorid Linda Kaljundi ja Kadi Polli. P√ºsin√§itus tutvustab siinset vanemat kunsti (1700-1945), p√µimuvad baltisaksa, vene ja eesti traditsioonid. Omaette teemadena kerkivad esile baltisaksa ja eesti visuaalkultuuri seosed, piltide t√§hendus noores Eesti rahvusriigis, unistused moodsast elust, naiskunstnike h√§√§l, vaikiva ajastu ja s√µjaaja kunst ning kohalike identiteedimaastike kujunemise lugu. K√µrge kunsti k√µrval uuritakse harrastajate, hariduse, tarbegraafika ja disaini m√µju visuaalsele identiteediloomele. Muuseumite teemal j√§tkub saade veelgi. Nimelt on Eduard Vilde muuseumist ajutiselt saanud Linda Vilde muuseum! N√§itus on p√ºhendatud Linda Vilde tegevusele ajakirjaniku, √ºhiskonnategelase ja t√µlkijana. Linda J√ºrmann oli Eduard Vilde abikaasa. Alates nende tutvumisest 1904. aastal jagasid nad √ºhiseid v√§√§rtushinnanguid, √ºheskoos p√µgeneti poliitiliste p√µhjustel Eestist (maapaos oldi 11 aastat), √ºheskoos siia ka na

Kunstiministeerium. Kadi-Ell T√§histe, Kirke Kangro ja Madis Katz &quot;Kunstiministeeriumis&quot; tutvustab Kadi-Ell T√§histe Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskusest kunstivaldkonna arengukava protsessi, mis on hooga k√§ima l√§inud. Kirke Kangro, EKA Vabade kunstide teaduskonna dekaan, avab kuidas on toimunud kunsti √µpetamine sellel erakorralisel aastal ja suures osas kaug√µppe teel. Madis Katz r√§√§gib Indrek Grigorile vabakutselise loovinimese √µigusest puhkusele, seoses oma n√§itusega &quot;P√ºhap√§ev&quot;. Saatejuht Maarin M√ºrk.

Ajaloolase, kultuuridiplomaadi, p√§randikaitsja, Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna dotsendi Riin Alatalu nimele lisandus detsembris 2020 veel √ºks tiitel -- maailma k√µige m√µjukama muinsuskaitse ekspertorganisatsiooni ICOMOS asepresident. Uued teemad p√§randikaitses: ajalooliste isikute ausammaste k√µrvaldamine, nn rohepesu muinsuskaitses, ja igikestvad teemad: kasutuseta seisev ja lagunev p√§rand. Epp r√§√§gib ka oma kooliajast Tallinnas, √ºlikooliajast Tartus, muinsuskaitse liikumisest ja 1980. aastate l√µpu fosforiidis√µjast, p√§evikupidamisest, muinsus- ja p√§randikaitse √µpetusest EKA-s.

Hooaja viimases &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on Maarin M√ºrgil k√ºlas Urmas L√º√ºs, kelle n√§itus Hobusepea galeriis &quot;Teatavate piiride poorsusest&quot; (kuni 07.06) on algt√µuke saanud perekonnale kuuluva materiaalse p√§randi sorteerimisest ja julgest √ºmberm√§ngimisest. Materjalist l√§htuv kunst ning valdkondade risttolmnemine on t√§helepanu all ka Kumu kunstimuuseumi n√§itusel &quot;Kunst on disain on kunst&quot; (kuni 03.10) ning &quot;Kunstiministeeriumis&quot; teevad sellesse sissevaate kuraatorid Eda Tuulberg ja Karin Vicente. Indrek Grigor vestleb maalikunstnik Kristi Kongiga Kogo galeriis avatud n√§ituse &quot;Oli see unes v√µi oli see ilmsi?&quot; (kuni 19.06) peategelasest Magentast - ootusp√§raselt on juttu v√§rvist, aga ka pealkirjandusest ja karantiini k√µrvalm√µjudest. Kunstiministeerium soovib sisutihedat kunstisuve ja kohtumiseni uuel hooajal!



Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor on k√ºlla kutsunud Marge Monko, kelle n√§itust &quot;Suur teeskleja&quot; (koos Gabriele Beveridgega) saab n√§ha KAI kunstikeskuses. Vaateaknad ja kaupade v√§ljapanekud poodides p√º√ºavad meid pidevalt v√µrgutada ‚Äì vahel on need katsed edukamad, vahel m√µjuvad nagu kohmetu flirt. Monko ja Beveridge t√µstavad oma n√§itusel selle v√§ljapaneku-kultuuri eraldi t√§helepanu alla ‚Äì ilmuvad tuttavad elemendid nagu mannekeenide osad, stanged, vitriinid, luksuskaubad jpm, kuid mitte oma harjumusp√§rases rollis ja intrigeerivate lisandustega. Kaasaja s√µlmpunktid on fookuses ka √§sja Tallinna Kunstihoones avatud n√§itusel &quot;Mis sillutab teed uuele maailmale?&quot; (kuraator Corina L. Apostol, kuni 05.12.2021). L√§hiaastate sotsiaalselt kaasatud kunsti √ºlevaaten√§itusel kohtab teemasid nagu p√§evapoliitika ja t√µej√§rgne √ºhiskond, sotsiaalmeedia m√µju, linnaruumi muutumine ja gentrifikatsioon, migratsioon, kv√§√§r-k√ºsimused, kunstnike √µiglase tasustamise teemad jne. M√ºrk ja Grig

Avatud on maalikunstnik Vano Allsalu isikun√§itus &quot;Maailm peas&quot;, mida tutvustab Tartu Kunstimuuseumi n√§ituste osakonna juhataja Indrek Grigor. Viltuse maja esimese korruse vallutavad v√§rvilised, emotsionaalsed ja intelligentsed abstraktsed teosed. Publikule avaneb kunstniku stiihiline sisemaailm. Alates 16. oktoobrist saab Tartu Kunstimuuseumis k√ºlastada kolme uut n√§itust: teisel ja kolmandal korrusel avaneb kunstnike kollektiivi Eesti Energiad (J√ºri Ojaver, Paul Rodgers, Jaan Toomik ja Jaan Paavle) √ºhisn√§itus &quot;Harjumuse j√µud&quot;, projektiruumis videokunsti n√§itus &quot;(ise)teadvus&quot; ning esimese korruse saalis Vano Allsalu isikun√§itus &quot;Maailm peas&quot;. Saatejuht Liina Vainumetsa.

Juhan Kuusi Dokfoto Keskus esitleb esmakordselt Eestis Ungari Fotomuuseumi kogul p√µhineva viie fotomeistri n√§itust &quot;Inimest peegeldades&quot;. &quot;Ainult andekusest ei piisa, peate olema ka ungarlane&quot;, on √∂elnud k√µige kuulsama Ungari p√§ritolu fotograaf Robert Capa (1913-1954). Kuigi fotolegend m√µtles neid s√µnu naljana, on selle taga peidus omajagu t√µde ning tema t√∂id on n√§itusel rohkem kui teiste meistrite teoseid. √úhelt poolt on p√µhjuseks fakt, et fotokeskusele nime andnud Juhan Kuusi jaoks oli just Robert Capa √ºks t√§htsamaid eeskujusid. Teiseks ‚Äì just Capa n√§itas fotodel s√µda nii l√§hedalt nagu keegi teine ei olnud seda varem teinud. Seega pani kaasaegsele konflikti-ja s√µjafotograafiale aluse just Capa. N√§itust kommenteerib Dokfoto Keskuse kuraator Toomas J√§rvet. Saatejuht Robert Staak.

Kunstiministeeriumis on k√ºlas Tallinna Kunstihoone kuraator Siim Preiman, kelle koostatud n√§itust &quot;M√§ndfulness&quot; saab Tallinna Linnagaleriis vaadata 28. novembrini. Kas eestlased on metsarahvas? Kuidas astuvad omavahel dialoogi Olimar Kallase karikatuurid ja Mall Nukke r√§mpspostist kollaa≈æ Kalevipoja r√§nnakust maailma otsa? Kuidas teha kaasaegse kunsti n√§itus n√µnda, et ka selle &quot;k√∂√∂gipool&quot; ja produktsioon peaks silmas oma √∂koloogilist jalaj√§lge? Eelmainitud k√ºsimuste juurest liigutakse aruteluga edasi Kumusse, Jeremy Shaw videoinstallatsiooni &quot;Phase Shifting Index&quot; keskele, kus tantsivad tuleviku subkultuurid, iga√ºks enda v√§ljat√∂√∂tatud p√µhim√µtete alusel, haarates ka publiku h√ºpnootilisse seisundisse. Kas see on parim pidu, mida Kumu suures saalis on korraldatud? Saate l√µpetab Tallinna vanalinna galeriide k√ºlastus ‚Äì Mari-Leen Kiipli n√§ituse &quot;Niina kalastab lodudel, v√µrendikel ja p√µikmadalatel&quot; Draakoni galeriis ning Kristen R√§stase &quot;Hoolek

Vabakutselised loovisikud ‚Äì kust king pigistab?. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor vaatavad koos vabakutselise kunstit√∂√∂taja Airi Triisbergiga otsa Praxise mahukale uuringule &quot;Vabakutselised loovisikud, nende majanduslik toimetulek ja sotsiaalsete garantiide k√§ttesaadavus&quot; ja arutavad, kust king pigistab ning mida saaks ette v√µtta (saab ka √ºlevaate, mida on viimase 20 aasta jooksul juba ette v√µetud). Saate teises pooles surfavad saatejuhid nullindates. Peamiselt Kumus avatud n√§itusel &quot;Kunst mugavustsoonis? Nullindad Eesti kunstis&quot; (kuraatorid Eha Komissarov ja Triin Tulgiste, avatud kuni 09.10.2022), aga ka ETDMi n√§itusel &quot;Nulltuju. Eesti moe avangard 2000 - 2010&quot; (kuraator Anne Vetik, avatud kuni 23. jaanuar 2022). Samuti meenutavad saatejuhtid 2019. aastal Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse v√§ljaantud artiklikogumikku &quot;Normaalsed nullindad&quot; (koostaja Rael Artel). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Nagu juba traditsiooniks on saanud, teevad kunstiaasta kokkuv√µtteid kaks siinsest kunsti-raadiosaadet √ºhiselt ‚Äì Kunstiministeerium Klassikaraadiost (saatejuhid Indrek Grigor ja Maarin M√ºrk) ning Vitamiin K Ida raadiost (saatejuhid Lilian Hiob ja Siim Preiman). Saates hekseldatakse n√§ituseid. Vaatamata sellele, et pandeemia hoidis kogu elu vahepeal suletuna, √µitses n√§itusemaastik erikorra v√§lisel ajal igati lopsakalt. Samamoodi r√§√§gitakse kunstikriitika seisudest, kunstielu √ºldistest muutustest ja suundumustest ning antakse ka uusaastalubadusi.

Portreelugu Eesti tippskulptorist. Edith elab suviti Hiiumaal, sealt alustamegi temaga tutvumist. Ta t√∂√∂tab v√§ga palju ja selle t√µttu ka j√µuab palju. Filmis n√§eme kaht erinevat maailma, kunstniku kinnist ja isegi √ºksildast elu, kunsti loomise protsessi ning siis selle publikule tutvustamist maailma kunstipealinnas (Art Baselil ≈†veitsis), suuri n√§itusi, nende festivalide avamisi, kuhu skulptori teosed j√µuavad. Edith on v√§ikse poisi ema, indie-muusika skeenes legendaarse Raul Saaremetsa elukaaslane. Edith on Eesti publikule juba p√§ris tuntud ja praegu on k√§es hetk, mil ta teeb esimesed iseseisvad sammud rahvusvahelisel areenil, seda strateegiliselt parimates kohtades. Mis on kunstniku vastutus? Kas kunst saab elu muuta? Re≈æiss√∂√∂r Aljona Sur≈æikova, operaator Sergei Trofimov, heli Dmitri Piibe, v√§rvikorrektsioon Artemi Sintsov, helilooja Aleksandr ≈Ωedeljov, produtsent Sergei Trofimov. Tootja Diafilm 2021.
Saatek√ºlaline on re≈æiss√∂√∂r Terje Toomistu, kelle uus film &quot;P√µlvkond piiri taga&quot; portreteerib erinevatel p√µhjustel Eestist √§ra l√§inud noori. Filmi keskmes on p√µlvkond, kes astus ellu p√§rast Eesti liitumist Euroopa Liiduga ning otsustas minna v√§lismaale t√∂√∂le, √µppima v√µi maailma avastama. Ent aastaid hiljem pole p√∂√∂rdumine tagasi Eestisse sageli sama lihtne. Linateos toob vaatajani lood maailma eri paigus elavatest eestlastest, kes ausalt ja avatult jagavad oma isiklikke lugusid, m√µtteid ja tundeid seoses r√§nde, kuuluvuse ja juurtega. Erilinastused koos filmitegijatega toimuvad 29. jaanuaril kinos S√µprus ning 31. jaanuaril Tartu Elektriteatris. Saatejuht on Tarmo Tiisler.



Uue aasta esimene &quot;Kunstiministeerium&quot; kohtub k√µigepealt Tallinna Graafikatriennaaliga - kunstis√ºndmusega, mis toimub j√§rjepanu juba alates 1968. aastast. K√ºlas on juhatuse liige Marten Esko, kes vastab saatejuhtide k√ºsimusele, kuidas on sellise v√§√§rika ajalooga kunstis√ºndmust edasi kanda ja iseloomustab seekordset triennaali ning selle kohta kaasaegse kunsti maastikul. Saatejuhid v√µtavad endale vabaduse l√§bi hekseldada kolm aktuaalset n√§itust. Need on aga Tamara Luuki kureeritud Neeme K√ºlma ja Alice Kase &quot;Edevuses √ºksi&quot; Tallinna Linnagaleriis, Siim Preimani kureeritud Krista M√∂lderi ja Kristi Kongi &quot;... ja teised valguse varjundid&quot; Tallinna Kunstihoones ning Reet Marki kureeritud Miljard Kilki retrospektiiv Eesti Rahva Muuseumis. Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Intervjuu kunstnik Tanja Muravskajaga, kelle korraldatud n√§itus &quot;Hingel√§hedane s√µna&quot; on avatud Tallinna Vene muuseumis (kuni septembrini 2022). Vestleme keele omap√§radest, lugudest, mis on s√µnade taga ning kogukonnast, mida muuseum enda √ºmber loob. Seej√§rel v√µtab Kunstiministeerium k√µne P√§rnusse. Kuraator Marian Grau tutvustab talvise kunstielu k√§imat√µmbajat FotoFesti, mille kuus n√§itust j√§√§vad avatud m√§rtsi l√µpuni/aprilli alguseni. Valikus on kaameravaba fotokunsti, fotokunsti ajalugu, portreefotot, vaatefotograafiat ning ka √ºks kosmiline m√µ√µk. Saate l√µpuks soovitab &quot;Kunstiministeerium&quot; kahte n√§itust: &quot;Valve Janov. Algusest avangardi 1942‚Äì1965&quot; Adamson-Ericu muuseumis (kuni 27.03, kuraatorid √úlle Kruus, Enn Lillemets) ja &quot;Pikipiirijooksja, rotip√º√ºdja ja m√º√ºriladuja&quot; Tallinna Kunstihoone galeriis (kuni 03.04, kuraator Gregor Taul). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Tartu Kunstimuuseumis saab k√ºlastada kolme n√§itust: kolmandal korrusel on baltisaksa maalikunstniku Lilly Waltheri (1866‚Äì1946) loomingut tutvustav n√§itus &quot;Lilly Walther. Piiritu&quot;, projektiruumis on Noor Tartu n√§itusesarjas Nele Tiidelepa isikun√§itus &quot;Keda saab ainult igatseda&quot; ja esimesel ja teisel korrusel Ludmilla Siimu (s 1938) retrospektiivn√§itus &quot;Olemise helk&quot;. V√§ljapanekuid tutvustavad kuraatorid Nele Ambos (&quot;Lilly Walther. Piiritu&quot;) ja Kristlyn Liier (Ludmilla Siim &quot;Olemise helk&quot;) ning kunstnik Nele Tiidelepp (&quot;Keda saab ainult igatseda&quot;). Saatejuht Liina Vainumetsa.

K√ºlas on kunstnik Diana Tamane, kellel on avatud n√§itused &quot;Puudutuse t√ºpoloogia&quot; EKKMis (kuni 05.06) ning &quot;Sama taeva all&quot; Kogo galeriis (kuni 18.06). Tamane vaatleb nendel n√§itustel l√§hedalt, lausa naha alla pugedes t√ºtarde, emade ja vanaemade kogemusi, koos olemist, omavahelist d√ºnaamikat ja toetust. Lisaks arvustavad saatejuhid n√§ituseid &quot;Ars viva 2022 ‚Äì tajuv√§lja agendid&quot; (kuraator Maria Helen K√§nd, Kai kunstikeskuses kuni 07.08) ning &quot;Teie m√§ngige, me k√§ime korraks √§ra&quot; (kuraator Tamara Luuk, Tallinna Kunstihoones, kuni 05.06). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.



K√ºlas Karl Burmanil, arhitekt ja kunstnik, (80-aastane). Esinevad Villem Raam, Karl Burman, reporter Lembit Lauri. Toimetaja Lydia M√∂lder. 1. R√§√§gib saatejuht Villem Raam, tutvustab Karl Burmani. 2. Karl Burman r√§√§gib oma kunsti√µpingute algusest. Reporter Lembit Lauri. 3. Villem Raam r√§√§gib Karl Burmani kunsti√µpingutest. 4. Karl Burman r√§√§gib 1905. a revolutsioonist, k√ºsitleb Lembit Lauri. 5. Villem Raam: Karl Burmani esimestest t√∂√∂dest ja loomingust √ºldse. 6. Lembit Lauri k√ºsitleb Karl Burmani, juttu tuleb tema reisidest ja erinevatest paikadest, kus maalida. 7. Villem Raam r√§√§gib arhitekti ja kunstniku Karl Burmani uutest kavatsustest.

70 aastat (1968) kunstnik Eduard Viiralti s√ºnnist. Kasutatud 1963. aastal saates olnud helil√µike. 00:02:21. Kunstnik Evald Okase meenutused. Eduard Viiralt on suurt m√µju avaldanud graafikaliste tehnikate v√§ljaarendamisele. Esimesed kohtumised 1939. aastal, oli tagasihoidlik inimene. 00:04:36. Anton Starkopfi meenutused. Kohtus Eduard Viiraltiga Pallase ateljees Tartus. Skulptuuri√µpingud Saksamaal. 00:08:11. Ferdi Sannamees r√§√§gib, et Eduard Viiralt oli kinnise iseloomuga. 00:10:45. Aleksander Vardi meenutused. Oli Pariisis Eduard Viiralti toakaaslane. K√§isid koos palju joonistamas. Eduard Viiralti t√∂√∂d olid filigraansed. 00:16:27. Kollektsin√§√§r Alfred R√µude (majanaaber Tallinnas) meenutused saksa okupatsiooni aastatest. 00:18:34. Evald Okase meenutused. 1961. a k√ºlastas Eduard Viiralti viimast puhkepaika Parisis. Teksti loeb Aino Ripus. Saate autor Lembit Lauri.

Kunstnik Jaan Jensen (pseudon√º√ºm Sen-Sen, 1904-1967) oli eesti karikaturist ja raamatugraafik. Eesti Kunstnike Liidu esimees aastail 1962-1967. Jaan Jensen on kujundanud, illustreerinud ja koostanud mitmed raamatud: J. Jensen Eesti ajaloo atlas. Eesti Kirjanduse Selts 1933. J. Jensen jt. S√µbralikud ≈°ar≈æid. Kunst 1966. J. Jensen Vastukarva. Valik poliitilist satiiri. Eesti NSV Kunst 1960. Jaan Jensenit √µnnitlesid tema 60. juubelil: Tallinna T√§itevkomitee aseesimees Rein Ristlaan (1933-2007), arhitekt Mart Port (1922-2012) abikaasaga, EKP KK sekret√§r Leonid Lentsman (1912-1996), EKP Tallinna Linnakomitee sekret√§r Nikolai Johanson (snd 1927), ooperilaulja Georg Ots (1920-1975) abikaasaga, koorijuht Gustav Ernesaks (1908-1993) jt.











Film eesti kunstnikust Peeter Mudistist (1942), kes l√µpetas ERKI 1967. aastal maalijana. Mudist oli kunstnik, kes ei maalinud seda, mida n√§gi, vaid seda, mida m√µtles. Tema jaoks oli t√§htis vaid s√µnum, valguse otsimine. Tal oli, mida √∂elda, ja ta kandis selle puhtf√º√ºsiliselt iseendast andes l√µuendile, ignoreerides oma rasket haigust. Film h√µlmab ajavahemikku kevadest s√ºgiseni 1990. Viibime Mudisti seltsis nii Saaremaal Leisis kui ka tema ateljees Tallinnas. Filmis keskendutakse eelk√µige kunstnikule kui loojale, on p√º√ºtud avada kunstniku olemust tema tunnetuse k√µrghetkedel, tabada loomisajendeid ja kanda edasi tema s√µnumit.





Rikka loomingulise p√§randiga kunstnik Edgar Valter elas viimased poolteist aastak√ºmmet V√µrumaa k√ºngaste ja metsade keskel. Edgar Valter illustreeris ligi 250 raamatut, ilmunud on kaheksa karikatuurikogu, ta l√µi vabagraafikat ja eksliibriseid ning tegutses pidevalt maalikunstnikuna. Aga just V√µrumaal ilmus tema esimene omakirjutatud ja joonistatud lasteraamat &quot;Pokuraamat&quot;, inspireerituna V√µrumaa kaunist loodusest. 12 aasta jooksul j√µudis ta lastele joonistada ja kirjutada veel 15 raamatut ning maalida hulgaliselt V√µrumaa maastikke. Portreesaade Edgar Valterist salvestati P√∂√∂rism√§el. Re≈æiss√∂√∂r Karin Nurm, toimetaja Eve Viilup.



00:30:35. Saade Niguliste kiriku p√µlemistest ja taastamistest. tr 6 Hubert Veldermann vestleb vesiehitaja Sulev Roosmaga 09.03.1944 p√µlemisest, s√µbra isa hukkumisest, meenutab uut p√µlemist 13.10.1982. tr 8 Muinsuskaitse Ameti juhataja Rasmus Kangropool r√§√§gib kiriku p√µlemistest l√§bi aegade, taastamisplaanidest ja p√µlengust 1982. a. tr 9 Arhiivil√µigud 1984. aasta 26. oktoobrist, kui taastamine l√µpetati. Kunstimuuseumi direktor Inge Teder ja M√§lestusm√§rkide Projekteerimise Valitsuse juhataja Heino Uuetalu r√§√§givad t√∂√∂dest ja plaanidest. tr 10 Kunstiteadlane Mai Lumiste ekspositsioonist ja tulevikuplaanidest. Saade muusikaliselt kujundatud.







Tartu maantee l√§bimurre Tallinna kesklinnas ja Jaani seegi keldrivaremete s√§ilitamine on √ºks t√º√ºpilisi vaidlusi muinsuskaitse ja kinnisvaraarendajate vahel uue aastatuhande hakul. Linn vajab laiu magistraalteid, aga neid ei saa hinnalisi muinsusi l√µhkudes rajada. Muististe s√§ilitamise v√µimalusi ja vajadust p√µhjendavad saates Tallinna Linnavalitsuse Kultuuriv√§√§rtuste Ameti juhataja Agne Trummal, Rahvusvahelise M√§lestiste ja M√§lestisalade N√µukogu ICOMOS Eesti Rahvuskomitee juht, ajaloolane ja muinsuskaitsja Jaan Tamm ning Jaani seegi varemete eksponeerimisega kaasneva maa-aluse parkla projekteerija-firma EKE Investi juht Rein Tiik.





Tiit Lepp ja Ahto K√ºlvet r√§√§givad alates 2002. aastast ilmuvast ning √§sja 9. numbri √ºllitanud fotoajakirjast Cheese. Kellele ja milleks on sellist v√§ljaannet tarvis? Kas pooleteisetuhandeline tiraa≈æ on Eesti tingimustes suur v√µi v√§ike? Kes ja millest-Cheese-is kirjutavad? Mis on olulisem: kas kunst ja teooria v√µi harrastusfotograafia ja tehnilised n√§pun√§ited? Kuidas need k√µik √ºhtede kaante vahele mahuvad? Miks on fotograafia nii populaarne? Milline on olukord eesti noores fotokunstis? Millest r√§√§gitakse Cheese-i v√§rskes numbris? Milline roll on fotol nn rulakultuuris? Marko M√§etamm k√µneleb oma &quot;M√§lestusn√§itusest&quot; Tallinna Linnagaleriis.

Elluj√§√§mise kiirkursus kunsti abil! Saatesari r√§√§gib elust ja kunstist - otsime abi ning teadmist, kuidas inimene saab ellu j√§√§da inimesena, riik riigina ja rahvas rahvana. Alustame fotograafiast - elame ju paljundatud kunsti ajastul. Need paljundused on meie √ºmber, meie sees ja p√§ris mitu neist on t√§itsa enda tehtud! Mida √µieti fotode peal vaadata tasub v√µi oskajana n√§ha saab? Vastuseid otsivad Gaute Kivistik ja Mariann Raisma koos Peeter Linnapi, Jan Kaila, Liina Siibi, Mati Heidmetsa, Tiit Lepa ja Peeter Lauritsaga. Ning perekonnapiltigi ei vaata sa kunagi enam samamoodi kui seni! Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Mariina M√§lk.

Mis on √ºhist kunstil ja k√§pikutel, kaltsuvaipu kuduval memmel ning sisemajanduse koguproduktil? Aga ka puulusika voolijal ja t√∂√∂sturil? Kas n√º√ºd ei l√§he &quot;Elluj√§√§mise kunst&quot; mitte liiale oma lihtsuse ja rahvap√§rasusega? Sugugi mitte, tegemist on v√§ga akadeemilise valdkonnaga. Maailma k√µige mainekamates √ºlikoolides kaitstakse rahvakunsti alal doktorikraade ja t√∂√∂stusena on rahvakunst kindlas kasvutempos. Selleks, et loovt√∂√∂stust rahvakunsti abil upitada ja t√∂√∂kohti juurde luua, sobib ainult kvaliteetne t√∂√∂. Mis on rahvakunstis kasulikku ja kuidas eristada head halvast? Esivanemate p√§randist innustuvad Mariann Raisma ja Gaute Kivistik ning Anu Raud, Heiki P√§rdi, Yrj√∂ Sotamaa, K√§rt Summatavet, Kristjan Sisa jt.

Nahk on inimesele k√µige l√§hemal - v√µiks isegi √∂elda, et nahk on naha ligi. Nahkne rahakott v√µi v√µtmehoidja ei meenuta meile enam √ºrgset praktilisust, millega √§ras√∂√∂dud looma nahast sai veel valmistada mitu tarvilikku eset. Pastlaid ja rakmeid enam igamees ei tee. Paljudele inimestele meeldib t√§naseni nahka katsuda, silitada ja, olgem ausad, ka oma naha vastas tunda. Nahkk√∂ites raamat on nii riiklikult kui perekondlikult v√§√§rikas. Naha ja nahakunsti rolle uurivad koos Mariann Raisma ja Gaute Kivistikuga Lennart M√§nd, Maarja Undusk, Rene Haljasm√§e, Inge Teder ja Patrick Whitaker Inglismaalt: Whitaker on nahka riietanud Madonna, Marilyn Mansoni, Cheri, Janet Jacksoni, v√ºrtsit√ºdrukud, George Michaeli, Mick Jaggeri, Naomi Campbelli, Catherine Zeta Jonesi jpt. Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Liisa Pakosta.



AKU - saated kunstist ja kunstiga seonduvast. R√§√§givad kunstiteadlased, kriitikud, kunstnikud, kuraatorid, f√º√ºsikud, muusikud, n√§itlejad ja filosoofid. Iga saatega t√µstatatakse uus teema, kerkivad uued k√ºsimused ja avanevad uued maailmad kunsti √ºmber. Esimeses saates uuritakse, millised on p√µhilised kunstnike kohta levinud m√º√ºdid ja kuidas need seostuvad t√§naste kunstnike tegutsemisviisidega. M√µtiskletakse selle √ºle, miks kunstnikum√º√ºdid tekivad, kuidas neid (taas)toodetakse ja kelle huve need teenivad. Arutletakse, milline on n√§gemus kunstniku rollist ja kuidas m√º√ºdid kunstnike positsiooni m√µjutavad. Saate autor on kunstiteadlane K√§di Talvoja. Oma visioone jagavad Anders H√§rm, Hasso Krull, Peeter Torop, Marco Laimre, Mare Tralla, Kiwa, Kalev Mark Kostabi jt. Re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee, toimetajad Mariina M√§lk ja Maria-Kristiina Soomre.

Kunstikogumise v√µrdkujuks peetakse Don Juani, kes kunagi ei rahuldunud saavutatuga. L√§biproovitud tee on v√µrrelda kunstikogumist armusuhtega, milles koguja langeb ilusa t√∂√∂ lummusesse ja p√µleb soovist seda iga hinna eest omandada. T√§nap√§eval on kunstikogujatest saanud staarid ja kalli teose omandamisest v√µib saada meedias√ºndmus. Ent kas raha on ainus ratsionaalne viis kollektsion√§√§ri kunstiarmastuse k√§sitlemiseks? Saates uurime kunstikogujate kirjut peret ja otsime kunstikogumise p√µhjusi. Vaatleme arenguid, mida kollektsion√§√§rid on eri aegadel l√§bi teinud ja saame teada, milline kunst on √ºhe v√µi teise koguja jaoks k√∂itev. P√º√ºame l√§heneda ka sellistele iseloomulikele m√§rks√µnadele nagu &quot;kirg&quot;, &quot;investeering&quot; ja &quot;looming&quot;. Selleks, et anda √ºlevaadet kogumise trendidest, vaatame ringi ka v√§ljaspool Eestit. Saate autor kunstiteadlane Eha Komissarov, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.

21. jaanuaril 2006 avati Helsingi kaasaegse kunsti muuseumis Kiasma rahvusvaheline n√§itus &quot;ARS 06&quot;, mis keskendus kunsti t√§htsusele meie kaasajas. Esinema olid kutsutud umbes 40 kunstnikku ja kunstnike gruppi 20 maalt. Eesti kunstnikest osales n√§itusel fotograaf Mark Raidpere, kes Veneetsia biennaalil esindas Eestit suurt t√§helepanu p√§lvinud autobiograafilise foto-videoprojektiga. AKU k√§sitleb Mark Raidpere teost. Kas sellest peab √ºldse r√§√§kima? Kuidas kunsti inimestele l√§hemale tuua? Nende k√ºsimuste √ºle arutavad Hasso Krull, Jan Kaus, Toomas Volkmann, Hanno Soans, Helsingi Kunsti ja Disaini √úlikooli kunstiharidusosakonna professor Helena Sederholm jt. Kunstist r√§√§kimise v√µimalikkus ja v√µimatus m√§ngitakse l√§bi, anal√º√ºsides √ºht konkreetset videoteost. Autor kunstiteadlane K√§di Talvoja, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.

Haus Galerii juht Piia Ausman r√§√§gib oksjonitest, Eesti kunstiturust, n√§ituse- ja m√º√ºgigalerii koostoimest, Artdepoost ja muust. Kas Eestis on olemas kunstiturg? Kes korraldavad oksjoneid ning kust p√§rinevad m√º√ºki minevad teosed? Miks ostetakse kunsti ning kes seda teevad? Kas erakogujad konkureerivad muuseumidega? Mis laadi teosed on oksjonitel k√µige n√µutumad? Kui suur on √ºhe oksjoni keskmine k√§ive? Miks on Konrad M√§gi t√∂√∂d nii hinnatud? Milline on Kalamajas asuva ning noorele kunstile keskendunud Artdepoo galerii tegutsemise strateegia ja taktika? Kas Eestis on v√µimalik m√º√ºa kaasaegset kunsti? Kui spontaanselt v√µi kalkuleeritult kunsti ostetakse? Kas Eesti kunstiturule satub ka v√§lismaalasi ja v√§lismaist kunsti? Kas Eesti kunstikoguja saaks osta Picasso v√µi Damien Hirst'i teoseid?
Koopia kui informatsioonikandja on kaasaegse √ºhiskonna lahutamatu osa. Koopia on tarbekaup, mida √ºhes oma vooruste ja vigadega, teadlikult v√µi teadmatult tarbivad k√µik. √úks v√§heseid valdkondi, kus koopia-teema enam emotsioone paisutab, on kunst. 20. sajandil alahinnatud koopiad on tagasi vallutamas oma √µiguslikku kohta kunstiajaloos ja m√µistetavaks saab koopia kultuurilooline roll ning asendusv√§√§rtus. Kontseptuaalse ja digitaalse kunsti v√µiduk√§ik seab koopia originaaliga samale pulgale ja kunstnike individuaalsus ning selle v√§ljendamiseks rakendatav moodsaim tehnika ei v√§lista kopeerimise kui loomingulise kunstimeetodi s√§ilimist. Koopiatest ja kopeerimisest k√µnelevad saates kunstiajaloolased Tiina Abel, Mai Levin, Kadi Polli ja Anne L√µugas, kunstnikud T√µnis Saadoja, Peeter Laurits ning Laurentsius. Lisaks r√§√§givad koopiatest dr Aleksander Stern, f√º√ºsik Jaan Praks, reklaamitootja Ott R√§tsep, muusik Mart Sander ja √§rimees Andres Haamer. Saate autor on kunstiteadlane Tiina-Mall Kreem, re≈

Saates r√§√§givad No Performance Festivali n√§itusest &quot;Continental Breakfast&quot; n√§ituse korraldaja, kunstikriitik ja Tallinna Kunstihoone kuraator Anders H√§rm ja Kanuti Gildi Saali direktor Priit Raud. Millist festivali tahaksid √ºheskoos teha &quot;kunstimaailmas&quot; opereeriv asjatundja ja &quot;tantsumaailmas&quot; tegutsev spetsialist? Millistelt erialadelt, tegevusv√§ljadelt ja maadelt tulevad kokku esinejad Tallinnasse? Mis ≈æanrilised piirid on uue teatri, tantsu ja tegevuskunsti vahel ning kuidas neid valutult Kanuti Gildis kokku segatakse? Kuidas taoline mikstuur saab toimida ja publikule m√µjuda? Kas eesti publiku vastuv√µtt on iseloomustatav kui soe, neutraalne v√µi ≈°okeeritud? Mis on &quot;uus&quot; performance? Kus asuvad ≈æanripiiridest v√§ljunud kultuurilise tegevuse ideelised allikad? Miks kardavad telet√∂√∂tajad praetud munade p√§hel√∂√∂mist?
P√º√ºame lahti kerida n√§ituse m√µistet nende toimumiskohtades ja n√§itusekorraldajate eesm√§rkide tutvustamise kaudu. Peatume kahel unustamatul n√§ituse etalonil ja meenutame omaaegseid Kunstihoone kevad-s√ºgisn√§itusi. T√§nu ETV arhiivile on v√µimalus peatuda ka 1990. aastal toimunud murrangumomendil n√§itusekultuuris ja j√§lgida uue kaasaegse n√§ituseformaadi s√ºndi. Nagu elu, nii ka n√§itused ei seisa √ºhel kohal. Kuiv√µrd n√§itus on lahutamatu kuraatorist, teeme katset ka selle n√§htuse avamiseks. Loodame, et n√§itus hakkab elama selle keerulise organismina, mis toodab meelelahutuse k√µrvalt uusi kunstin√§htusi. Me ei varjagi, et n√§itused on, olid ja on edaspidigi erinevate huvide kokkup√µrkamise paigaks. Autor kunstiteadlane Eha Komissarov, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel, toimetaja Mariina M√§lk.
Jutt koopiate ajaloost kunstis. Saates r√§√§givad Kadrioru Kunstimuuseumi kuraator Tiina-Mall Kreem ja kunstnik Peeter Laurits n√§itustest &quot;Meistriteoste lummus&quot; ja &quot;Meistriteoste varjus&quot;, koopiast ja originaalist, pildilevist, omaniku√µigusest, autorikaitsest ja muust. Milline roll oli kopeerimisel 19. sajandi kunstis ning kuidas tuleks tolleaegseid koopiaid hinnata praegu? Kas kunstiajalugu koosneb ainult ≈°ed√∂√∂vritest? Miks sattusid koopiad 20. sajandil p√µlu alla? Mida t√§hendab kopeerimine ‚Äì on see mehhaaniline v√µi loominguline tegevus? Kas koopia v√µib olla huvitavam kui originaal? Miks on Laurits meistriteoste suhtes irooniline? Kas koopiate fookusesse t√µstmine on pigem moen√§htus v√µi √µigluse jaluleseadmine? Miks ja kuidas pildid ringlevad? Kas autor vajab kaitset? Kellele kuulub kunstiklassika?

Pimedate √ñ√∂de Filmifestivali raames toimuvast animafilmide festivalist &quot;Animated Dreams&quot; r√§√§givad selle juht Heilika V√µsu ja √ºhe filmi autor Priit Tender. Kas animafilm suudab v√µistelda suure kinoga v√µi j√§√§b pigem friikide alaks? Kuidas &quot;Animated Dreams&quot; kokku pannakse? Millised on animafilmi v√µimalused ja alaliigid? Kas tegemist on pigem kino v√µi kunstiga? Kas animafilme v√µiks eksponeerida n√§itusesaalis? Miks on animatsioon eesti filmi visiitkaart ning kui oluline on see teiste maade filmiilmas? Kuidas Eesti animafilmi tegijad elus p√ºsivad? Kust l√§heb animafilmi puhul piir kommertsi ja kunsti vahel? Mil viisil erineb animafilmi stsenaarium m√§ngufilmi omast? Mida √ºldse t√§hendab animatsioon? Milline on filmitegemise tehniline k√§ik? Kas tulevik on arvutianimatsiooni p√§ralt? Mis on animafilmis sellist, mida muus kinos ja kunstis ei ole?
R√§√§gime teostest, mis on murdnud v√§lja kunstimaailma kitsastest piiridest ja sisenenud popkultuuri m√§ngumaale - muutunud hittideks. Mida t√§hendab hitt kunstis, kuidas see tekib ja mil viisil toimib? Kas hitti saab teadlikult toota? Kes v√µi mis sillutab teed edetabelite tippudesse - reklaamib√ºroo, kuraator v√µi publiku √§ratundmisr√µ√µm? Kuiv√µrd on seotud teose kunstiv√§√§rtus ja hitipotentsiaal? Millised on rahva lemmikud Eesti kunstis? Oma arvamust avaldavad popkultuuri spetsialist T√µnis Kahu, luuletaja ja disainer Asko K√ºnnap, reklaamib√ºroo loovdirektor Rain Pikand, kunstikriitik Johannes Saar ning kunstnikud Kaido Ole, Raoul Kurvitz ja Pipilotti Rist. Saate autor on kunstiteadlane Anu Allas, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel.
Eesti disain, &quot;S√§si&quot;, barokk &amp; dada. Sel s√ºgisel anti esmakordselt v√§lja eesti noore disaineri auhind &quot;S√§si&quot;, mille nominentide n√§itust, teiste hulgas ka Sixten Heidmetsa v√µidut√∂√∂d on v√µimalik vaadata Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. &quot;kunst.er&quot;-i kaast√∂√∂taja Margaret Tali r√§√§kis sel puhul auhinna √ºhe algataja ja Eesti Kunstiakadeemia tootedisiani osakonna juhataja Martin P√§rnaga eesti ja rahvusvahelisest ning p√µhjamaade ja balti disainist, riiklikust disainipoliitikast, t√∂√∂stusest ja kunstist. Eesti Arhitektuurimuuseumis saab praegu n√§ha head eesti disaini ehk Toivo Raidmetsa n√§itust &quot;Barokist dadani&quot;. Disainikriitik Karin Paulus r√§√§gib , miks on Raidmetsa looming oluline, mis on barokk ja miks on dada, milline on asjade seis eesti disainis ning millest see s√µltub, millised on noorte disainerite eneseteostusv√µimalused ning mis on disaini puhul k√µige t√§htsam ‚Äì kunstiline vorm, iniml√§hedus v√µi miski muu.
Tartu vaim on niisugune asi, mida k√µik teavad, aga mida keegi pole n√§inud. Ometi seda kiidetakse v√µi selle √ºle naerdakse. Olenevalt sellest, kuidas inimene ennast ise Tartus tundnud on. Tartu vaimu loovad siin elavad ja t√∂√∂tavad inimesed, olgu need siis kunstnikud, muusikud, arstid, teatritegelased, teadlased v√µi √ºksk√µik millisel muul alal tegutsejad. Kolm ajakirjanikku, Aivi Parij√µgi, Tiina Rebane ja Kristina Veidenbaum on leidnud erinevate elualade esindajad, kes nende arvates Tartu vaimu kannavad. Imat Suumann tahab ennast √µndsaks maalida. Ta usub, et see on v√µimalik, kui unustad √ºmbritseva sotsiaalsuse ja kunstiruumi. Ja vaikne vaatleja v√µib vahel maailma m√µjutada palju rohkem kui k√µva kisaja. Autor Aivi Parij√µgi.



Veneetsia arhitektuuribiennaal ja SPM. 2006. aasta s√ºgisel toimuva Veneetsia X arhitekuuribiennaali teema on -Meta-linn / Meta-City-. Eestit valiti biennaalil esindama sotsiaalse positsioneerimise meetod (SPM) ehk n.√∂ mobiilse linnaplaneerimise projekt, kus mobiiltelefonide abil j√§lgitakse inimeste igap√§evast liikumist ja ruumikasutust ning v√µetakse seda arvesse linnakeskkonna loomisel. Idee on s√ºndinud teaduse ja kunsti piirimail, arhitektide, planeerijate ja geograafide koost√∂√∂s. Veneetsia v√§ljapaneku loovad arhitektuurib√ºroo Urban Mark ja Tartu √úlikooli geograafia instituut. R√§√§gime arhitekt √úlar Marki ja geograaf Rein Ahasega. Kuidas saaks sotsiaalse positsioneerimise meetodit tegelikkuses rakendada ning mida see kaasa tooks? Kas j√§lgimishirm v√µiks inimeste osalust takistada? Kuidas saab SPM kaardistada inimeste tegelikke tahtmisi, kui need on nagunii piiratud juba olemasoleva linnastruktuuriga? Mis on eesm√§rk - kujundada linn inimeste j√§rgi v√µi suunata inimeste liikumist vastavalt plan
Kunst.ee &amp; muuseumieri. R√§√§gime ajakirja kunst.ee uuest numbrist ning muuseumiteemalisest erinumbrist ajakirja toimetaja Heie Treieri ja erinumbri koostaja Mariann Raismaga. Miks muuseumieri ja miks just n√º√ºd? Kas muuseum on eelk√µige hoone v√µi midagi muud? Kuidas on Eestis muuseumikultuur arenenud? Millist t√º√ºpi muuseume on olemas, millisest traditsioonist need l√§htuvad? Milleks on muuseume tarvis? Mis on Eesti muuseumide k√§ek√§iku ja olemust k√µige rohkem m√µjutanud? Kuidas k√§itub k√ºlastaja muuseumis, mida ta t√§hele paneb? Milline v√µiks olla ideaalne kunstimuuseum? Kas muuseum on surnud asjade koht? Kuhu kuulub Kumu v√µrreldes teiste Euroopa kunstimuuseumidega? Kuidas eksponeerida suurt hulka kunsti? Kuidas tekivad ja arenevad muuseumikogud? Kas muuseum peegeldab kunstiajalugu v√µi kirjutab seda?

V√§givald ja propaganda. R√§√§gime Marko M√§etamme ja Marco Laimrega Tallinna Kunstihoones avatud n√§itusest -V√§givald ja propaganda-. Miks ja kuidas tulid kokku Elin Kard, Marco Laimre, Marko M√§etamm ja Andres Tali? Millest selline propagandistlik n√§itusepealkiri? Millistest osadest koosneb Marco Laimre installatsioon? Kuidas t√∂√∂tab idee √µhku laskmiseks m√µeldud autodest siin ja n√§iteks Prantsusmaal? Kas ja kuidas on v√µimalik Elin Kardi maale valesti t√µlgendada? Kas need on m√µeldud √µhutama niigi teravat pildit√ºli? Miks M√§etamm karjub ja pritsib l√µuendile v√§rvi? Kas suurem v√§givald tuleb √ºhiskondlikest struktuuridest v√µi inimese seest? Mida v√§givaldset v√µi propagandistlikku on Andres Tali malbete maastikumaalide kirjeldustes? Kas ja kuidas saab kunstin√§itus midagi √ºhiskonnas m√µjutada? Kas m√µjutamine on eesm√§rk?

Skaalanihe. Kuulete salvestust 4. mail Kumu auditooriumis toimunud diskussioonist n√§ituse &quot;Skaalanihe ‚Äì skulptuur avatud m√§nguv√§ljal&quot; teemal. Osalevad Hanno Soans, Villu Jaanisoo, Raoul Kurvitz, Karin Laansoo ja Andres Kurg. Arutelu juhib Sirje Helme. N√§ituse alapealkiri ‚Äì skulptuur avatud m√§nguv√§ljal ‚Äì on laenatud ameerika kunstiteadlase Rosalind Kraussi krestomaatilisest esseest, kus on juttu sellest, et alates 1970. aastatest pole l√§√§ne kunsti puhul v√µimalik r√§√§kida skulptuuri kindlatest piiridest, etteantud vormist ja vaieldamatutest v√§√§rtustest. &quot;Skaalanihe&quot; p√º√ºabki skulptuuri muutumisi kaardistada ning k√ºsib, mis neid v√§ga erinevaid teoseid l√µpuks siiski √ºhendab. Millest me r√§√§gime, kui r√§√§gime t√§nap√§evasest skulptuurist? Millist skaalat n√§itus nihutab ning kuidas see toimib? Kuidas keskkond teost m√µjutab? Mida t√§hendab sotsiaalne skulptuur? Mis eristab kaasaegset skulptuuri installatsioonist? Miks on just &quot;Skaalanihe&quot; Kumu avan√§itus ja mi
Sex &amp; MediaLab. R√§√§gime noorte kunstnike n√§itusest &quot;Sex&quot; galeriis Vaal kuraator Andres L√µoga ja vastloodud Eesti Meediakunstnike √úhingust ning MediaLab'ist Marge Paasiga. Kuidas teha noore kunsti n√§itust? Miks just seks? Kes on n√§itusel osalejad ja kes on noor eesti kunstnik? Mil viisil nad n√§ituse ideed ja pealkirja k√§sitlevad? Kes, kuidas ja mida teeb? Kelle moodi on noor eesti kunst? Kas see √ºllatab? Millest r√§√§gitakse n√§itusega kaasneval diskussioonil? Millega tegeleb Eesti Meediakunstnike √úhing ja kes sinna kuuluvad? Mida teeb ja kuidas elab meediakunstnik? Mis on MediaLab ja kus see asub? Millest on puudu praeguses eesti meediakunstis? Mis saab edasi?

Kristjan Raua preemiad / Marge Monko ja Reimo V√µsa-Tangsoo. R√§√§gime Eesti Kunstnike Liidu asepresidendi Anu Kalmuga seekordsetest Kristjan Raua preemiatest ning noorte fotokunstnike Marge Monko ja Reimo V√µsa-Tangsooga nende paarikn√§itusest &quot;Uurimusi kodanlusest / Nimeta&quot; Hobusepea galeriis. Kristjan Raua nimelist preemiat antakse v√§lja alates 1973. aastast ning see on vanim ja v√§√§rikaim preemia Eesti kunstimaailmas. Mille eest t√µsteti esile seekordsed laureaadid ‚Äì Jaan Elken, Kai Kaljo, Harry Liivrand ja Aili Vahtrapuu? Kuidas toimub otsustamine ja kes kuuluvad ≈æ√ºriisse? Milline on preemia reglement? Kas seekordne otsus oli √ºksmeelne? Milleks on sellist preemiat tarvis? Mis √ºhendab Marge Monko ps√ºhhoanal√º√ºsiga flirtivaid fotolavastusi ja Reimo V√µsa-Tangsoo maastikke? Kuidas k√§sitleb Monko Freudi ja Charcot‚Äôd ning kuidas ta seob neid t√§nap√§evaga? Miks pildistab V√µsa-Tangsoo maastikke ja parke ning kuidas on need seotud tuhandete varasemate loodusvaadetega? Kas ja kuidas saab 
Vene kunst Kadriorus. R√§√§gime Kadrioru kunstimuuseumi kuraatorite Anu Allikvee ja Aleksandra Murrega vene kunsti n√§itustest -Peterburi versus Moskva. Kolm suunda Vene 19. sajandi kunstis- ja -Portselanist rahvas.Vene 19. sajandi portselankujud-. Miks on Kadrioru kunstimuuseumi kollektsiooni parim osa just vene kunst? Kuidas on need kogud loodud? Kuidas k√§is ideoloogiline v√µitlus kunstip√§randi kaudu? Millised kolm suunda on 19. sajandi vene kunstist esile t√µstetud? Milline on nende suhe L√§√§ne-Euroopa kunstiga? Kuidas elasid k√µrvuti akadeemiline ja uuenduslik kunst? Millisel viisil vastandus Peterburi Moskvale sada aastat tagasi ja kuidas ta teeb seda n√º√ºd? Milline aeg oli eelmise sajandi vahetus Venemaal? Kuidas on sattunud hulk vene tipp-avangardkunsti √§√§remaade muuseumidesse? Milline t√§hendus on 19. sajandi vene portselankujukestel? Milleks neid tehti ja kellele? Miks kujutati detailselt erinevaid rahvusgruppe? Kuidas m√µjuvad Kadrioru n√§itused vene kultuuripublikule?
Tehnobia. R√§√§gime Tallinna Kunstihoones toimuvast Eesti Kunstnike Liidu aastan√§itusest -Tehnobia- kuraator Leonhard Lapiniga. Mida t√§hendab tehnobia ja kuidas on see s√µna eesti kunsti tulnud? Milline on looduse ja tehnoloogia koosluses kujunenud uus eluvorm? Kuidas kunstnikud seda k√§sitlevad? Kas tegemist on pigem illustratsiooniga kuraatori √ºleskutsele v√µi s√ºnnib n√§itusel ka uusi ideid? Kuidas on teosed valitud ja tervikuks √ºhendatud? Millest on kuraator l√§htunud ja millised t√∂√∂d teda k√µige rohkem huvitavad? Milline roll oli n√§itusega kaasnenud performance-ide seerial -Diverse Universe- ning mis seal toimus? Mis t√§hendus on kunstnike liidu aastan√§itustel ja miks nad on vajalikud?
ETDM, kunst.ee &amp; Louis Kahn. R√§√§gime Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi uuest p√ºsiekspositsioonist peavarahoidja Kai Lobjakasega, ajakirja kunst.ee uuest numbrist toimetaja Heie Treieriga ning plaanitavatest Louis Kahni p√§evadest Saaremaal arhitekt Vilen K√ºnnapuga. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avati juuni keskel uus p√ºsiekspositsioon pealkirjaga &quot;Ajamustrid 2&quot;. Mitmeks aastaks p√ºsiekspositsioone koostatakse ja kui &quot;p√ºsivad&quot; need on? Millised on v√§ljapanekute koostamise l√§htealused, kas isikup√µhised v√µi temaatilised? Kas v√§ljas on pigem n√§ited masstoodangust v√µi unikaaldisainist? Kuidas kajastub √ºldkunstiajalugu ja selle &quot;stiilid&quot; tarbekunstis ja disainis? Millest on juttu ajakirja kunst.ee uues numbris ja helikunsti eris? Mida t√§hendab helikunst ja miks ei v√µiks seda nimetada lihtsalt muusikaks? Mis on institutsioonikriitika ning kas ja kuidas see toimib Eesti kunstimaailmas? Mis juhtus Berliini biennaalil? Eesti Arhitektide Liidu eestvedamisel 

* Septembrist l√§ks lahti Disainiaasta, mis koondab kokku n√§itused, konverentsid, √µpitoad ja raamatud, et tutvustada k√µigile disaini olemust ja vajalikkust. Eesti Kunstiakadeemia Disainiinnovatsioonikeskuse juhata Katri Ristal r√§√§gib saates sellest, kuidas nad p√º√ºavad t√µsta disainiteadlikkust mitte ainult tarbija vaid ka tellija seas. * In Memoriam skulptor Edgar Viies. Tema loomingust ja elust r√§√§gib Viiese n√§ituse ja kataloogi koostaja, Eesti Kunstimuuseumi skulptuurikogu hoidja Juta Kivim√§e. 1960. aastatel eesti skulptuuri uuendama asunud Viies on l√§inud kunstiajalukku eelk√µige oma abstraktsete kujudega, kuid ka mitmete m√§lestusm√§rkidega tuntud eesti kultuuritegelastele.



Nikolai Kusmin 100, &quot;Supersuperficial&quot; ja Kiwa - arhitektuurist * Nikolai Kusmini 100. s√ºnniaastap√§evale p√ºhendatud n√§itusest, r√§√§gib Eesti Arhitektuurimuuseumi teadur ja n√§ituse kokkupanija Mihkel Karu. * galeriis 008 on avatud EKA vabade kunstide teaduskonna esimese kursuse popkunsti ja minimalismi teemal n√§itus &quot;Supersuperficial&quot; (26.01-26.02.2007, juhendajaks Kreg A Kristring ja Kiwa), r√§√§gib Kiwa, galerist Lea Adrikorn ja tudengid (Regina Kuningas, Loore Raav, Teele Altm√§e) * Kiwa osaleb varsti Rael Artel Non Profit Project Spacetudengid raames Tartu Keskraamatukogus n√§itusega &quot;Tekstist masinani&quot;.

Disainist * Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumis on avatud Briti ja eesti kaasaegse disaini √ºhisn√§itus Tallinnas (&quot;Minu maailm - uus subjektiivsus kassaegses disainis&quot;, 28.02.-07.04.2007) - r√§√§givad eesti-poolne kuraator Kai Lobjakas ja tekstiilidisaineri taustaga Krista Leesi. * Karen Jagodin tutvustab kahte n√§itust: (1) Vaal galerii: &quot;Kaheksast viieni&quot; (08.-26.03.2007). Elis Saarev√§li, Katrin Koskaru ja Alvar Reisner. Autorite trio, kes l√µpetas 2005. a Kunstiakadeemia maali eriala, tegeleb sel n√§itusel √ºhiskonnas aktuaalsete teemadega nagu majanduskasv, tootmissuhted ja t√∂√∂. (2) Hobusepea galerii: Paul Rogersi (Eestis elava briti kunstniku ja EKA √µppej√µu) isikn√§itus &quot;Transplants&quot; (08.03.-19.03.2007).

Uus galerii &quot;Soosoo&quot;, noorte kunstnike biennaali eel√ºritustest &amp; Arne Maasiku arhitektuurifotod. * hiljuti avati uus disainigalerii &quot;Soosoo&quot; Kalamajas (soo tn 4), tegemisi tutvustab galerist √úlle Jehe. Galeriist v√µib leida nii v√§lisdisaini klassikat kui ka noort eesti disaini, hetkel on avatud Jaanus Orgusaare m√∂√∂bliseeria. * Rael Artel tutvustab s√ºgisel asetleidva Noorte Kunstnike biennaali eel√ºritusi, bienaali korraldaja on Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus. Toimunud on mitmed workshopid (Art in practice, Public preparation &quot;Translocal express&quot;), l√§hikuudel toimumas rahvusvaheline workshop Leedus &quot;Kunstniku vastutus ja utoopia&quot; ja suvised workshopid P√§rnus &quot;Rohujuure demokraatia&quot;. * Arne Maasik r√§√§gib (telefonitsi) oma Lastemaailma galeriis avatud arhitektuurifotode n√§itusest, kuhu on koondatud viimase kolme aasta eesti terasarhitektuuri n√§iteid.

Uus laine Kunstihoones &amp; fotomuuseum * Noorest eesti kunstist ja oma kureeritud n√§itusest &quot;Uus laine. 21. sajandi eesti kunstnikud&quot; Tallinna Kunstihoones ja Kunstihoone galeriis (28.04.07-28.05.07) r√§√§givad Anders H√§rm ja Hanno Soans. Antakse √ºlevaate noorte Tallinna ja Tartu kunstnike ideedest ja suundadest. Uue laine kunstnikud tulevad pigem vaikselt ja vahest intellektuaalsemate pretensioonidega kui valjuh√§√§lsemad 1990date kunstnikud. Mainitakse ka r√ºhmituse Non Grata paralleeln√§itust Tallinna Kultuuritehases, millel plagieeritud pealkiri &quot;Uus laine. 21. sajandi kunst&quot;, kuid mille sisu peegeldab pigem nn P√§rnu s√ºrrealismi ja 20. sajandi 60ndat. * Fotomuuseumi (Tallinna Linnamuuseumi filiaali, mis asub Raekaja taga) tegevusest Betty-Ester V√§ljaots ja Kristel Lukats.

A) Aleksander Tsapov Tallinnast. 1) &quot;Kik in der Kok&quot; filmifestival von Krahli teatris, teemaks pornograafia (10.-11.09.2007), r√§√§gib Katja Novitskova 2) Kultuurikatel Tallinnas avab uksed interdistsiplinaarsele √ºritustekogumile Vertikaal, mille raames toimub kaks avalikku seminari ehk &quot;M√µttepark&quot;. 09.09. Autori√µigused, 17.09. Kultuurikatla kui alustava organisatsiooni v√µimalused ja paratamatused. R√§√§gib Maarin Ektermann. B) Kaisa Eiche Tartust. 0) Kutsub 09.09 toimuvale Y-galerii hooaja avamispeole Tartus (&quot;Take your shit out&quot;) 1) Katrin Kruus r√§√§gib V√µru galerii kahest paralleelsest n√§itusest - Peeter Lauritsa foton√§itus &quot;Minu kodu&quot; (03.09.2007-28.09.2007) - Evelin M√º√ºrsepa ja John Grzinich √ºhisn√§itus &quot;Lokalisatsioonide faktuurid&quot; (video, heli ja maal, (03.09.2007-25.09.2007) 2) Tartu kunstnike majas on Tartu kunstnike liidu aasta n√§itus &quot;√ïige valik&quot; (05.-30.09.2007). R√§√§gib Toomas T√µnissoo.

Graafikatriennaal + Audiogalerii + Marco Laimre + Tudengifilmid. 1) Graafikatrienaal. Anders H√§rm (Kunstihoone ja Kunstihoone galerii n√§ituste peakuraator) r√§√§gib 14. Graafikatrienaalist. 2) 26.10.07 Kumu hoovis toimuva Audiogalerii eeltutvustus. Muusika: Derek Holzer, &quot;Metalophone drift snipet&quot;; John Grzinich, &quot;Sun in Hand, stone in water&quot;. 3) Marco Laimre + Tartu tudengifilmid Marco Laimre n√§itus &quot;V√§ikesed Puust Inimesed V√§ikeses Puust Linnas&quot; (19.10.07-25.11.07) Tartu Kunstimuuseumis. Tutvustab n√§ituse kuraator Indrek Grigor. 4) 18.10.07 toimum Tartu S√ºgisp√§evade raames Ateena keskuses Tudengifilm 2008. Samu filme v√µib 24.10.07 n√§ha ka Tartu Y-galeriis. Festivali tutvustab Urmas Reisberg.
Kunst.ee + Y-kohtumine Tartus. 1) Kunst.ee Heie Treier tutvustab uut kunst.ee numbrit, mille erinumber on seekord ajalehe formaadis (k√ºlalistoimetaja Karolina Lobovit≈°-Dymanus). Teemad: Veneetsia bienaal, Documenta Kassel, erinumber Abstraktsioon. 2) tutvustus: Martin Creed 2. novembril NU performance festivalil Kanuti gildi saalis. Saatejuht: Aleksander Tsapov. Muusika: John Martin, &quot;Solitaire&quot;. 3) Y-kohtumine Tartus 30. oktoobril j√§rjekordne Y-kohtumine. Seekord on pihitoolis MoKSi oktoobrikuine residentkunstnik Vahram Muradyan (Armeenia). Ta t√∂√∂tab Moostes projekti &quot;portrait-ests&quot; (videoportreede seeria) kallal.

Eesti pargid + Y-kohtumine. 1) Ants Hein ja eesti pargid. K√ºlas on Ants Hein (kunstiteadlane, ajalooinstituudi vanemteadur). Teemaks on pargid Eestimaal ja raamat &quot;Eesti pargid I&quot; (2007). 2) Y-kohtumine - John Grzinich J√§rjekordsel Tartu Y-galerii ja MOKSi kohtumisel on 27.11.2007 k√ºlas John Grzinich. Saatejuht tutvustab USAst p√§rit k√ºlalist, kes elab alates 2003. a.-st Eestis ja koordineerib Mooste Kunsti ja sotsiaalpraktika keskuses (Moks) meedialabori. Heliloojal ja multimeediakunstnikul (kes tegeleb peamiselt heli performence'ide ja heliinstallatsioonidega) on hetkel k√§sil film &quot;Mimema&quot;, mille k√µlaliseks aluseks ka varem valminud samanimeline kaheosaline elektrooniline kompositsioon (pikendatud oreliheli).



Mis mees see on, kes on l√§bi ja l√µhki kunstnik, kes √ºllatab iga kord, kui ta millegagi lagedale tuleb, kelle t√∂√∂d on r√µ√µmsad ja humoorikad, ent kes oskab peene irooniaga kraapida kodanike ilu-, au- ja √µiglustundel? S√µprade hinnangul on J√ºri veidi lapsemeelne, musta huumorit armastav parandamatu optimist. Et kunstniku tegemistes on ka rahvusvahelist haaret, t√µestas Veneetsia biennaal, kus gondoljeerid muutsid oma tavateekonda, et s√µita l√§bi J√ºri skulptuuri alt, mis uhkeldas v√§ljakutsuvalt mitmem√µtteliselt √ºle ajaloos palju n√§inud Veneetsia kanali. J√ºri Ojaveri kunstirohket maailma vahendavad re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat, operaator Meelis Kadastik, toimetaja Mariina M√§lk.

Portreefilm Eesti professionaalsele disainiharidusele aluse pannud professorist Bruno Tombergist, kelle eestvedamisel alustas 1966. aastal EKA disainikateedri eelk√§ija, t√∂√∂stuskunsti osakond. Eesti Disainikeskuse eestvedamisel ja Kultuurkapitali toetusel valminud filmis meenutab peategelane nii oma √µpinguaegu kui ka kateedri loomisega kaasnenud seiku, sealhulgas t√§na absurdsena tunduvaid momente n√µukogude suletud s√ºsteemist, infosulust ning ideoloogilistest diktaatidest. Tollased kolleegid ja tudengid jagavad vaatajatega oma mitmekesiseid m√§lestusi neist keerulistest, kuid huvitavatest aegadest. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat, toimetaja Mariina M√§lk.

Sarja esimene saade. Kunstiministeerium on a) iga-aastane konverents, b) kord kuus toimuv raadiosaade Klassikaraadios. Kunstiministeeriumis arutatakse lahti jooksva kunstielu s√µlmpunkte ja s√µlmitakse kohe ka uusi. Kasvatatakse laiemas publikus kaasaegse kunsti m√µistmist, vesteldakse erinevate vaatenurkade esindajatega, kommenteeritakse, antakse √ºlevaade ja tehakse ekskursioone. Kunstiministeerium soosib suurte ja v√§ljapaistavate agentide k√µrval ka v√§ikeseid ja omaalgatuslikke praktikaid ning hoiab oma uksed lahti ning meeled ergud. Kuidas seda k√µike n√º√ºd kord kuus tunni aja sisse mahutada, on raske prognoosida, kuid r√µhk on eelk√µige kaasaegsel ja kriitilisel kunstil, mis soovib √ºhiskonnas toimuvat m√µjutada ja selle protsessides kaasa r√§√§kida. Esimeses saates on p√§evakorras j√§rgmised teemad: * Marco Laimre r√§√§gib Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi suvisest n√§itusehooajast ja valgustab j√§rgmise aasta plaane; * Tanel Rander ja Erkki Luuk tutvustavad n√§htust nimega eksp, mis on meililist, rida
Kunstiministeeriumi nr 2 teemadering jaguneb kaheks. K√µigepealt t√§helepanu all on kaasagse kunsti festival ART IST KUKU NU UT Tartus - Indrek Grigor annab oma &quot;Tartu m√∂liseb&quot; rubriigis l√ºhikese √ºlevaate, kuidas kohapealt vaadates kogu √ºritus tundus ning sirvib ka ART IST...-i publikatsiooni, mida kuraatorid Rael Artel ja Kaisa Eiche on nimetanud &quot;Tartu kaasaegse kunsti skeene subjektiivseks uurimuseks ja lisadeks&quot;. Maarin M√ºrk vestleb t√§ienduseks Kaisa Eichega ning p√º√ºab eelk√µige v√§lja kangutada, et mis siis n√º√ºd edasi saab. Teisel poolajal on Kunstiministeeriumis k√ºlas Reet Varblane Tallinna Kunstihoonest ning vestlus keerleb √ºmber &quot;Personal is Political / Isiklik on poliitiline&quot; n√§ituse, liikudes Berliini dada-r√ºhmitusest Eesti 60ndatesse ning edasi kaasaega, seda k√µike l√§bi naiseks (naiskunstnikuks) olemise erinevaid k√§sitlusi kombates. Hanna H√∂ch kohtub Helju Sarnet Saurami, Martha Rosleri, Anna-Stina Treumundi, Guerilla Girlsi jt. Autor Maarin M√ºrk. To



Delta k√ºlaliseks kunstnik Anna Hints (1982). Koost√∂√∂s kunstnik Maria R√µhuga (1988) avati 16. m√§rtsil Tallinna Linnagaleriis n√§itus pealkirjaga &quot;N√§lg&quot;, mis vaatleb erinevaid n√§lja-seisundeid: n√§lgimist vaimsetel p√µhjustel ja n√§lgimist materiaalsetel p√µhjustel. Kunstnikud Hints ja R√µhu r√§√§givad n√§itusel ajastust, kus k√µike on n√§iliselt liigagi palju. Buliimik raiskab toitu oksendades, heategevus kartuleid m√§dandades. Kultuurkapital toidab k√ºll loomemajandust (ehitamine, kirjastamine ja n√§itusetegevus), aga mitte loojat. Kultuur, ilu, armastus, headus, raha, toit - sageli j√µuavad need sinna, kus ollakse tarbimisest ja heast-paremast √ºlek√ºllastunud. *K√µiki kunstnikke, kes tunnevad, et riik ja √ºhiskond suhtuvad loovt√∂√∂tajatesse √ºksk√µikselt, kutsutakse osalema galerii ruumides l√§biviidavas aktsioonis &quot;Kerjav kunstnik&quot;.* Autor Elis Vesik.

Kunstiministeeriumis seekord k√ºlas John Grizinich Mooste Kunsti- ja Sotsiaalpraktikate Keskusest, John Fail Tallinnas ja Helsingis tegutsevast projektiruumist Ptarmigan ning Elijah V√§rtt√∂, kes veab eksperimentaalmuusika sarja Servataguse Muusika ja galeriid EAST. Olles elanud Eestis erineva pikkusega aja, on k√µigil kolmel k√ºlalisel erinevad kogemused siin projektiruumi/s√ºndmuste organiseerimisega. Vestluse teemadeks ongi omaalgatuslik kultuurielu Eestis (Tallinnas) ning selle korralduslikud ja sisulised v√§ljakutsed. Lisaks j√§tkab &quot;Tartu m√∂liseb&quot; oma lugemisaastat ning seekord lehitseb saatejuht Indrek Grigor maalikunstnik Peeter Krosmanni abil Eesti Kunstiajaloo 5. k√∂idet. Autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Kunstiministeeriumi stuudios on k√ºlas seekord Sally Stuudio juhataja Annely K√∂ster, kellega tuleb juttu kunstnikele ja kunsti√µpetajatele ning koolinoortele vanuses 14-19 suunatud mitmetasandilisest rahvusvahelisest kunstiharidusprojektist - Koolinoorte Kaasaegse Kunsti Triennaal Eksperimenta!. Teiseks vestluskaaslaseks on kunstnik Liina Siib, kes esindab Eestit sel aastal Veneetsia biennaalil oma projektiga &quot;Naine v√µtab v√§he ruumi&quot;. Rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; k√ºsitleb Indrek Grigor Tartu √úli√µpilasteatri lavastuse A. Vvedenski &quot;Ivanovite j√µulupuu&quot; kunstnikku Martinit. Saate autor on Maarin M√ºrk. Toimetaja Annika Kuuda.

Maikuine Kunstiministeerium on suuresti p√ºhendatud kunstikriitikale, mist√µttu laieneb Tartu m√∂liseb rubriik Maarin M√ºrgi ja Indrek Grigori vaheliseks vestluseks, kus arutletakse selle aasta jooksul nii Tallinnas kui Tartus j√§rjepidevalt toimunud avalike kunstikriitika lugemisgruppide √ºle. Otsitakse vastuseid k√ºsimustele: milline on selliste √ºsna eksperimentaalsete algatuste tulem, miks ja kuidas need tekkisid ning kuidas sellist kunstikriitika k√§sitlusi valgustavat formaati v√µiks edasi kasutada? Lisaks on ministeeriumis k√ºlas kuraatorid Airi Triisberg ja Rebeka P√µldsam, kes r√§√§givad seksuaalv√§hemuste problemaatikat k√§sitlevast rahvusvahelisest n√§itusest &quot;S√µnastamata lood&quot;. Tallinna Kunstihoones kuni 26. juunini avatud ulatuslikku n√§itusse on kaasatud k√ºmmekond kunstnikku nii Eestist kui v√§lismaalt, kes esitavad oma n√§gemuse seksuaalsetest identiteetidest. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Saatejuht Maarin M√ºrk alustab Kunstiministeeriumi teise hooajaga Klassikaraadios. * Hooaja avasaade p√º√ºab kaardistada erinevaid endistes t√∂√∂stuspiirkondades ja -hoonetes asuvaid loomekeskusi. K√ºlas on Herkko Labi, kes r√§√§gib Telliskivi Loomelinnakust, selle idee tekkest ja eesm√§rgist ning loomemajandusest √ºldisemalt. * Teiseks Kunstiministeeriumi k√ºlaliseks on Jaanika Kuklase, kellega tuleb juttu Kultuuritehasest &quot;Polymer&quot; ja seal 28. augustini toimuvast Kultuuritehase festivalist 2011. Viimane leiab aset juba seitsmendat korda ning mille seekordseks teemaks on &quot;Utoopia&quot;. * Rubriigi &quot;Tartu m√∂liseb&quot; autor Indrek Grigor edastab muljeid suvel k√ºlastatud kultuuri√ºritustest - esimesena saab kuulaja osa Eesti Kunstiakadeemiale kuuluvas Tamse √µppebaasis sarja &quot;Doings or not&quot; raames toimunud praktikumist, millest r√§√§givad l√§hemalt korraldajad Laura Kuusk ja Laura Toots. Autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Kunstiministeeriumis on seekord k√ºlas oktoobris toimuva kaamerakunsti festivali Tallinna Fotokuu peakorraldaja Marge Monko. Fotokuu programm koosneb n√§itustest ja s√ºndmustest, mille l√§biv teema on kaamerap√µhise kunsti v√µimalused, piirangud ja suhe ruumiga. Kunstiministeeriumi Tartu rubriigis kajastab Indrek Grigor noorte n√§itusprojekti &quot;Tartust √§ra&quot;, kus osalevad noored kunstnikud Anna Hints, Eva Labotkin, Marja-Liisa Plats ja Toomas Thetloff ning mis toimub kaasaegse kunsti festivali ART IST KUKU NU UT raames. Samuti kommenteerib viimase aja kultuuripoliitikat seoses muuseumitega Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.
Oktoobrikuine &quot;Kunstiministeerium&quot; tutvustab Kadrioru kunstimuuseumi rahvusvahelist suurprojekti &quot;Bosch &amp; Breugel. √úhe maali neli j√§lge&quot;, mis toob vaatajani neli erinevat variatsiooni √ºhe ainestiku teemadel ning esitab hulga p√µnevaid v√µimalusi vaatajal vana kunstiga l√§bi multimeedialahenduste kontakti saada. Stuudios on Kadi Polli. Lisaks uurib ministeerium Maria Hansarilt, kuidas edeneb Kultuurikatel. Millised on olnud vahepealsed arengud, mis toimub ja mis plaanid n√º√ºd edaspidiseks on. Indrek Grigor vestleb rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; Jaan Tootseniga Uue Maailma Seltsist ja selle dokumenteerimisest! Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Novembrikuine &quot;Kunstiministeerium&quot; tegeleb seekord kahe festivaliga - Anders H√§rm r√§√§gib iga kahe aasta tagant toimuvast rahvusvahelisest kaasaegse performansi- ja teatrifestivalist NU performance, mis sel aastal j√§ttis selja taha teatri ja asus vallutama argielu lavasid ja kutsus kokku teoseid, mis keerlevad k√ºlalislahkuse kui m√µiste ja praktika √ºmber. Paula Toomel k√µneleb aga 17. novembril alanud kunstifestivalist Neu/Now, mis toob Eesti publikuni seitsmeteistk√ºmne riigi noorte kunstnike visuaalse kunsti, disaini-, filmi-, teatri-, tantsu-, muusika- ja helikunstiprojektid. Indrek Grigor ja &quot;Tartu m√∂liseb&quot; seekord O√ú Visible Solutioni kallal. Autor Maarin M√ºrk.
2011. aasta viimases Kunstiministeeriumis arutletakse teemal Kultuuripealinn Tallinn 2011. Tehakse kokkuv√µtteid, p√º√ºtakse leida vastuseid k√ºsimustele, kas ja kuidas see aasta meid m√µjutas? Mis saab edasi? Stuudios on k√ºlas Kultuuripealinn Tallinn 2011 interdistsiplinaarsete projektide koordinaator Laur Kaunissaare ja Evelyn Sepp, kelle vastutusalas on Katla ehitus- ja arendustegevuse juhtimine ning sihtasutuse √ºmberkujundamise tegevusstrateegia koostamine perioodiks p√§rast kultuuripealinna aasta l√µppu. Rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; teeb Indrek Grigor strukturalistliku anal√º√ºsi Mare Tralla isikun√§itusest &quot;Hull armastus&quot;, mis oli avatud 18. detsembrini Tartu Kunstimaja suures saalis. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Mitusada inimest on alla kirjutanud kultuuriministeeriumile, Tallinna kultuuriv√§√§rtuste ametile ja kunstihoone n√µukogule saadetud avalikule p√∂√∂rdumisele, milles avaldatakse muret palgaliste kuraatorikohtade koondamise √ºle Tallinna Kunstihoonest. Alates m√∂√∂dunud aasta 1. detsembrist on Kunstihoone uus juhataja Karin Hallas-Murula, kes lubab hakata kunstihoonet juhtima teistsuguse struktuuriga. K√µrvuti j√§√§vad vabakutseliste kuraatorite n√§itused kunstnike endi taotletud n√§itustega. Teisest kvartalist v√µtab Murula kunstihoonesse t√∂√∂le programmikoordinaatori, esimesel v√µimalusel ka kunstipedagoogi. Ambitsioonikaid p√ºsikuraatoreid, kes soovivad kunstihoone programmi oma k√§e j√§rgi kujundada, edaspidi Vabaduse v√§ljakul ei ole. Kuulame Karin Hallas-Murula intervjuud, mida ta andis Vikerraadiole. Kuraatorite arvamust esindab Delta saates Maarin M√ºrk. Autor Nele-Eva Steinfeld.

* Gregor Taul on palunud Kunstiministeeriumi eetrisse Liisa Kaljula, kelle juhtimisel on alanud k√§esoleva aasta s√ºgisel ennek√µike meie kunstikriitika, aga ka kunstiv√§lja tootlikust t√µstva kolmanda Artishoki biennaali ettevalmistused. * Triin Tulgiste tegeleb intervjuu vormis eneseanal√º√ºsiga k√ºsitledes Anna-Stina Treumundi naise rolli ja naiseks olemise s√µlmk√ºsimuste j√§rele, varjates seda k√µike osavasti Lady festi taha. * Tartu m√∂liseb rubriigis p√º√ºab Indrek Grigor esitada arhitektuuri ajaloolasele ja konkreetsel juhul ka t√µlkijale Ingrid Ruudile kriitilisi k√ºsimusi √§sja eestindatud Kenneth Framptoni Moodsa Arhitektuuri kriitilise ajaloo kohta. Saate autor on Indrek Grigor, kaasautorid Triin Tulgiste ja Gregor Taul. Toimetaja Annika Kuuda.

Kunstiministeerium arutleb seekord kunsti rahastamise teemadel, mille √ºks n√µrk koht Eestis on suutmatus probleemi kirjeldada. Pidevalt otsitakse paralleele s√µsarv√§ljadega, ennek√µike teatri ja muusika n√§ol. Ent kas see paralleel ikkagi p√§deb? V√µib-olla peaks kunstnikku v√µrdlema hoopis teadlasega? Vastuseid otsivad Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere, teadlane Mart Loog ja saatejuht Indrek Grigor. Aasta alguses avati Tallinnas ingliskeelsete raamatutega kaubitsev raamatupood Slothrops, n√º√ºd on kolmest t√ºtarlapsest Helena Leif, Liina Luhats ja Heleri Luuga koosnev initsiatiivgrupp otsustanud lisada poodi Ise Seisva Riiuli ehk S(H)ELF-i, mis hakkab sisaldama isekirjastatud v√§ljaandeid. Konkreetse riiuli idee ja isekirjastamise olukorra j√§rele √ºldisemalt p√§rib asjaosalistelt Gregor Taul. Saate autor on Indrek Grigor.
* Kunstiministeeriumil on seekord k√ºlas s√µsar ehk Kultuuriministeerium, keda esindab kunstin√µunik Maria-Kristiina Soomre. Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere ja Indrek Grigor uurivad temalt Eesti kultuuripoliitika arhiveeritud, kehtivate ja tulevaste alusdokumentide funktsiooni, sisu ja rolli kohta poliitika kujundamisel. * Triin Tulgiste palus stuudiosse Tartu Loomemajanduskeskusest v√§ljakasvanud kunstilaenutuse Kaleidoskoop vedaja Liina Rausi, et r√§√§kida temaga kunstist, turust ja loomemajandusest. * Gregor Taul anal√º√ºsib Indrek Sirkli kureeritud n√§itust &quot;Sisu ja Vorm I. Kaasaegne Eesti graafiline disain 2001-2011&quot;, mis on avatud Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. Saate autor on Indrek Grigor, toimetaja Annika Kuuda.

Kunstiministeeriumi hooajale panevad punkti Indrek Grigor ja Gregor Taul. Hooaja viimases Kunstimisnisteeriumis tutvustab ja lahkab Gregor Taul Eesti Kunstiakadeemia magistrit√∂√∂de p√µhin√§itust ja sellega kaasnevat Eesti Kunstiakadeemia igakevadist l√µput√∂√∂de festivali TASE 12, mis lisaks l√µput√∂√∂den√§itusele pakub k√ºlastamiseks teisi v√§ljapanekuid, l√µpetajate isikun√§itusi, tudengite omaalgatuslikke kunstiprojekte, avalikke loenguid ja loomulikult ERKI moeshow'd. √úhtlasi teeb Gregor Taul juttu Aliina Astrova algatatud &quot;Ateljeede visiitide&quot; sarjast, millega seoses k√ºlastavad viis kriitikut, kuraatorit ja kunstiteadlast j√§rgneva aasta jooksul k√ºmne kunstniku ateljeesid, et j√§lgida kunstnikuelu, mis leiab aset n√§ituste vahepeal. Indrek Grigor l√§ks p√§rast m√µnigast pausi vahelduseks taas mikrofoniga stuudiost v√§lja, et vestelda kunstnik Tanel Randeriga tema hiljuti Y-galeriis l√µppenud n√§itusel &quot;Decolonize this&quot;. Saate autor on Indrek Grigor.
Kunstnik August K√ºnnapu avas Draakoni galeriis isikn√§ituse &quot;P√ºhad hetked lihtsa inimese elus&quot;. Ta on l√µpetanud 2002. aastal Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri erialal. Olles alustanud briti m√µjutustega pop-naivistlike maalide loomist juba esimeste √µpinguaastate ajal, on K√ºnnapu t√§naseks esinenud k√ºmnetel rahvusvahelistel ja kohalikel n√§itustel. K√ºnnapu on kultuuriajakirja Epifanio peatoimetaja ja v√§ljaandja, tema maaliloomingut on tunnustatud 2007. aastal Konrad M√§e nimelise preemiaga. K√ºnnapu maalidel kujutatud inimesed j√§tavad mulje, nagu poseeriksid nad juhuslikule pildistajale, katkestades vaid hetkeks k√§siloleva tegevuse, et hiljem h√§irimatult j√§tkata. Kunstniku s√µnul k√§sitleb ka uus n√§itus erinevaid argihetki. K√ºsib Kristiina Kiis.

Eesti ekspositsioon Veneetsia XIII arhitektuuribiennaalil t√µstatab k√ºsimuse &quot;kui pikk on √ºhe maja elu?&quot;. Vastust otsitakse Tallinna Linnahalli n√§itel - v√§√§rikas modernismip√§rand Tallinna tuiksoonel, mis vaid m√µnik√ºmmend aastat tagasi oli tunnustatud ja vajalik ehitis, kuid on t√§naseks suletud. Linnahalliga toimuv on k√µnekas ka laiemas kontekstis - sarnane tendents on m√§rgatav k√µikjal maailmas, kus kasutuseta seisab arvukalt arhitektuuriteoseid, mil vanust alla 50 aasta. Veneetsia arhitektuuribiennaal on avatud 29. augustist 25. novembrini 2012, kolme kuu jooksul k√ºlastab seda √ºle 100 000 arhitektuurihuvilise k√µikjalt maailmast. Ekspositsiooni tutvustavad T√º√ºne-Kristin Vaikla ja Urmo Vaikla. Autor Nele-Eva Steinfeld.
K√ºlalised - noored kunstnikud Liisa-Helena Lumberg, Aksel Haagensen, Linda Vainom√§e ja kuraator Eliisa √úlevain. 20. augustil avatakse Tallinna Joonistustriennaali raames Vabaduse v√§ljaku tunneli Eksperimentaalgaleriis noorten√§itus &quot;Piirituse maitse&quot;, mis uurib loomevabadust. Eksponeeritakse kolme noore kunstniku t√∂id, mis on valminud kuraatori loodud projekti k√§igus. Kunstnikud lahendasid ebamugavates tingimustes keerulisi kontseptuaalseid √ºlesandeid, millest s√ºndisid 9 t√∂√∂d. N√§ituse pealkiri on mitmem√µtteline s√µnam√§ng, m√§rkimaks √ºhelt poolt piirideta olekut ja teisalt piiritust kui v√§ga puhast ainet - et√º√ºlalkoholi. Vabaduses ja puhtuses aga on loomingu potentsiaal. Saatejuht Elis Vesik.

6. septembril avab graafik Mare Vint oma juubelin√§ituse &quot;Mineviku linnad&quot; Vabaduse galeriis. Mare Vint kuulub kunstnikep√µlvkonda, kes muutis enam kui neljak√ºmne aasta eest v√§ga oluliselt eesti kunstis k√§ibivaid esteetilisi kriteeriume. Tema looming on lahutamatu 1970. aastail eesti kultuurielu vallanud noorte intellektuaalide uutest v√§√§rtushinnangutest. P√§rast √µpinguid Kunstiinstituudis on tema graafilise loomingu stiil j√§√§nud suurel m√§√§ral muutumatuks, √ºhendades endas elitaarseima kunstnikumaine ja samas ka v√§ga laialdase publiku armastuse. Enam kui neljak√ºmne aasta jooksul on Mare Vint j√§√§dvustanud oma teostel inimkonnale sajandeid p√º√ºdmatuks j√§√§nud unelma. Tema graafilistel lehtedel ning unikaalsetel l√µuendile teostatud pliiatsijoonistustel kangastub maailm, kus inimtegevuse loodu ja loodud maailm eksisteerivad koos ideaalses harmoonias. Klassikaraadio stuudios on Mare Vint. Saatejuht Diana Dreving.
Alates 5. septembrist saab Plate tornis k√ºlastada kunstnik ja arhitekt Leonhard Lapini n√§itust &quot;Leonhard Lapini arhitektuursed joonistused&quot;. Tema teekond arhitektina on olnud veidi varjatum kui tema ettev√µtmised kujutavas v√µi tegevuskunstis. Palju uuritud, r√§√§gitud ja eksponeeritud Lapini kohta - kes on viimased 40 aastat olnud Eesti kunsti- ja arhitektuurimaastikul kui institutsioon iseeneses - pole seda ehk siiski √µige √∂elda. Lapini kui ehituskunstniku elulugu algas 1971. aastal Kunstiinstituudi arhitektuuri eriala l√µpetamisega, sellest alates on ta aktiivselt projekteerinud ja viimasel kahel k√ºmnendil √µpetanud tulevasi arhitekte. Leonhard Lapiniga k√µneleb Diana Dreving.



31. oktoobril avatakse Tallinna Linnagaleriis kunstnik Jaan Elkeni n√§itus &quot;Kirjutatud on&quot;. Elkeni maalin√§ituse l√§htekohaks on k√µigile tuntud lugu, milles on √ºhendatud isiklik trag√∂√∂dia ja globaalne vaatem√§ng. Uue ja Vana Testamendi omavahel seotud narratiividest on kujunenud keerukas palimpsest, mis on v√§ljunud traditsioonilistest v√§ljendusvormidest ja ootusp√§rastest paikadest ning leidnud koha postmodernse kultuuri superstaaride repertuaaris - olgu selleks siis prantsuse kunstniku Orlani looming, Webberi rockooper &quot;Jesus Christ Superstar&quot; v√µi Madonna popkontsert. N√§itust tutvustab Klassikaraadio otsestuudios Jaan Elken. Saatejuht Markus J√§rvi.
Kunstiministeeriumi kolumnist Indrek Grigor teeb seekord juttu Jass Kaselaane teosest &quot;Aed&quot;, mida huvilistel on v√µimalik Tartu Kunstimaja Monumentaalgaleriis k√ºlastada 18. novembrini. Et kummastavas n√§itusesaalis √ºksi liig hirmus ei oleks, on saatesse palutud ka Kaselaane hea kolleeg Eike Eplik, kelle n√§itus &quot;T√ºdruk kes k√µike armastas&quot;, oli kaasaegse kunsti festivali ART IST KUKU NU UT raames Y-galeriis avatud 28. oktoobrini. Kaht skulptorit ei seo mitte ainult √ºhine taust, vaid ka nende t√∂√∂de sarnane, rohkemal v√µi v√§hemal m√§√§ral muinasjutuline ja √µ√µvastav teemadering ning teoste formaalne lahendus jutustuse n√§ol. Eike Eplikuga vestleb Indrek Grigor. Toimetaja Annika Kuuda.

9. novembril avatakse Eesti Arhitektuurimuuseumis, Ahtri 2 rehemaja taastamise ning ajaloolisest hoonet√º√ºbist inspireeritud n√º√ºdisaegse eramuarhitektuuri n√§itus &quot;Moodne rehemaja. Arhailise ruumi uuestis√ºnd&quot;. Eesti Vaba√µhumuuseumi korraldatud n√§itus on valminud koost√∂√∂s Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Arhitektuurimuuseumiga ning t√µstatab olulise k√ºsimuse ‚Äì kuidas muutunud kombed ja tavad, elustandardid ja -stiilid kohandada rehemaja kui sajanditevanuse hoonet√º√ºbiga? Kas madalate ja suitsuste lagedega, v√§ikeste akende ja maadligi hoidvate ustega elamus on kohta 21. sajandi inimesel? N√§itust tutvustavad kuraator Karen Jagodin ja Eesti Vaba√µhumuuseumi arhitektuuriosakonna juhataja Elo Lutsepp. Saatejuht Markus J√§rvi.

N√§itust iseloomustab Mari Roosvalt j√§rgnevalt: &quot;Viimastel aastatel on olnud fraasid, s√ºnon√º√ºmid, visioonid, t√§hised; nende m√§rks√µnade abil moodustuvad t√§htsad kogumikud, mis on p√§rit mitmetelt reisidelt paljudest maadest. Olen pildistanud ja maalinud, m√§llu talletanud sajanditevanuste losside hurma ja kulda. Kuid see n√§itus saab olema vahetult l√§hedane, tuues esile mulle armsaks saanud korjeid maalisemas laadis&quot;. Alates 1992. aastast on Mari Roosvalt olnud tegev erinevatel ametikohtadel Tallinna Eesti Kunstiakadeemias. N√§itusetegevuses aktiivselt alates 1970. aastast osalevat Mari Roosvalti on tunnustatud mitmete mainekate auhindadega, sealhulgas 2006. aastal Konrad M√§e nimelise maalikunsti preemiaga. Mari Roosvalt on Eesti Akvarellistide √ºhenduse liige ja Eesti Maalikunstnike Liidu esinaine. Mari Roosvalti k√ºsitleb Maris Pajuste.

Rauno Thomas Mossi n√§itus &quot;Eesti ballaadid&quot; Tallinna Linnagaleriis. See on kunstniku isiklik ja vaba teemaarendus Veljo Tormise samanimelise originaalteose ainetel. 27. juulil 1980. aastal Tallinnas esietendunud teos on siiski vaid kaudseks sissejuhatuseks n√§itusel esitletavatele maalidele ja et√º√ºdidele. Rauno Thomas Moss on √µppinud Tartu √úlikoolis maalikunsti ja semiootikat, t√§iendanud ennast Taani R√∏nshovedi Rahva√ºlikoolis kunstide alal, √µpib praegu semiootika doktorantuuris ning t√∂√∂tab √µppej√µuna Tartu √úlikoolis. Tema esimene isikn√§itus toimus 1997. aastal. Ta on esinenud oma t√∂√∂dega Soomes, Saksamaal ja Ungaris. Moss on avaldanud kunstikriitikat ja semiootilisi uurimusi. Saatejuht Markus J√§rvi. Intervjuu eel ja j√§rel k√µlavad Veljo Tormise &quot;Epigraaf IV&quot; ja &quot;Kuldnaine&quot; teosest &quot;Eesti ballaadid&quot; (RAT Estonia orkester ja oratooriumikoor T√µnu Kaljuste juhatusel).

03.12.2012 avas Andres Tali Draakoni galeriis isikun√§ituse &quot;Mu s√ºda p√µleb igavesti! (visandeid St. Rita teemal)&quot;. Andres Tali on l√µpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi (praegune Eesti Kunstiakadeemia) 1980. aastal graafika erialal. Tali on olnud aastaid vabakutseline kunstnik ja raamatukujundaja ning on t√∂√∂tanud kirjastuse Eesti Raamat kunstilise toimetajana, reklaamib√ºroos Karlson &amp; Ko, samuti Eesti Kunstiakadeemias √µppej√µuna, meedia teaduskonna dekaanina ja akadeemilise prorektorina. Hetkel t√∂√∂tab ta Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna dekaanina. Tali on aastate jooksul p√§lvinud mitmeid preemiaid Tallinna Graafikatriennaalil, Eesti Kultuurkapitalilt ja aastal 2006. auhinnati teda Balti Assamblee kunstipreemiaga. Tali osaleb n√§itustegevuses alates 1980. aastate algusest ja on Eesti Vabagraafikute √úhenduse, Eesti Kujundusgraafikute Liidu ja Eesti Kunstnike Liidu liige. N√§itusest r√§√§gib kunstnik Andres Tali Markus J√§rvile.
30. novembril avasid Krista M√∂lder ja Neeme K√ºlm Kunstihoone galeriis n√§ituse KOHALOLU. Paus, varjud ruumis, kusagilt immitseb valgust, aimatav heli, koridor, √µhk seisab fotodel, peegeldades √ºht tuba teises, siinsamas, nii nagu kuskil mujal. Peaaegu mitte midagi. See on nii pagana lihtne, et kaotab t√§hendust. Voolamine √ºhest ruumist teise. T√§helepanu on suunatud millelegi, mida p√§riselt ei n√§e. √ïhk. √ïhk annab oleku. Sisenedes valel hetkel, kui tagauksest, on ruum kui tagurpidi t√µmmatud kott, kus koha t√§hendus ja asja olemus pole selged. Vajadus kogeda, tunnetuslik vaakum. Ruum kahe ruumi vahel, mis polegi ruum. Valgustundlikkus, mina olemasolu. See on see. Nauding ja igatsus tema j√§rele. Nauding, mis paneb puudust tundma. Midagi on puudu ja see puudumine p√º√ºab iseennast √§ra kaotada. Kui keskenduda lambile ja mitte suletud ustele, siis ehk oled kohal. V√§ljapanekut tutvustavad Klassikaraadiole kunstnikud Krista M√∂lder ja Neeme K√ºlm. Saatejuht Markus J√§rvi.

Novembrikuus m√∂√∂dus kaksk√ºmmend aastat Vello Soa surmast. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum esitleb sel puhul J√ºri Kermiku ruumi-installatsiooni 'P√ºhendus S√µbrale-. Vello Soa oli eesti klaasikunstnik, kes √µppis Tartu Kunstikoolis (1970-74), Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis (1977-79). 1979. a √µppis Praha K√µrgemas Tarbekunstikoolis Stanislav Libensky juures monumentaalklaasi. 1980. aastatel oli Vello Soa eesti klaasikunstis uue suuna rajajaks, asudes looma arhitektoonilisi klaasobjekte. Ta t√∂√∂tas peamiselt k√ºlmt√∂√∂tlustehnikas ja materjalina kasutas tahvelklaasi, millest l√µikamise, liimise, lihvimise ja poleerimise teel kujundas p√µnevaid t√∂id, mida iseloomustas v√§liselt minimalistlik vorm (&quot;Kolmnurkne&quot;, 1986; &quot;Kuusepuu&quot;, 1987), kuid mille sisemine ruumik√§sitlus pakkus ka huvitavaid esteetilisi elamusi (&quot;Elu t ornis&quot;, 1989). Vello Soa on loonud koost√∂√∂s klaasikunstnike Eve Koha ja Ivo Lillega monumentaalseid klaasobjekte, mis olid esitatud avangardsel eesti k

Kunstiministeerium j√§tkab Eesti kunstiv√§ljal levivate kontseptualismi ideede kaardistamist. 11. veebruari saates √ºtles Kuraator Anders H√§rm, et kontseptualismi aktualiseerumise p√µhjuseks on asjaolu, et on pealekasvanud p√µlvkond kunstnikke, kes on kontseptualismi kui meetodi enese jaoks l√§bim√µelnud ja m√µtestanud. Sellega seoses on seekordses saates intervjuud Laura Kuuse ja Margit S√§dega, kelle praktikas on kesksel kohal situatsionistlik ≈æest. Saatejuhti intrigeerivaks k√ºsimuseks on ready-made'i ja teiste kontseptuaalsete ≈æestide t√§henduslik moondumine, mis n√§ib s√ºndivat ennek√µike l√§bi esteetilise k√ºlje kasvu. Saadet juhib Indrek Grigor.



&quot;N√µukogude lillelapsed: 70ndate ps√ºhhedeelne underground&quot; 15. m√§rtsil avati Eesti Rahva Muuseumis Tartus erakordselt rahvarohke pidulikkusega Terje Toomistu ja Kiwa kureeritud N√µukogude Eesti hipiliikumise ilmingutele keskendunud n√§itus &quot;N√µukogude lillelapsed: 70ndate ps√ºhhedeelne underground&quot;, mis dokumenteerib ja anal√º√ºsib mitteametlikku noortekultuuri ning esitleb alternatiivset Eesti m√µttelugu. Millised materjalid olid n√§ituse aluseks? Kuidas subkultuuride uurimine teoreetiliselt v√§lja n√§eb ning milliseid probleeme kaasa toob? Mis oli n√µukogude ajal ametlik ja mitteametlik kunst Eesti kontekstis ja milline oli toonane kontrakultuuri liikumine? K√ºsimustele otsib vastuseid saatejuht Indrek Grigor koos antropoloogi ja subkultuuride uurija Aimar Ventseli, 70.-ndate p√µlvkonna esindaja, luuletaja Hannes Varblase ja ERM-i giid-muuseumipedagoogi Kaspar Jassaga.

&quot;Galerii&quot; on saade, mis korra kuus teeb p√µgusa √ºlevaate Eesti n√§itusesaalides, kujutavas kunstis ning sellele l√§hedastes alades toimuvast. K√§imas on Tallinna Fotokuu. &quot;Galerii&quot; v√µtab vaatluse alla Tiina Abeli kureeritud n√§ituse Kumus &quot;Pildiplahvatus: Kunst ja fotograafia Eesti 19. sajandi visuaalkultuuris&quot;; Fotokuust k√µneleb festivali kunstiline juht Kristel Raesaar. Samal ajal on Tartus l√µppemas kaasaegse kunsti festival ART IST KUKU NU UT, millest r√§√§gib √ºks korraldajaid Rael Artel. L√ºhida ettevalmistuse Prantsuse kultuuris√ºgiseks annab Prantsuse Instituudi kultuuri- ja audiovisuaalvaldkonna juht K√§tlin Kattai. Lisaks k√§ib &quot;Galerii&quot; kiirkorras l√§bi pisteliselt m√µned n√§itused √ºle Eesti, mida l√§hiajal veel vaadata saaks ja v√µiks, enne, kui need maha l√§hevad ning uuteks galeriideks valmistuvad. Saatejuht, autor ja toimetaja Maria Lee Liivak. Helioperaator Vivika Ludvig. Muusikaliselt kujundatud.

Seekordses &quot;Galeriis&quot; r√§√§gime kunsti ja heli kokkupuutealadest, t√§psemalt helikunstist. KUMUs on septembri l√µpust saadik kuni jaanuari keskpaigani avatud helikunstin√§itus &quot;S√ºnkroonist v√§ljas&quot;. N√§itusest ja helikunstist √ºldisemalt k√µnelevad n√§ituse kuraatorid Kati Ilves ja Ragne Nukk ning kunstnik Andres L√µo. Hiljuti oli Vaal galeriis Peeter Lauritsa n√§itus &quot;Logos ja Mythos&quot;, mille heli kujundasid Anne T√ºrnpu ja Lauri Kaldoja. N√§itusest ja sellele helikujunduse tegemisest r√§√§gibki Lauri Kaldoja. Saate teine pool kuulub Andri Ksenofontovile, kes viib kuulaja p√µgusale ringk√§igule valitud n√§itustel Tallinnas. Saate autor, toimetaja ja k√ºsitleja on Maria Lee Liivak. Helioperaator Vivika Ludvig. Saade on muusikaliselt kujundatud.

Tartus on paralleelselt avatud kaks skulptuuritudengite t√∂id koondavat n√§itust - -√ñ√∂ ja P√§ev- Nooruse galeriis ja -V√§ljap√§√§sumaastik- Kunstimajas. Saatejuht Indrek Grigor kaardistab probleeme, millega kunstikriitik √ºli√µpilast√∂√∂de n√§itust kajastades kokku puutub ning annab p√µgusa √ºlevaate korduvatest v√µtetest, mida kriitikud sealjuures tavaliselt rakendavad. Skulptori ja pedagoogina tegev Jevgeni Zolotko kutsub oma, nii kriitikute kui √ºli√µpilaste suunas muigavas kommentaaris k√µiki osapooli √ºles suuremale empaatiale nii teineteise kui publiku suunas. Ning Tartu K√µrgema Kunstikooli galerii Noorus galerist ja k√µnealustest √ºli√µpilasn√§itustest Sirpi artikli kirjutanud Triin Tulgiste jagab oma v√§rskeid kogemusi.



Maalikunstnik Epp-Maria Kokam√§gi 55. s√ºnnip√§eva puhul on Ammende Villas avatud autorin√§itus &quot;Retrospektiiv-, kuhu kunstnik on kokku pannud valiku oma parimatest t√∂√∂dest. N√§ituse peamisteks m√§rks√µnadeks on naiselikkus ja ingellikkus. -Viiek√ºmne viie aastaga poleks justkui midagi muutunud ? ikka armastan inimest ja looma ning tunnen suurt respekti looduse ees,- r√§√§gib Epp Maria oma inspiratsioonidest aastate v√§ltel, -K√ºll aga k√µik selle n√§ituse maalid on valminud P√§rnumaal, inspireeritud siinsest valgusest ja aastaaegade vaheldumisest.- P√§rnu stuudios on Epp-Maria Kokam√§gi. Saatel√µigus k√µlab Anne Maasiku &quot;R√§ndaja √µhtulaul&quot;. Saatejuht Markus J√§rvi.

Oma mitmek√ºlgsusega on Maile Gr√ºnberg vaieldamatult eesti sisearhitektuuri ja m√∂√∂blidisaini √ºks t√§htsamaid tegijaid. Gr√ºnberg on Eestis kodustanud palju uudisv√µtteid. 1970. aastatel tutvustas ta laiadele hulkadele popdisaini, n√§idates, et t√µsise, m√µneti moralistliku ja ainult √ºht t√µde kuulutava modernismi k√µrval v√µib teha ka midagi m√§ngulist, loovat ning elamuslikku. 1980. aastatel liikus alati avangardne looja sujuvalt edasi postmodernismi ja kavandas t√§iesti uudseid m√µnusaid kohvikuid, viidates √ºhelt poolt n√§iteks art d√©co'likule luksuslikule atmosf√§√§rile ning tuues teisalt ruumikujundusse t√§iesti uued terminid nagu camp ja kit≈°. Lisaks on disainer kavandanud n√§gusaid m√∂√∂blit√ºkke, mille seas on eriti t√§nuv√§√§rne Lutheri vabriku vaimus vineeri taiplik ja efektne kasutamine. Ometi ei kipu Gr√ºnberg klassikule kohaselt tagasi vaatama, vaid otsib aina uusi maailmu. Filmis avab v√ºrtsikas autor ise oma tegemiste tagamaid. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat.

19. sajand oli rahvastiku kiire kasvu, linnastumise ja rahvuste s√ºnni aeg. Eestlased, kes ei mahtunud enam v√§ikestesse keskaegsetesse kirikutesse √§ra, kogusid annetusi oma koguduse kiriku ehituseks, kirikute rajamisest sai rahvusliku liikumise osa. P√§rast Tartu √úlikooli kiriku valmimist 1860. aastal kerkisid Tartusse, Tallinna, Viljandisse ja mujale suured eriilmelised kirikud, millest m√µnigi j√§i kohe p√§rast valmimist kitsaks. Saates kunstiajaloolane Tiina-Mall Kreem, Tartu √úlikooli-Jaani koguduse √µpetaja Urmas Petti ja Tartu Peetri koguduse √µpetaja Ants Tooming. Saatejuhid Linda Lainvoo ja Meelis Holsting. Re≈æiss√∂√∂r Aile Ellmann, toimetaja Katrin Seppel.



Eesti Kaasegse Kunsti Muuseum algatas r√§ndn√§ituse projekti &quot;Kohatu&quot;, mille raames kavatsetakse korraldada kolm n√§itust v√§ljaspool kunstikeskuseid. -Kui rahvas ei tule kunsti juurde, siis kunst l√§heb rahva juurde.- Kunstiministeeriumi stuudiosse on projekti kommenteerima palutud EKKMi juhatuse liige Anders H√§rm. Otsides kommenteerivaid paralleele, p√∂√∂rab Kunstiministeerium saate teises pooles oma pilgu aga minevikku. ENSV-s ringlenud r√§ndn√§ituseid kommenteerivad Tartu Kunstnike Liidu n√§ituste osakonnas t√∂√∂tanud Enn Tegova ja Tartu Kunstimuuseumi r√§ndn√§ituste osakonna viimane juhataja Priidu Beier. Saatejuht on Indrek Grigor.

Eesti Kunstiakadeemia 100 s√ºnnip√§eva pidustuse raames avati ka EKA uus galeriipind. Kunstiministeerium teeb juttu v√§rske galeristi Merilin Talumaaga ning k√ºsib galeriile pinna v√µimaldanud Eesti Kunstnike Liidu asepresidendilt Elin Kardilt, millised olid Liidu motiivid. Teisalt, kuiv√µrd √ºks olulisemaid probleeme, millest seoses EKA hoone lammutamisega r√§√§gitud on, on kooli killustumine eraldiseisvateks osakondadeks, siis k√ºsime k√§esoleva aasta kevadel √ºli√µpilastele adresseeritud ISFAG nimelise galerii asutanud EKA skulptuuri- ja installatsiooniosakonna juhataja Kirke Kangro ning fotoosakonna juhataja Marco Laimre k√§est, mis tingis nende initsiatiivi? Kas vajadus galerii j√§rele tuleneb √ºli√µpilastest v√µi on galerii meede √ºli√µpilaste aktiveerimiseks? Saatejuht on Indrek Grigor.

Kumu Kunstimuuseumis avati 2014. aasta detsembrikuus n√§itus &quot;Tartu S√µpruskond ja √úlo Sooster&quot;. Kunstiministeerium k√ºsitles sel puhul n√§ituse kuraatorit, noorema p√µlvkonna kunstiteadlast Liisa Kaljulat ning S√µpruskonna ehk 1960. aasta r√ºhmituse ristiisa ning √ºht parimat j√§relpallasliku p√§randi tundjat Enn Lillemetsa. M√µlema ette seadsime keskseks k√ºsimuseks kunstnike loomingu ajaloolise j√§rjepidevuse. K√ºlaliste vastused ei √ºllata oma iseloomult - Kaljula keskendub taasaktualiseerimisele ja uust√µlgenduse v√µimalikkusele, Lillemets aga j√§rjepidevusele. T√µde, nagu sellistel puhkudel ikka, on usutavasti m√µlema l√§henemise s√ºmbioosis. Saatejuht on Indrek Grigor.





Tartu on eriline linn, mille t√§navaseinad, elektrikapid ja sillaalused on kaetud erksav√§rviliste joonistuste ning s√µnumitega. Linn, kus ametlik linnav√µim tolereerib t√§navakunsti. Linn, kus korraldatakse t√§navakunstiekskursioone ja toimub Eesti ainuke t√§navakunstifestival. Ent kes on need salap√§rased √∂√∂ varjus spreipurkidega liikuvad kunstnikud ja miks nad seda teevad? &quot;L√µuendilinn&quot; on pilguheit Tartu t√§navakunstile l√§bi MinaJaLydia ja Edward von L√µnguse. Re≈æiss√∂√∂r-operaator Aleksandr Heifets, montaa≈æire≈æiss√∂√∂r Helis Hirve, helire≈æiss√∂√∂r Sven Sosnitski, produtsent Helen Vinogradov. Tootjad Taiga Film ja Vincent Films.

Uus Eesti Rahva Muuseum sisaldab endas ka kunstisaali, mille tegevust kureerib Kunstiteadlane Reet Mark. Saali avan√§itus &quot;Rahvusromantiline v√§gi ajaloo haardes&quot; k√µrvutab 20. sajandi algusk√ºmnendite siirast rahvusromantismi 80-ndatel kunstimaastiku √ºleujutanud Kalevipoegade tulvaga. Kui iseseisvumise eelne, m√ºtoloogiat √ºlistav rahvusromantism kuulub oma naiivse k√§ekirja t√µttu kunstiajalooliste kurioosumite rubriiki, siis taasiseseisvumisele eelnenud perioodi t√µlgendamine rahvusliku √§rkamisaja kunstina on kehtiva kunstikirjutise kaanoni seisukohalt vastuoluline. Kunstiministeerium palus ERM-i kunstisaali kuraator Reet Margi saatesse &quot;vastust andma&quot;. Saate l√µpetab n√§itusesoovitus, milleks seekord on Tallinnas teatri No99 kammersaalis kuni 15. oktoobrini v√§ltav kunstikriitikale p√ºhendatud n√§itus &quot;Artishoki Biennaal&quot;. Saatejuht on Indrek Grigor.

Kumu Kunstimuuseumi viiendal korrusel avati septembris Krista M√∂ldri,Taavi Talve ja Neeme K√ºlma √ºhisn√§itus &quot;Arhiivi ja arhitektuuri vahel&quot;, mille kureeris Kati Ilves. N√§itus j√§√§b avatuks veebruarini, mis t√§hendab, et n√§itus v√§ltab rekordilised viis kuud. Taoline olukord mitte ainult ei v√µimalda, vaid suisa n√µuab, et kriitika vaataks n√§itusest r√§√§kides kaugemale tavap√§rasest uudisehorisondist. Kunstiministeerium otsustas arhitektuurile keskenduva n√§ituse arutamisega algust teha p√ºhendades oma eetri kunstiehitamisele ja -ehitajatele. Saates k√µlavad intervjuud Mihkel Ilusa, Marten Esko, Neeme K√ºlma ning Kati Ilvesega. Saatejuhi rollis on Indrek Grigor.



&quot;Kunstiministeeriumi&quot; avab intervjuu Jevgeni Zolotkoga, kes oli √§sja galeriis Noorus l√µppenud Transnistria kunstniku Juri Wedro retrospektiivi kuraatori Uwe Schloeni assistent. Ajaloorubriik sobrab natuke professor Peeter Linnapi p√§randis, ja taasesitab m√µned l√µigud Linnapi poolt 1997. aastal kokkupandud telesaatest &quot;Kunstiruum&quot;, mille Linnap toona kunstikriitikutele p√ºhendas. &quot;Metakreatiivis&quot; on vaatluse all m√µned mittemillegi √ºtlemise viisid. N√§idismaterjaliks on sealjuures Maarin M√ºrgi vastne artikkel &quot;(pealkirja pole)&quot; ja Ingrid Ruudi koostatud Denes Farkase n√§ituse &quot;How-to-calm-yourself-after-seeing-a-dead-body Techniques&quot; pressitekst. Heliarhiivist: √úlar Ploom, Kuku raadio saatest &quot;Keskp√§evatund&quot; Priit H√µbem√§gi ja Marek Strandberg. Saatejuht on Indrek Grigor.

Mehis Heinsaar on √ºks auhinnatumaid kaasaegseid eesti kirjanikke, kes viib lugejad maagilise kujundiilmaga s√ºrreaalsetesse maailmadesse. Juba oma esimese jutukoguga &quot;Vanameeste n√§ppaja&quot; p√§lvis ta 2001. aastal Betti Alveri deb√º√ºdiauhinna ning jutukoguga &quot;H√§rra Pauli kroonikad&quot; Eesti Kultuurkapitali proosaauhinna. Lisaks sellele on Mehis Heinsaar p√§lvinud kolmel korral Friedebert Tuglase novelliauhinna ning Juhan Liivi luuleauhinna. Millistest m√µttetihnikutest tema rikas kujundimaailm v√µrsub, r√§√§gib ta ise saates l√§hemalt. Saatejuht Marie Pullerits. Muusika: Yann Tierseni &quot;La valse d`Am√©lie&quot;, esitavad Yann Tiersen, Christian Quermalet ja Ensemble Orchestral Synaxis.



Eelmisel reedel v√µttis EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna professor Hilkka Hiiop vastu rahvusvaheliselt hinnatud k√µrge autasu, 2017. aasta Loova Euroopa ja Euroopa Nostrae muinsuskaitse auhinna teadusuuringute kategoorias, Herman Rode altari uurimis- ja konserveerimisprojekti juhtimise eest. Hilkka Hiiop r√§√§gib v√§ga p√µnevalt Kaarli kiriku altarimaali ja piiskopliku Toomkiriku altari praegu pooleli olevast restaureerimisest, oma √µpingutest ja t√∂√∂aastatest Roomas ning toonitab kaasaegse kunsti hoidmisest k√µneldes, et kunstip√§rand toetab ajaloolise m√§lu s√§ilimist. Saate autor on Kaja K√§rner. Helioperaator Anna-Maria Kurrel.





Veebruarikuises &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on teemadeks v√§ljakutsed tavaarusaamale arhitektuurist ja avalikust ruumist kui millestki kindlast, ratsionaalsest ning p√ºsivast. Laura Linsi ja Roland Reemaa r√§√§givad Veneetsia Arhitektuuribiennaalilt Tallinnasse EKA galeriisse j√µudnud n√§ituse p√µhjal, mida v√µiks endast kujutada oks√º√ºmoron &quot;n√µrk monument&quot;. Kumu kuraator Anu Allas ja kunstnik Anu Vahtra tutvustavad √§sjaavatud n√§itust Kumu kunstimuuseumis &quot;Gordon Matta-Clark: anarhitekt / Anu Vahtra: eemaldamise teel tervikuni&quot;, kus Matta-Clarki p√§randi ning Vahtra sekkumiste kaudu k√§sitletakse ruumi loomist kollektiivse, allumatu ja sekkuva praktikana. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.



1. Vestlesime Liina Siibi n√§itusest &quot;Paradiisi poliitika&quot; Tallinna Kunstihoones. N√§itusel on t√§helepanu all kaasaegsete naiste v√µimalused t√∂√∂turul ning p√§rimustest ja rahvajuttudest v√§lja nopitud, √ºmberp√∂√∂ratud lood mitte vastavad naised. 2. Tartu Kunstimajas on avatud maalikunstnik Mihkel Ilusa n√§itus &quot;L√§bir√§√§kimised / Fasaadit√∂√∂d&quot;. Ilus on kogunud tuntust mitte ainult oma t√∂√∂dega, vaid ka programmiliste s√µnav√µttudega, mis on kriitikute poolt t√§nuga k√µnepunktideks v√µetud. Saates kommenteerib oma t√∂id ja praktikat kunstnik Mihkel Ilus ise, samuti abstraktset maali viljelev Kristi Kongi ning kuraator Siim Preiman. (Indrek Grigor) Toimetab Maarin M√ºrk.



Maarin M√ºrk vestleb kaasaegse kunsti biennaali Tallinna Fotokuu kunstilise juhi Laura Tootsi ja fotokunstimessi Foto Tallinn √ºhe eestvedaja Helen Meleskiga. M√µlemad s√ºndmused toimuvad just n√º√ºd ‚Äì Fotokuu kuni 3. novembrini ning fotokunstimess just n√§dalavahetusel Kai kunstikeskuses Noblessneris (rohkem infot siit: https://www.fotokuu.ee/). Teiseks saatek√ºlaliseks on Evelyn Grzinich MoKSist, kes avab natuke tausta Eesti √ºhe k√µige pikemalt tegutsenud kunstnike veetud algatuse &quot;v√§iksemaks kasvamise&quot; plaanidest ning tutvustab kuni 25. oktoobrini Tartu Loodusmajas avatud n√§itust &quot;Mitte silmist, mitte s√ºdamest&quot; (rohkem infot siit: https://moks.ee/events/not-out-of-sight-not-out-of-mind). Indrek Grigor omakorda toob kuulajani kaks Pallase fotoosakonna j√µul avatud rahvusvahelist fotokunsti n√§itust Nooruse galeriis Tartus Diana Tamane kureeritud Gustavo Sagorsky v√§ga isiklik kollektsioon &quot;Sonia&quot; ning ilmselt t√µesti vaid Peeter Linnapliku k√§eviipega Tartu j√µuda saanud,

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis on avatud n√§itus &quot;Vanda Juhansoo. Kunstnik v√µi kummaline naine?&quot;. Juhansoo elule, loomingule ja p√§randile tagasi vaadates kerkivad k√ºsimused: milliste valikute ees seisid naiskunstnikud 20. sajandi alguse Eestis? Millised v√µimalused olid naistel kunstile p√ºhenduda? Kas t√∂√∂stusrevolutsiooni j√§rgse 20. sajandi alguse Eesti tarbekunstnikel oli v√µimalik end teostada? Miks s√§ilitavad Vanda Juhansoo teoseid pigem etnograafilised m√§luasutused kui kunstiga tegelevad institutsioonid v√µi kuidas sai Vandast &quot;Valgemetsa n√µid&quot;, mitte mainekas tarbekunstnik? L√§hemalt avavad teemat n√§ituse koostajad Rebeka P√µldsam ja Andreas Kalkun. Saatejuht Ave T√∂lpt.





Kai kunstikeskuses on 8. novembrini avatud n√§itus &quot;Leviaatan: Paljassaare peat√ºkk&quot;, Briti kunstniku Shezad Dawoodi ning Eesti teadlaste, ornitoloogide, ajaloolaste, muusikute ja kunstnike √ºhist√∂√∂. &quot;Leviaatan&quot; on esmakordselt 2017. aastal esitletud mitmeaastane, osaliselt juba valminud ja osaliselt valmimisj√§rgus projekt, mis keskendub inimtegevuse ja kliimamuutuste seostele. Ulatusliku multimeedia projekti Tallinna j√µudmise l√§htepunktiks oli paari aasta tagune sobivate v√µttekohtade otsing Dawoodi uue filmi jaoks, kui kunstniku inspiratsiooniks sai Paljassaare poolsaar. &quot;Leviaatani&quot; sarja Paljassaare-peat√ºkk keskendub poolsaare √∂koloogilisele, poliitilisele ja ajaloolisele kontekstile. Muljeid ja m√µtisklusi otse n√§ituselt kuraatori Triin Metslaga. Saatejuht Kaisa Ling

Oktoobrikuises &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on k√µigepealt k√ºlaliseks keraamik Ingrid Allik, kelle osalusel n√§itus &quot;Nagu kivid voolavas vees&quot; on Tallinna Linnagaleriis avatud veel kuni 08.11.2020 ning see oli hea ettek√§√§ne vestelda loomingulise praktika, inspiratsiooniallikate, leidobjektide jpm √ºle. Teiseks saatek√ºlaliseks on seoses Kumu kunstimuuseumis avatud n√§itusega &quot;Egiptuse hiilgus&quot; Oliver Orro, kes jagab oma t√§helepanekuid n√§ituselt ning Egiptuse kunsti eksponeerimise v√§ljakutseid laiemalt (Egiptus hiilgab Kumus kuni 21.03.2021). Indrek Grigor annab √ºlevaate sanatoorsest olukorrast Kogo galeriis (Bruno Goosse n√§itus Sara B√©dard-Goulet' kureerimisel avatud kuni 05.12.2020). Saatejuht Maarin M√ºrk.

Eesti Kunstimuuseum t√§histas 2019. aasta novembris 100. s√ºnnip√§eva. Kunstimuuseum, mille esimeseks koduks oli Kadrioru loss, on laienenud viieks eri muuseumiks: Kadrioru kunstimuuseum, Mikkeli muuseum, Niguliste muuseum, Adamson-Ericu muuseum ja alates 2006. aastast on Kadriorus k√ºlastajatele avatud Kumu kunstimuuseum ‚Äì Eesti Kunstimuuseumi uus peahoone. Kutsume teejuhiks kunstiteadlase Eha Komissarovi ja teeme ringk√§igu k√µigis neis muuseumides, et m√µista, mida on meile t√§hendanud 100 aastat kunstiga. Saatejuhid Margit Kilumets ja Margus Tabor, re≈æiss√∂√∂r Antti H√§kli, toimetajad Mariina M√§lk, Tiina Kruus ja Anne Aavik.

1950. aastate L√µuna-Eesti alevipoisi elu-, v√µitlus- ja loomevaim on kange ning temast kujuneb N√µukogude Eesti v√µimsaim avangardist, keda iseloomustavad produktiivsus, loovus ja kirglikud suhted. Legendaarse kunstniku ja arhitekti hoog ei ole raugenud t√§naseni ‚Äì pigem vastupidi! Film esitab tervikloo Leonhard Lapinist kui loojast, kuid fookuses on ta just arhitektina, kelle kunsti- ja arhitektuurilooming on liikunud tuntavalt paralleelradadel. Avanevad ka peategelase maailmavaade, t√µekspidamised ja m√§ssumeelne olemus. Autor-stsenarist Margit Mutso, montaa≈æire≈æiss√∂√∂r Kalle K√§√§rik, produtsent Eros Brambat, tootja AD Oculos Film O√ú.

Eduard Vilde muuseumis avati eile n√§itus &quot;Linda Vilde muuseum&quot;, mis on p√ºhendatud Linda Vilde tegevusele ajakirjaniku, √ºhiskonnategelase ja t√µlkijana. Linda J√ºrmann oli Eduard Vilde abikaasa. Alates nende tutvumisest 1904. aastal jagasid nad √ºhiseid v√§√§rtushinnanguid, √ºheskoos p√µgeneti poliitiliste p√µhjustel Eestist (maapaos oldi 11 aastat), √ºheskoos siia ka naasti. &quot;Linda Vilde oli oma aja kommete ja traditsioonide taustal uuendusmeelne inimene,&quot; on n√§ituse kaass√µnas √∂elnud kunstnik Liina Siib, kes rohkem kui aasta kestnud ettevalmistustega on n√§itusele toonud mitmeid ootamatuid teemasid, n√§iteks noore Linda J√ºrmanni unistused. N√§ituse kaudu loodetakse publikule anda suuremat pilti ka Eduard Vildest, kelle s√ºnnist m√∂√∂dus mullu 140 aastat. Liina Siib on saatek√ºlaline. Saatejuht on Tarmo Tiisler.



Vanas√µna √ºtleb, et maitse √ºle ei vaielda. Kui aga k√ºsimus puudutab ausambaid, monumente ja meie k√µigi √ºhist avalikku ruumi, algavad vaidlused maitse √ºle v√§ga kiiresti. Kuigi Pronkss√µduri teisaldamine t√µi kaasa massirahutused, on rahval vere keema ajanud ka Vabaduss√µja v√µidusammas, planeeritav P√§tsi pea ja Tallinna lahes seisev rahvuskangelane Kalevipoeg. Olgu tegemist poliitilise monumendi v√µi m√§lestussambaga, riigimehe v√µi kultuuritegelasega - miks avalikku ruumi p√ºstitatud ausambad Eestis nii sageli t√ºlisid tekitavad? Saatejuht Urmas Vaino, re≈æiss√∂√∂r Elo Selirand, toimetaja Aivi Parij√µgi, produtsent Birgit Rae.

Millest me ikkagi r√§√§gime, kui mainime s√µnapaari &quot;avalik ruum&quot;? T√§nu t√§naseks Viljandis s√µna otseses m√µttes kasti pandud Jaak Joala monumendile on √ºhiskonnas taas kerkinud √ºles arutelu, mille keskmes on √ºhtpidi monumendid ning neid vormivad kunstnikud, teisalt avalik ruum, mille kavandamisel peaks olema √µigustatult igal seda tarbival inimesel ka oma osa kosta. Ometi saavad m√µlemad arutelud oluliseks alles siis, kui kellegi huvisid on riivatud. Eestis on suur hulk haritud kunstnike, arhitekte ja linnaplaneerijaid, kes saaksid olla suureks abiks avaliku ruumi ning ka sellesse planeeritavate objektide valikul. Sageli saavad nemadki s√µna√µiguse alles siis, kui &quot;pahandus&quot; juba tehtud. Aasta 2019/2020 Eesti inimarengu aruanne on palju keskendunud avaliku ruumi temaatikale. Millest me ikkagi r√§√§gime, kui mainime s√µnapaari &quot;avalik ruum&quot; ning kuidas v√µiks toimuda otsustusprotsess avalikku ruumi kunstiteoste planeerimisel? Kas t√§na kehtivad avaliku ruumi tarvis loodavate 

Kuraatorid Nele Tiidelepp ja Riin Maide kutsuvad 24. veebruaril √ºhep√§evasele interdistsiplinaarsele korteri n√§itusele &quot;See sinine maja seal Baeri t√§naval&quot;, aadressil Baeri 5 Tartus. √úheks p√§evaks t√§idab korteri interdistsiplinaarne n√§itus. Kunstnike kohandumised ruumile ja selle √ºhisosale praeguste aegadega avalduvad performance'ite, installatsioonide ja muude eriilmeliste sekkumistena. Kunstnikud on: Liisbeth Horn, Robin Isenmann, Saara Liis J√µerand, Gregor Kulla, Maria Izabella Lehtsaar, Liz Lethal, Janne Lias, Riin Maide, Anumai Raska, Geil Studio, Marta Talvet, Nele Tiidelepp, Raul Markus Vaiksoo ja Mattias Veller. Saatejuht on Liina Vainumetsa.

Kumu uut p√ºsiekspositsiooni &quot;Identiteedimaastikud&quot; tutvustavad kuraatorid Linda Kaljundi ja Kadi Polli. P√ºsin√§itus tutvustab siinset vanemat kunsti (1700-1945), p√µimuvad baltisaksa, vene ja eesti traditsioonid. Omaette teemadena kerkivad esile baltisaksa ja eesti visuaalkultuuri seosed, piltide t√§hendus noores Eesti rahvusriigis, unistused moodsast elust, naiskunstnike h√§√§l, vaikiva ajastu ja s√µjaaja kunst ning kohalike identiteedimaastike kujunemise lugu. K√µrge kunsti k√µrval uuritakse harrastajate, hariduse, tarbegraafika ja disaini m√µju visuaalsele identiteediloomele. Muuseumite teemal j√§tkub saade veelgi. Nimelt on Eduard Vilde muuseumist ajutiselt saanud Linda Vilde muuseum! N√§itus on p√ºhendatud Linda Vilde tegevusele ajakirjaniku, √ºhiskonnategelase ja t√µlkijana. Linda J√ºrmann oli Eduard Vilde abikaasa. Alates nende tutvumisest 1904. aastal jagasid nad √ºhiseid v√§√§rtushinnanguid, √ºheskoos p√µgeneti poliitiliste p√µhjustel Eestist (maapaos oldi 11 aastat), √ºheskoos siia ka na

Hooaja viimases &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on Maarin M√ºrgil k√ºlas Urmas L√º√ºs, kelle n√§itus Hobusepea galeriis &quot;Teatavate piiride poorsusest&quot; (kuni 07.06) on algt√µuke saanud perekonnale kuuluva materiaalse p√§randi sorteerimisest ja julgest √ºmberm√§ngimisest. Materjalist l√§htuv kunst ning valdkondade risttolmnemine on t√§helepanu all ka Kumu kunstimuuseumi n√§itusel &quot;Kunst on disain on kunst&quot; (kuni 03.10) ning &quot;Kunstiministeeriumis&quot; teevad sellesse sissevaate kuraatorid Eda Tuulberg ja Karin Vicente. Indrek Grigor vestleb maalikunstnik Kristi Kongiga Kogo galeriis avatud n√§ituse &quot;Oli see unes v√µi oli see ilmsi?&quot; (kuni 19.06) peategelasest Magentast - ootusp√§raselt on juttu v√§rvist, aga ka pealkirjandusest ja karantiini k√µrvalm√µjudest. Kunstiministeerium soovib sisutihedat kunstisuve ja kohtumiseni uuel hooajal!



Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor on k√ºlla kutsunud Marge Monko, kelle n√§itust &quot;Suur teeskleja&quot; (koos Gabriele Beveridgega) saab n√§ha KAI kunstikeskuses. Vaateaknad ja kaupade v√§ljapanekud poodides p√º√ºavad meid pidevalt v√µrgutada ‚Äì vahel on need katsed edukamad, vahel m√µjuvad nagu kohmetu flirt. Monko ja Beveridge t√µstavad oma n√§itusel selle v√§ljapaneku-kultuuri eraldi t√§helepanu alla ‚Äì ilmuvad tuttavad elemendid nagu mannekeenide osad, stanged, vitriinid, luksuskaubad jpm, kuid mitte oma harjumusp√§rases rollis ja intrigeerivate lisandustega. Kaasaja s√µlmpunktid on fookuses ka √§sja Tallinna Kunstihoones avatud n√§itusel &quot;Mis sillutab teed uuele maailmale?&quot; (kuraator Corina L. Apostol, kuni 05.12.2021). L√§hiaastate sotsiaalselt kaasatud kunsti √ºlevaaten√§itusel kohtab teemasid nagu p√§evapoliitika ja t√µej√§rgne √ºhiskond, sotsiaalmeedia m√µju, linnaruumi muutumine ja gentrifikatsioon, migratsioon, kv√§√§r-k√ºsimused, kunstnike √µiglase tasustamise teemad jne. M√ºrk ja Grig

Avatud on maalikunstnik Vano Allsalu isikun√§itus &quot;Maailm peas&quot;, mida tutvustab Tartu Kunstimuuseumi n√§ituste osakonna juhataja Indrek Grigor. Viltuse maja esimese korruse vallutavad v√§rvilised, emotsionaalsed ja intelligentsed abstraktsed teosed. Publikule avaneb kunstniku stiihiline sisemaailm. Alates 16. oktoobrist saab Tartu Kunstimuuseumis k√ºlastada kolme uut n√§itust: teisel ja kolmandal korrusel avaneb kunstnike kollektiivi Eesti Energiad (J√ºri Ojaver, Paul Rodgers, Jaan Toomik ja Jaan Paavle) √ºhisn√§itus &quot;Harjumuse j√µud&quot;, projektiruumis videokunsti n√§itus &quot;(ise)teadvus&quot; ning esimese korruse saalis Vano Allsalu isikun√§itus &quot;Maailm peas&quot;. Saatejuht Liina Vainumetsa.

Juhan Kuusi Dokfoto Keskus esitleb esmakordselt Eestis Ungari Fotomuuseumi kogul p√µhineva viie fotomeistri n√§itust &quot;Inimest peegeldades&quot;. &quot;Ainult andekusest ei piisa, peate olema ka ungarlane&quot;, on √∂elnud k√µige kuulsama Ungari p√§ritolu fotograaf Robert Capa (1913-1954). Kuigi fotolegend m√µtles neid s√µnu naljana, on selle taga peidus omajagu t√µde ning tema t√∂id on n√§itusel rohkem kui teiste meistrite teoseid. √úhelt poolt on p√µhjuseks fakt, et fotokeskusele nime andnud Juhan Kuusi jaoks oli just Robert Capa √ºks t√§htsamaid eeskujusid. Teiseks ‚Äì just Capa n√§itas fotodel s√µda nii l√§hedalt nagu keegi teine ei olnud seda varem teinud. Seega pani kaasaegsele konflikti-ja s√µjafotograafiale aluse just Capa. N√§itust kommenteerib Dokfoto Keskuse kuraator Toomas J√§rvet. Saatejuht Robert Staak.

Kunstiministeeriumis on k√ºlas Tallinna Kunstihoone kuraator Siim Preiman, kelle koostatud n√§itust &quot;M√§ndfulness&quot; saab Tallinna Linnagaleriis vaadata 28. novembrini. Kas eestlased on metsarahvas? Kuidas astuvad omavahel dialoogi Olimar Kallase karikatuurid ja Mall Nukke r√§mpspostist kollaa≈æ Kalevipoja r√§nnakust maailma otsa? Kuidas teha kaasaegse kunsti n√§itus n√µnda, et ka selle &quot;k√∂√∂gipool&quot; ja produktsioon peaks silmas oma √∂koloogilist jalaj√§lge? Eelmainitud k√ºsimuste juurest liigutakse aruteluga edasi Kumusse, Jeremy Shaw videoinstallatsiooni &quot;Phase Shifting Index&quot; keskele, kus tantsivad tuleviku subkultuurid, iga√ºks enda v√§ljat√∂√∂tatud p√µhim√µtete alusel, haarates ka publiku h√ºpnootilisse seisundisse. Kas see on parim pidu, mida Kumu suures saalis on korraldatud? Saate l√µpetab Tallinna vanalinna galeriide k√ºlastus ‚Äì Mari-Leen Kiipli n√§ituse &quot;Niina kalastab lodudel, v√µrendikel ja p√µikmadalatel&quot; Draakoni galeriis ning Kristen R√§stase &quot;Hoolek

Vabakutselised loovisikud ‚Äì kust king pigistab?. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor vaatavad koos vabakutselise kunstit√∂√∂taja Airi Triisbergiga otsa Praxise mahukale uuringule &quot;Vabakutselised loovisikud, nende majanduslik toimetulek ja sotsiaalsete garantiide k√§ttesaadavus&quot; ja arutavad, kust king pigistab ning mida saaks ette v√µtta (saab ka √ºlevaate, mida on viimase 20 aasta jooksul juba ette v√µetud). Saate teises pooles surfavad saatejuhid nullindates. Peamiselt Kumus avatud n√§itusel &quot;Kunst mugavustsoonis? Nullindad Eesti kunstis&quot; (kuraatorid Eha Komissarov ja Triin Tulgiste, avatud kuni 09.10.2022), aga ka ETDMi n√§itusel &quot;Nulltuju. Eesti moe avangard 2000 - 2010&quot; (kuraator Anne Vetik, avatud kuni 23. jaanuar 2022). Samuti meenutavad saatejuhtid 2019. aastal Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse v√§ljaantud artiklikogumikku &quot;Normaalsed nullindad&quot; (koostaja Rael Artel). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Portreelugu Eesti tippskulptorist. Edith elab suviti Hiiumaal, sealt alustamegi temaga tutvumist. Ta t√∂√∂tab v√§ga palju ja selle t√µttu ka j√µuab palju. Filmis n√§eme kaht erinevat maailma, kunstniku kinnist ja isegi √ºksildast elu, kunsti loomise protsessi ning siis selle publikule tutvustamist maailma kunstipealinnas (Art Baselil ≈†veitsis), suuri n√§itusi, nende festivalide avamisi, kuhu skulptori teosed j√µuavad. Edith on v√§ikse poisi ema, indie-muusika skeenes legendaarse Raul Saaremetsa elukaaslane. Edith on Eesti publikule juba p√§ris tuntud ja praegu on k√§es hetk, mil ta teeb esimesed iseseisvad sammud rahvusvahelisel areenil, seda strateegiliselt parimates kohtades. Mis on kunstniku vastutus? Kas kunst saab elu muuta? Re≈æiss√∂√∂r Aljona Sur≈æikova, operaator Sergei Trofimov, heli Dmitri Piibe, v√§rvikorrektsioon Artemi Sintsov, helilooja Aleksandr ≈Ωedeljov, produtsent Sergei Trofimov. Tootja Diafilm 2021.
Saatek√ºlaline on re≈æiss√∂√∂r Terje Toomistu, kelle uus film &quot;P√µlvkond piiri taga&quot; portreteerib erinevatel p√µhjustel Eestist √§ra l√§inud noori. Filmi keskmes on p√µlvkond, kes astus ellu p√§rast Eesti liitumist Euroopa Liiduga ning otsustas minna v√§lismaale t√∂√∂le, √µppima v√µi maailma avastama. Ent aastaid hiljem pole p√∂√∂rdumine tagasi Eestisse sageli sama lihtne. Linateos toob vaatajani lood maailma eri paigus elavatest eestlastest, kes ausalt ja avatult jagavad oma isiklikke lugusid, m√µtteid ja tundeid seoses r√§nde, kuuluvuse ja juurtega. Erilinastused koos filmitegijatega toimuvad 29. jaanuaril kinos S√µprus ning 31. jaanuaril Tartu Elektriteatris. Saatejuht on Tarmo Tiisler.



Uue aasta esimene &quot;Kunstiministeerium&quot; kohtub k√µigepealt Tallinna Graafikatriennaaliga - kunstis√ºndmusega, mis toimub j√§rjepanu juba alates 1968. aastast. K√ºlas on juhatuse liige Marten Esko, kes vastab saatejuhtide k√ºsimusele, kuidas on sellise v√§√§rika ajalooga kunstis√ºndmust edasi kanda ja iseloomustab seekordset triennaali ning selle kohta kaasaegse kunsti maastikul. Saatejuhid v√µtavad endale vabaduse l√§bi hekseldada kolm aktuaalset n√§itust. Need on aga Tamara Luuki kureeritud Neeme K√ºlma ja Alice Kase &quot;Edevuses √ºksi&quot; Tallinna Linnagaleriis, Siim Preimani kureeritud Krista M√∂lderi ja Kristi Kongi &quot;... ja teised valguse varjundid&quot; Tallinna Kunstihoones ning Reet Marki kureeritud Miljard Kilki retrospektiiv Eesti Rahva Muuseumis. Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Intervjuu kunstnik Tanja Muravskajaga, kelle korraldatud n√§itus &quot;Hingel√§hedane s√µna&quot; on avatud Tallinna Vene muuseumis (kuni septembrini 2022). Vestleme keele omap√§radest, lugudest, mis on s√µnade taga ning kogukonnast, mida muuseum enda √ºmber loob. Seej√§rel v√µtab Kunstiministeerium k√µne P√§rnusse. Kuraator Marian Grau tutvustab talvise kunstielu k√§imat√µmbajat FotoFesti, mille kuus n√§itust j√§√§vad avatud m√§rtsi l√µpuni/aprilli alguseni. Valikus on kaameravaba fotokunsti, fotokunsti ajalugu, portreefotot, vaatefotograafiat ning ka √ºks kosmiline m√µ√µk. Saate l√µpuks soovitab &quot;Kunstiministeerium&quot; kahte n√§itust: &quot;Valve Janov. Algusest avangardi 1942‚Äì1965&quot; Adamson-Ericu muuseumis (kuni 27.03, kuraatorid √úlle Kruus, Enn Lillemets) ja &quot;Pikipiirijooksja, rotip√º√ºdja ja m√º√ºriladuja&quot; Tallinna Kunstihoone galeriis (kuni 03.04, kuraator Gregor Taul). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Tartu Kunstimuuseumis saab k√ºlastada kolme n√§itust: kolmandal korrusel on baltisaksa maalikunstniku Lilly Waltheri (1866‚Äì1946) loomingut tutvustav n√§itus &quot;Lilly Walther. Piiritu&quot;, projektiruumis on Noor Tartu n√§itusesarjas Nele Tiidelepa isikun√§itus &quot;Keda saab ainult igatseda&quot; ja esimesel ja teisel korrusel Ludmilla Siimu (s 1938) retrospektiivn√§itus &quot;Olemise helk&quot;. V√§ljapanekuid tutvustavad kuraatorid Nele Ambos (&quot;Lilly Walther. Piiritu&quot;) ja Kristlyn Liier (Ludmilla Siim &quot;Olemise helk&quot;) ning kunstnik Nele Tiidelepp (&quot;Keda saab ainult igatseda&quot;). Saatejuht Liina Vainumetsa.

K√ºlas on kunstnik Diana Tamane, kellel on avatud n√§itused &quot;Puudutuse t√ºpoloogia&quot; EKKMis (kuni 05.06) ning &quot;Sama taeva all&quot; Kogo galeriis (kuni 18.06). Tamane vaatleb nendel n√§itustel l√§hedalt, lausa naha alla pugedes t√ºtarde, emade ja vanaemade kogemusi, koos olemist, omavahelist d√ºnaamikat ja toetust. Lisaks arvustavad saatejuhid n√§ituseid &quot;Ars viva 2022 ‚Äì tajuv√§lja agendid&quot; (kuraator Maria Helen K√§nd, Kai kunstikeskuses kuni 07.08) ning &quot;Teie m√§ngige, me k√§ime korraks √§ra&quot; (kuraator Tamara Luuk, Tallinna Kunstihoones, kuni 05.06). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.



70 aastat (1968) kunstnik Eduard Viiralti s√ºnnist. Kasutatud 1963. aastal saates olnud helil√µike. 00:02:21. Kunstnik Evald Okase meenutused. Eduard Viiralt on suurt m√µju avaldanud graafikaliste tehnikate v√§ljaarendamisele. Esimesed kohtumised 1939. aastal, oli tagasihoidlik inimene. 00:04:36. Anton Starkopfi meenutused. Kohtus Eduard Viiraltiga Pallase ateljees Tartus. Skulptuuri√µpingud Saksamaal. 00:08:11. Ferdi Sannamees r√§√§gib, et Eduard Viiralt oli kinnise iseloomuga. 00:10:45. Aleksander Vardi meenutused. Oli Pariisis Eduard Viiralti toakaaslane. K√§isid koos palju joonistamas. Eduard Viiralti t√∂√∂d olid filigraansed. 00:16:27. Kollektsin√§√§r Alfred R√µude (majanaaber Tallinnas) meenutused saksa okupatsiooni aastatest. 00:18:34. Evald Okase meenutused. 1961. a k√ºlastas Eduard Viiralti viimast puhkepaika Parisis. Teksti loeb Aino Ripus. Saate autor Lembit Lauri.

Kunstnik Jaan Jensen (pseudon√º√ºm Sen-Sen, 1904-1967) oli eesti karikaturist ja raamatugraafik. Eesti Kunstnike Liidu esimees aastail 1962-1967. Jaan Jensen on kujundanud, illustreerinud ja koostanud mitmed raamatud: J. Jensen Eesti ajaloo atlas. Eesti Kirjanduse Selts 1933. J. Jensen jt. S√µbralikud ≈°ar≈æid. Kunst 1966. J. Jensen Vastukarva. Valik poliitilist satiiri. Eesti NSV Kunst 1960. Jaan Jensenit √µnnitlesid tema 60. juubelil: Tallinna T√§itevkomitee aseesimees Rein Ristlaan (1933-2007), arhitekt Mart Port (1922-2012) abikaasaga, EKP KK sekret√§r Leonid Lentsman (1912-1996), EKP Tallinna Linnakomitee sekret√§r Nikolai Johanson (snd 1927), ooperilaulja Georg Ots (1920-1975) abikaasaga, koorijuht Gustav Ernesaks (1908-1993) jt.



























Mis on √ºhist kunstil ja k√§pikutel, kaltsuvaipu kuduval memmel ning sisemajanduse koguproduktil? Aga ka puulusika voolijal ja t√∂√∂sturil? Kas n√º√ºd ei l√§he &quot;Elluj√§√§mise kunst&quot; mitte liiale oma lihtsuse ja rahvap√§rasusega? Sugugi mitte, tegemist on v√§ga akadeemilise valdkonnaga. Maailma k√µige mainekamates √ºlikoolides kaitstakse rahvakunsti alal doktorikraade ja t√∂√∂stusena on rahvakunst kindlas kasvutempos. Selleks, et loovt√∂√∂stust rahvakunsti abil upitada ja t√∂√∂kohti juurde luua, sobib ainult kvaliteetne t√∂√∂. Mis on rahvakunstis kasulikku ja kuidas eristada head halvast? Esivanemate p√§randist innustuvad Mariann Raisma ja Gaute Kivistik ning Anu Raud, Heiki P√§rdi, Yrj√∂ Sotamaa, K√§rt Summatavet, Kristjan Sisa jt.

Nahk on inimesele k√µige l√§hemal - v√µiks isegi √∂elda, et nahk on naha ligi. Nahkne rahakott v√µi v√µtmehoidja ei meenuta meile enam √ºrgset praktilisust, millega √§ras√∂√∂dud looma nahast sai veel valmistada mitu tarvilikku eset. Pastlaid ja rakmeid enam igamees ei tee. Paljudele inimestele meeldib t√§naseni nahka katsuda, silitada ja, olgem ausad, ka oma naha vastas tunda. Nahkk√∂ites raamat on nii riiklikult kui perekondlikult v√§√§rikas. Naha ja nahakunsti rolle uurivad koos Mariann Raisma ja Gaute Kivistikuga Lennart M√§nd, Maarja Undusk, Rene Haljasm√§e, Inge Teder ja Patrick Whitaker Inglismaalt: Whitaker on nahka riietanud Madonna, Marilyn Mansoni, Cheri, Janet Jacksoni, v√ºrtsit√ºdrukud, George Michaeli, Mick Jaggeri, Naomi Campbelli, Catherine Zeta Jonesi jpt. Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Liisa Pakosta.



AKU - saated kunstist ja kunstiga seonduvast. R√§√§givad kunstiteadlased, kriitikud, kunstnikud, kuraatorid, f√º√ºsikud, muusikud, n√§itlejad ja filosoofid. Iga saatega t√µstatatakse uus teema, kerkivad uued k√ºsimused ja avanevad uued maailmad kunsti √ºmber. Esimeses saates uuritakse, millised on p√µhilised kunstnike kohta levinud m√º√ºdid ja kuidas need seostuvad t√§naste kunstnike tegutsemisviisidega. M√µtiskletakse selle √ºle, miks kunstnikum√º√ºdid tekivad, kuidas neid (taas)toodetakse ja kelle huve need teenivad. Arutletakse, milline on n√§gemus kunstniku rollist ja kuidas m√º√ºdid kunstnike positsiooni m√µjutavad. Saate autor on kunstiteadlane K√§di Talvoja. Oma visioone jagavad Anders H√§rm, Hasso Krull, Peeter Torop, Marco Laimre, Mare Tralla, Kiwa, Kalev Mark Kostabi jt. Re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee, toimetajad Mariina M√§lk ja Maria-Kristiina Soomre.

Kunstikogumise v√µrdkujuks peetakse Don Juani, kes kunagi ei rahuldunud saavutatuga. L√§biproovitud tee on v√µrrelda kunstikogumist armusuhtega, milles koguja langeb ilusa t√∂√∂ lummusesse ja p√µleb soovist seda iga hinna eest omandada. T√§nap√§eval on kunstikogujatest saanud staarid ja kalli teose omandamisest v√µib saada meedias√ºndmus. Ent kas raha on ainus ratsionaalne viis kollektsion√§√§ri kunstiarmastuse k√§sitlemiseks? Saates uurime kunstikogujate kirjut peret ja otsime kunstikogumise p√µhjusi. Vaatleme arenguid, mida kollektsion√§√§rid on eri aegadel l√§bi teinud ja saame teada, milline kunst on √ºhe v√µi teise koguja jaoks k√∂itev. P√º√ºame l√§heneda ka sellistele iseloomulikele m√§rks√µnadele nagu &quot;kirg&quot;, &quot;investeering&quot; ja &quot;looming&quot;. Selleks, et anda √ºlevaadet kogumise trendidest, vaatame ringi ka v√§ljaspool Eestit. Saate autor kunstiteadlane Eha Komissarov, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.

21. jaanuaril 2006 avati Helsingi kaasaegse kunsti muuseumis Kiasma rahvusvaheline n√§itus &quot;ARS 06&quot;, mis keskendus kunsti t√§htsusele meie kaasajas. Esinema olid kutsutud umbes 40 kunstnikku ja kunstnike gruppi 20 maalt. Eesti kunstnikest osales n√§itusel fotograaf Mark Raidpere, kes Veneetsia biennaalil esindas Eestit suurt t√§helepanu p√§lvinud autobiograafilise foto-videoprojektiga. AKU k√§sitleb Mark Raidpere teost. Kas sellest peab √ºldse r√§√§kima? Kuidas kunsti inimestele l√§hemale tuua? Nende k√ºsimuste √ºle arutavad Hasso Krull, Jan Kaus, Toomas Volkmann, Hanno Soans, Helsingi Kunsti ja Disaini √úlikooli kunstiharidusosakonna professor Helena Sederholm jt. Kunstist r√§√§kimise v√µimalikkus ja v√µimatus m√§ngitakse l√§bi, anal√º√ºsides √ºht konkreetset videoteost. Autor kunstiteadlane K√§di Talvoja, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.

Haus Galerii juht Piia Ausman r√§√§gib oksjonitest, Eesti kunstiturust, n√§ituse- ja m√º√ºgigalerii koostoimest, Artdepoost ja muust. Kas Eestis on olemas kunstiturg? Kes korraldavad oksjoneid ning kust p√§rinevad m√º√ºki minevad teosed? Miks ostetakse kunsti ning kes seda teevad? Kas erakogujad konkureerivad muuseumidega? Mis laadi teosed on oksjonitel k√µige n√µutumad? Kui suur on √ºhe oksjoni keskmine k√§ive? Miks on Konrad M√§gi t√∂√∂d nii hinnatud? Milline on Kalamajas asuva ning noorele kunstile keskendunud Artdepoo galerii tegutsemise strateegia ja taktika? Kas Eestis on v√µimalik m√º√ºa kaasaegset kunsti? Kui spontaanselt v√µi kalkuleeritult kunsti ostetakse? Kas Eesti kunstiturule satub ka v√§lismaalasi ja v√§lismaist kunsti? Kas Eesti kunstikoguja saaks osta Picasso v√µi Damien Hirst'i teoseid?
Koopia kui informatsioonikandja on kaasaegse √ºhiskonna lahutamatu osa. Koopia on tarbekaup, mida √ºhes oma vooruste ja vigadega, teadlikult v√µi teadmatult tarbivad k√µik. √úks v√§heseid valdkondi, kus koopia-teema enam emotsioone paisutab, on kunst. 20. sajandil alahinnatud koopiad on tagasi vallutamas oma √µiguslikku kohta kunstiajaloos ja m√µistetavaks saab koopia kultuurilooline roll ning asendusv√§√§rtus. Kontseptuaalse ja digitaalse kunsti v√µiduk√§ik seab koopia originaaliga samale pulgale ja kunstnike individuaalsus ning selle v√§ljendamiseks rakendatav moodsaim tehnika ei v√§lista kopeerimise kui loomingulise kunstimeetodi s√§ilimist. Koopiatest ja kopeerimisest k√µnelevad saates kunstiajaloolased Tiina Abel, Mai Levin, Kadi Polli ja Anne L√µugas, kunstnikud T√µnis Saadoja, Peeter Laurits ning Laurentsius. Lisaks r√§√§givad koopiatest dr Aleksander Stern, f√º√ºsik Jaan Praks, reklaamitootja Ott R√§tsep, muusik Mart Sander ja √§rimees Andres Haamer. Saate autor on kunstiteadlane Tiina-Mall Kreem, re≈

Saates r√§√§givad No Performance Festivali n√§itusest &quot;Continental Breakfast&quot; n√§ituse korraldaja, kunstikriitik ja Tallinna Kunstihoone kuraator Anders H√§rm ja Kanuti Gildi Saali direktor Priit Raud. Millist festivali tahaksid √ºheskoos teha &quot;kunstimaailmas&quot; opereeriv asjatundja ja &quot;tantsumaailmas&quot; tegutsev spetsialist? Millistelt erialadelt, tegevusv√§ljadelt ja maadelt tulevad kokku esinejad Tallinnasse? Mis ≈æanrilised piirid on uue teatri, tantsu ja tegevuskunsti vahel ning kuidas neid valutult Kanuti Gildis kokku segatakse? Kuidas taoline mikstuur saab toimida ja publikule m√µjuda? Kas eesti publiku vastuv√µtt on iseloomustatav kui soe, neutraalne v√µi ≈°okeeritud? Mis on &quot;uus&quot; performance? Kus asuvad ≈æanripiiridest v√§ljunud kultuurilise tegevuse ideelised allikad? Miks kardavad telet√∂√∂tajad praetud munade p√§hel√∂√∂mist?
P√º√ºame lahti kerida n√§ituse m√µistet nende toimumiskohtades ja n√§itusekorraldajate eesm√§rkide tutvustamise kaudu. Peatume kahel unustamatul n√§ituse etalonil ja meenutame omaaegseid Kunstihoone kevad-s√ºgisn√§itusi. T√§nu ETV arhiivile on v√µimalus peatuda ka 1990. aastal toimunud murrangumomendil n√§itusekultuuris ja j√§lgida uue kaasaegse n√§ituseformaadi s√ºndi. Nagu elu, nii ka n√§itused ei seisa √ºhel kohal. Kuiv√µrd n√§itus on lahutamatu kuraatorist, teeme katset ka selle n√§htuse avamiseks. Loodame, et n√§itus hakkab elama selle keerulise organismina, mis toodab meelelahutuse k√µrvalt uusi kunstin√§htusi. Me ei varjagi, et n√§itused on, olid ja on edaspidigi erinevate huvide kokkup√µrkamise paigaks. Autor kunstiteadlane Eha Komissarov, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel, toimetaja Mariina M√§lk.
Jutt koopiate ajaloost kunstis. Saates r√§√§givad Kadrioru Kunstimuuseumi kuraator Tiina-Mall Kreem ja kunstnik Peeter Laurits n√§itustest &quot;Meistriteoste lummus&quot; ja &quot;Meistriteoste varjus&quot;, koopiast ja originaalist, pildilevist, omaniku√µigusest, autorikaitsest ja muust. Milline roll oli kopeerimisel 19. sajandi kunstis ning kuidas tuleks tolleaegseid koopiaid hinnata praegu? Kas kunstiajalugu koosneb ainult ≈°ed√∂√∂vritest? Miks sattusid koopiad 20. sajandil p√µlu alla? Mida t√§hendab kopeerimine ‚Äì on see mehhaaniline v√µi loominguline tegevus? Kas koopia v√µib olla huvitavam kui originaal? Miks on Laurits meistriteoste suhtes irooniline? Kas koopiate fookusesse t√µstmine on pigem moen√§htus v√µi √µigluse jaluleseadmine? Miks ja kuidas pildid ringlevad? Kas autor vajab kaitset? Kellele kuulub kunstiklassika?

Pimedate √ñ√∂de Filmifestivali raames toimuvast animafilmide festivalist &quot;Animated Dreams&quot; r√§√§givad selle juht Heilika V√µsu ja √ºhe filmi autor Priit Tender. Kas animafilm suudab v√µistelda suure kinoga v√µi j√§√§b pigem friikide alaks? Kuidas &quot;Animated Dreams&quot; kokku pannakse? Millised on animafilmi v√µimalused ja alaliigid? Kas tegemist on pigem kino v√µi kunstiga? Kas animafilme v√µiks eksponeerida n√§itusesaalis? Miks on animatsioon eesti filmi visiitkaart ning kui oluline on see teiste maade filmiilmas? Kuidas Eesti animafilmi tegijad elus p√ºsivad? Kust l√§heb animafilmi puhul piir kommertsi ja kunsti vahel? Mil viisil erineb animafilmi stsenaarium m√§ngufilmi omast? Mida √ºldse t√§hendab animatsioon? Milline on filmitegemise tehniline k√§ik? Kas tulevik on arvutianimatsiooni p√§ralt? Mis on animafilmis sellist, mida muus kinos ja kunstis ei ole?
R√§√§gime teostest, mis on murdnud v√§lja kunstimaailma kitsastest piiridest ja sisenenud popkultuuri m√§ngumaale - muutunud hittideks. Mida t√§hendab hitt kunstis, kuidas see tekib ja mil viisil toimib? Kas hitti saab teadlikult toota? Kes v√µi mis sillutab teed edetabelite tippudesse - reklaamib√ºroo, kuraator v√µi publiku √§ratundmisr√µ√µm? Kuiv√µrd on seotud teose kunstiv√§√§rtus ja hitipotentsiaal? Millised on rahva lemmikud Eesti kunstis? Oma arvamust avaldavad popkultuuri spetsialist T√µnis Kahu, luuletaja ja disainer Asko K√ºnnap, reklaamib√ºroo loovdirektor Rain Pikand, kunstikriitik Johannes Saar ning kunstnikud Kaido Ole, Raoul Kurvitz ja Pipilotti Rist. Saate autor on kunstiteadlane Anu Allas, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel.
Eesti disain, &quot;S√§si&quot;, barokk &amp; dada. Sel s√ºgisel anti esmakordselt v√§lja eesti noore disaineri auhind &quot;S√§si&quot;, mille nominentide n√§itust, teiste hulgas ka Sixten Heidmetsa v√µidut√∂√∂d on v√µimalik vaadata Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. &quot;kunst.er&quot;-i kaast√∂√∂taja Margaret Tali r√§√§kis sel puhul auhinna √ºhe algataja ja Eesti Kunstiakadeemia tootedisiani osakonna juhataja Martin P√§rnaga eesti ja rahvusvahelisest ning p√µhjamaade ja balti disainist, riiklikust disainipoliitikast, t√∂√∂stusest ja kunstist. Eesti Arhitektuurimuuseumis saab praegu n√§ha head eesti disaini ehk Toivo Raidmetsa n√§itust &quot;Barokist dadani&quot;. Disainikriitik Karin Paulus r√§√§gib , miks on Raidmetsa looming oluline, mis on barokk ja miks on dada, milline on asjade seis eesti disainis ning millest see s√µltub, millised on noorte disainerite eneseteostusv√µimalused ning mis on disaini puhul k√µige t√§htsam ‚Äì kunstiline vorm, iniml√§hedus v√µi miski muu.
Tartu vaim on niisugune asi, mida k√µik teavad, aga mida keegi pole n√§inud. Ometi seda kiidetakse v√µi selle √ºle naerdakse. Olenevalt sellest, kuidas inimene ennast ise Tartus tundnud on. Tartu vaimu loovad siin elavad ja t√∂√∂tavad inimesed, olgu need siis kunstnikud, muusikud, arstid, teatritegelased, teadlased v√µi √ºksk√µik millisel muul alal tegutsejad. Kolm ajakirjanikku, Aivi Parij√µgi, Tiina Rebane ja Kristina Veidenbaum on leidnud erinevate elualade esindajad, kes nende arvates Tartu vaimu kannavad. Imat Suumann tahab ennast √µndsaks maalida. Ta usub, et see on v√µimalik, kui unustad √ºmbritseva sotsiaalsuse ja kunstiruumi. Ja vaikne vaatleja v√µib vahel maailma m√µjutada palju rohkem kui k√µva kisaja. Autor Aivi Parij√µgi.



Veneetsia arhitektuuribiennaal ja SPM. 2006. aasta s√ºgisel toimuva Veneetsia X arhitekuuribiennaali teema on -Meta-linn / Meta-City-. Eestit valiti biennaalil esindama sotsiaalse positsioneerimise meetod (SPM) ehk n.√∂ mobiilse linnaplaneerimise projekt, kus mobiiltelefonide abil j√§lgitakse inimeste igap√§evast liikumist ja ruumikasutust ning v√µetakse seda arvesse linnakeskkonna loomisel. Idee on s√ºndinud teaduse ja kunsti piirimail, arhitektide, planeerijate ja geograafide koost√∂√∂s. Veneetsia v√§ljapaneku loovad arhitektuurib√ºroo Urban Mark ja Tartu √úlikooli geograafia instituut. R√§√§gime arhitekt √úlar Marki ja geograaf Rein Ahasega. Kuidas saaks sotsiaalse positsioneerimise meetodit tegelikkuses rakendada ning mida see kaasa tooks? Kas j√§lgimishirm v√µiks inimeste osalust takistada? Kuidas saab SPM kaardistada inimeste tegelikke tahtmisi, kui need on nagunii piiratud juba olemasoleva linnastruktuuriga? Mis on eesm√§rk - kujundada linn inimeste j√§rgi v√µi suunata inimeste liikumist vastavalt plan
Kunst.ee &amp; muuseumieri. R√§√§gime ajakirja kunst.ee uuest numbrist ning muuseumiteemalisest erinumbrist ajakirja toimetaja Heie Treieri ja erinumbri koostaja Mariann Raismaga. Miks muuseumieri ja miks just n√º√ºd? Kas muuseum on eelk√µige hoone v√µi midagi muud? Kuidas on Eestis muuseumikultuur arenenud? Millist t√º√ºpi muuseume on olemas, millisest traditsioonist need l√§htuvad? Milleks on muuseume tarvis? Mis on Eesti muuseumide k√§ek√§iku ja olemust k√µige rohkem m√µjutanud? Kuidas k√§itub k√ºlastaja muuseumis, mida ta t√§hele paneb? Milline v√µiks olla ideaalne kunstimuuseum? Kas muuseum on surnud asjade koht? Kuhu kuulub Kumu v√µrreldes teiste Euroopa kunstimuuseumidega? Kuidas eksponeerida suurt hulka kunsti? Kuidas tekivad ja arenevad muuseumikogud? Kas muuseum peegeldab kunstiajalugu v√µi kirjutab seda?

V√§givald ja propaganda. R√§√§gime Marko M√§etamme ja Marco Laimrega Tallinna Kunstihoones avatud n√§itusest -V√§givald ja propaganda-. Miks ja kuidas tulid kokku Elin Kard, Marco Laimre, Marko M√§etamm ja Andres Tali? Millest selline propagandistlik n√§itusepealkiri? Millistest osadest koosneb Marco Laimre installatsioon? Kuidas t√∂√∂tab idee √µhku laskmiseks m√µeldud autodest siin ja n√§iteks Prantsusmaal? Kas ja kuidas on v√µimalik Elin Kardi maale valesti t√µlgendada? Kas need on m√µeldud √µhutama niigi teravat pildit√ºli? Miks M√§etamm karjub ja pritsib l√µuendile v√§rvi? Kas suurem v√§givald tuleb √ºhiskondlikest struktuuridest v√µi inimese seest? Mida v√§givaldset v√µi propagandistlikku on Andres Tali malbete maastikumaalide kirjeldustes? Kas ja kuidas saab kunstin√§itus midagi √ºhiskonnas m√µjutada? Kas m√µjutamine on eesm√§rk?

Skaalanihe. Kuulete salvestust 4. mail Kumu auditooriumis toimunud diskussioonist n√§ituse &quot;Skaalanihe ‚Äì skulptuur avatud m√§nguv√§ljal&quot; teemal. Osalevad Hanno Soans, Villu Jaanisoo, Raoul Kurvitz, Karin Laansoo ja Andres Kurg. Arutelu juhib Sirje Helme. N√§ituse alapealkiri ‚Äì skulptuur avatud m√§nguv√§ljal ‚Äì on laenatud ameerika kunstiteadlase Rosalind Kraussi krestomaatilisest esseest, kus on juttu sellest, et alates 1970. aastatest pole l√§√§ne kunsti puhul v√µimalik r√§√§kida skulptuuri kindlatest piiridest, etteantud vormist ja vaieldamatutest v√§√§rtustest. &quot;Skaalanihe&quot; p√º√ºabki skulptuuri muutumisi kaardistada ning k√ºsib, mis neid v√§ga erinevaid teoseid l√µpuks siiski √ºhendab. Millest me r√§√§gime, kui r√§√§gime t√§nap√§evasest skulptuurist? Millist skaalat n√§itus nihutab ning kuidas see toimib? Kuidas keskkond teost m√µjutab? Mida t√§hendab sotsiaalne skulptuur? Mis eristab kaasaegset skulptuuri installatsioonist? Miks on just &quot;Skaalanihe&quot; Kumu avan√§itus ja mi

Kristjan Raua preemiad / Marge Monko ja Reimo V√µsa-Tangsoo. R√§√§gime Eesti Kunstnike Liidu asepresidendi Anu Kalmuga seekordsetest Kristjan Raua preemiatest ning noorte fotokunstnike Marge Monko ja Reimo V√µsa-Tangsooga nende paarikn√§itusest &quot;Uurimusi kodanlusest / Nimeta&quot; Hobusepea galeriis. Kristjan Raua nimelist preemiat antakse v√§lja alates 1973. aastast ning see on vanim ja v√§√§rikaim preemia Eesti kunstimaailmas. Mille eest t√µsteti esile seekordsed laureaadid ‚Äì Jaan Elken, Kai Kaljo, Harry Liivrand ja Aili Vahtrapuu? Kuidas toimub otsustamine ja kes kuuluvad ≈æ√ºriisse? Milline on preemia reglement? Kas seekordne otsus oli √ºksmeelne? Milleks on sellist preemiat tarvis? Mis √ºhendab Marge Monko ps√ºhhoanal√º√ºsiga flirtivaid fotolavastusi ja Reimo V√µsa-Tangsoo maastikke? Kuidas k√§sitleb Monko Freudi ja Charcot‚Äôd ning kuidas ta seob neid t√§nap√§evaga? Miks pildistab V√µsa-Tangsoo maastikke ja parke ning kuidas on need seotud tuhandete varasemate loodusvaadetega? Kas ja kuidas saab 
Vene kunst Kadriorus. R√§√§gime Kadrioru kunstimuuseumi kuraatorite Anu Allikvee ja Aleksandra Murrega vene kunsti n√§itustest -Peterburi versus Moskva. Kolm suunda Vene 19. sajandi kunstis- ja -Portselanist rahvas.Vene 19. sajandi portselankujud-. Miks on Kadrioru kunstimuuseumi kollektsiooni parim osa just vene kunst? Kuidas on need kogud loodud? Kuidas k√§is ideoloogiline v√µitlus kunstip√§randi kaudu? Millised kolm suunda on 19. sajandi vene kunstist esile t√µstetud? Milline on nende suhe L√§√§ne-Euroopa kunstiga? Kuidas elasid k√µrvuti akadeemiline ja uuenduslik kunst? Millisel viisil vastandus Peterburi Moskvale sada aastat tagasi ja kuidas ta teeb seda n√º√ºd? Milline aeg oli eelmise sajandi vahetus Venemaal? Kuidas on sattunud hulk vene tipp-avangardkunsti √§√§remaade muuseumidesse? Milline t√§hendus on 19. sajandi vene portselankujukestel? Milleks neid tehti ja kellele? Miks kujutati detailselt erinevaid rahvusgruppe? Kuidas m√µjuvad Kadrioru n√§itused vene kultuuripublikule?

ETDM, kunst.ee &amp; Louis Kahn. R√§√§gime Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi uuest p√ºsiekspositsioonist peavarahoidja Kai Lobjakasega, ajakirja kunst.ee uuest numbrist toimetaja Heie Treieriga ning plaanitavatest Louis Kahni p√§evadest Saaremaal arhitekt Vilen K√ºnnapuga. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avati juuni keskel uus p√ºsiekspositsioon pealkirjaga &quot;Ajamustrid 2&quot;. Mitmeks aastaks p√ºsiekspositsioone koostatakse ja kui &quot;p√ºsivad&quot; need on? Millised on v√§ljapanekute koostamise l√§htealused, kas isikup√µhised v√µi temaatilised? Kas v√§ljas on pigem n√§ited masstoodangust v√µi unikaaldisainist? Kuidas kajastub √ºldkunstiajalugu ja selle &quot;stiilid&quot; tarbekunstis ja disainis? Millest on juttu ajakirja kunst.ee uues numbris ja helikunsti eris? Mida t√§hendab helikunst ja miks ei v√µiks seda nimetada lihtsalt muusikaks? Mis on institutsioonikriitika ning kas ja kuidas see toimib Eesti kunstimaailmas? Mis juhtus Berliini biennaalil? Eesti Arhitektide Liidu eestvedamisel 



Disainist * Eesti Tarbekunsti ja Disainimuuseumis on avatud Briti ja eesti kaasaegse disaini √ºhisn√§itus Tallinnas (&quot;Minu maailm - uus subjektiivsus kassaegses disainis&quot;, 28.02.-07.04.2007) - r√§√§givad eesti-poolne kuraator Kai Lobjakas ja tekstiilidisaineri taustaga Krista Leesi. * Karen Jagodin tutvustab kahte n√§itust: (1) Vaal galerii: &quot;Kaheksast viieni&quot; (08.-26.03.2007). Elis Saarev√§li, Katrin Koskaru ja Alvar Reisner. Autorite trio, kes l√µpetas 2005. a Kunstiakadeemia maali eriala, tegeleb sel n√§itusel √ºhiskonnas aktuaalsete teemadega nagu majanduskasv, tootmissuhted ja t√∂√∂. (2) Hobusepea galerii: Paul Rogersi (Eestis elava briti kunstniku ja EKA √µppej√µu) isikn√§itus &quot;Transplants&quot; (08.03.-19.03.2007).

Uus galerii &quot;Soosoo&quot;, noorte kunstnike biennaali eel√ºritustest &amp; Arne Maasiku arhitektuurifotod. * hiljuti avati uus disainigalerii &quot;Soosoo&quot; Kalamajas (soo tn 4), tegemisi tutvustab galerist √úlle Jehe. Galeriist v√µib leida nii v√§lisdisaini klassikat kui ka noort eesti disaini, hetkel on avatud Jaanus Orgusaare m√∂√∂bliseeria. * Rael Artel tutvustab s√ºgisel asetleidva Noorte Kunstnike biennaali eel√ºritusi, bienaali korraldaja on Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus. Toimunud on mitmed workshopid (Art in practice, Public preparation &quot;Translocal express&quot;), l√§hikuudel toimumas rahvusvaheline workshop Leedus &quot;Kunstniku vastutus ja utoopia&quot; ja suvised workshopid P√§rnus &quot;Rohujuure demokraatia&quot;. * Arne Maasik r√§√§gib (telefonitsi) oma Lastemaailma galeriis avatud arhitektuurifotode n√§itusest, kuhu on koondatud viimase kolme aasta eesti terasarhitektuuri n√§iteid.

Uus laine Kunstihoones &amp; fotomuuseum * Noorest eesti kunstist ja oma kureeritud n√§itusest &quot;Uus laine. 21. sajandi eesti kunstnikud&quot; Tallinna Kunstihoones ja Kunstihoone galeriis (28.04.07-28.05.07) r√§√§givad Anders H√§rm ja Hanno Soans. Antakse √ºlevaate noorte Tallinna ja Tartu kunstnike ideedest ja suundadest. Uue laine kunstnikud tulevad pigem vaikselt ja vahest intellektuaalsemate pretensioonidega kui valjuh√§√§lsemad 1990date kunstnikud. Mainitakse ka r√ºhmituse Non Grata paralleeln√§itust Tallinna Kultuuritehases, millel plagieeritud pealkiri &quot;Uus laine. 21. sajandi kunst&quot;, kuid mille sisu peegeldab pigem nn P√§rnu s√ºrrealismi ja 20. sajandi 60ndat. * Fotomuuseumi (Tallinna Linnamuuseumi filiaali, mis asub Raekaja taga) tegevusest Betty-Ester V√§ljaots ja Kristel Lukats.

A) Aleksander Tsapov Tallinnast. 1) &quot;Kik in der Kok&quot; filmifestival von Krahli teatris, teemaks pornograafia (10.-11.09.2007), r√§√§gib Katja Novitskova 2) Kultuurikatel Tallinnas avab uksed interdistsiplinaarsele √ºritustekogumile Vertikaal, mille raames toimub kaks avalikku seminari ehk &quot;M√µttepark&quot;. 09.09. Autori√µigused, 17.09. Kultuurikatla kui alustava organisatsiooni v√µimalused ja paratamatused. R√§√§gib Maarin Ektermann. B) Kaisa Eiche Tartust. 0) Kutsub 09.09 toimuvale Y-galerii hooaja avamispeole Tartus (&quot;Take your shit out&quot;) 1) Katrin Kruus r√§√§gib V√µru galerii kahest paralleelsest n√§itusest - Peeter Lauritsa foton√§itus &quot;Minu kodu&quot; (03.09.2007-28.09.2007) - Evelin M√º√ºrsepa ja John Grzinich √ºhisn√§itus &quot;Lokalisatsioonide faktuurid&quot; (video, heli ja maal, (03.09.2007-25.09.2007) 2) Tartu kunstnike majas on Tartu kunstnike liidu aasta n√§itus &quot;√ïige valik&quot; (05.-30.09.2007). R√§√§gib Toomas T√µnissoo.

Graafikatriennaal + Audiogalerii + Marco Laimre + Tudengifilmid. 1) Graafikatrienaal. Anders H√§rm (Kunstihoone ja Kunstihoone galerii n√§ituste peakuraator) r√§√§gib 14. Graafikatrienaalist. 2) 26.10.07 Kumu hoovis toimuva Audiogalerii eeltutvustus. Muusika: Derek Holzer, &quot;Metalophone drift snipet&quot;; John Grzinich, &quot;Sun in Hand, stone in water&quot;. 3) Marco Laimre + Tartu tudengifilmid Marco Laimre n√§itus &quot;V√§ikesed Puust Inimesed V√§ikeses Puust Linnas&quot; (19.10.07-25.11.07) Tartu Kunstimuuseumis. Tutvustab n√§ituse kuraator Indrek Grigor. 4) 18.10.07 toimum Tartu S√ºgisp√§evade raames Ateena keskuses Tudengifilm 2008. Samu filme v√µib 24.10.07 n√§ha ka Tartu Y-galeriis. Festivali tutvustab Urmas Reisberg.

Eesti pargid + Y-kohtumine. 1) Ants Hein ja eesti pargid. K√ºlas on Ants Hein (kunstiteadlane, ajalooinstituudi vanemteadur). Teemaks on pargid Eestimaal ja raamat &quot;Eesti pargid I&quot; (2007). 2) Y-kohtumine - John Grzinich J√§rjekordsel Tartu Y-galerii ja MOKSi kohtumisel on 27.11.2007 k√ºlas John Grzinich. Saatejuht tutvustab USAst p√§rit k√ºlalist, kes elab alates 2003. a.-st Eestis ja koordineerib Mooste Kunsti ja sotsiaalpraktika keskuses (Moks) meedialabori. Heliloojal ja multimeediakunstnikul (kes tegeleb peamiselt heli performence'ide ja heliinstallatsioonidega) on hetkel k√§sil film &quot;Mimema&quot;, mille k√µlaliseks aluseks ka varem valminud samanimeline kaheosaline elektrooniline kompositsioon (pikendatud oreliheli).



Sarja esimene saade. Kunstiministeerium on a) iga-aastane konverents, b) kord kuus toimuv raadiosaade Klassikaraadios. Kunstiministeeriumis arutatakse lahti jooksva kunstielu s√µlmpunkte ja s√µlmitakse kohe ka uusi. Kasvatatakse laiemas publikus kaasaegse kunsti m√µistmist, vesteldakse erinevate vaatenurkade esindajatega, kommenteeritakse, antakse √ºlevaade ja tehakse ekskursioone. Kunstiministeerium soosib suurte ja v√§ljapaistavate agentide k√µrval ka v√§ikeseid ja omaalgatuslikke praktikaid ning hoiab oma uksed lahti ning meeled ergud. Kuidas seda k√µike n√º√ºd kord kuus tunni aja sisse mahutada, on raske prognoosida, kuid r√µhk on eelk√µige kaasaegsel ja kriitilisel kunstil, mis soovib √ºhiskonnas toimuvat m√µjutada ja selle protsessides kaasa r√§√§kida. Esimeses saates on p√§evakorras j√§rgmised teemad: * Marco Laimre r√§√§gib Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi suvisest n√§itusehooajast ja valgustab j√§rgmise aasta plaane; * Tanel Rander ja Erkki Luuk tutvustavad n√§htust nimega eksp, mis on meililist, rida
Kunstiministeeriumi nr 2 teemadering jaguneb kaheks. K√µigepealt t√§helepanu all on kaasagse kunsti festival ART IST KUKU NU UT Tartus - Indrek Grigor annab oma &quot;Tartu m√∂liseb&quot; rubriigis l√ºhikese √ºlevaate, kuidas kohapealt vaadates kogu √ºritus tundus ning sirvib ka ART IST...-i publikatsiooni, mida kuraatorid Rael Artel ja Kaisa Eiche on nimetanud &quot;Tartu kaasaegse kunsti skeene subjektiivseks uurimuseks ja lisadeks&quot;. Maarin M√ºrk vestleb t√§ienduseks Kaisa Eichega ning p√º√ºab eelk√µige v√§lja kangutada, et mis siis n√º√ºd edasi saab. Teisel poolajal on Kunstiministeeriumis k√ºlas Reet Varblane Tallinna Kunstihoonest ning vestlus keerleb √ºmber &quot;Personal is Political / Isiklik on poliitiline&quot; n√§ituse, liikudes Berliini dada-r√ºhmitusest Eesti 60ndatesse ning edasi kaasaega, seda k√µike l√§bi naiseks (naiskunstnikuks) olemise erinevaid k√§sitlusi kombates. Hanna H√∂ch kohtub Helju Sarnet Saurami, Martha Rosleri, Anna-Stina Treumundi, Guerilla Girlsi jt. Autor Maarin M√ºrk. To



Delta k√ºlaliseks kunstnik Anna Hints (1982). Koost√∂√∂s kunstnik Maria R√µhuga (1988) avati 16. m√§rtsil Tallinna Linnagaleriis n√§itus pealkirjaga &quot;N√§lg&quot;, mis vaatleb erinevaid n√§lja-seisundeid: n√§lgimist vaimsetel p√µhjustel ja n√§lgimist materiaalsetel p√µhjustel. Kunstnikud Hints ja R√µhu r√§√§givad n√§itusel ajastust, kus k√µike on n√§iliselt liigagi palju. Buliimik raiskab toitu oksendades, heategevus kartuleid m√§dandades. Kultuurkapital toidab k√ºll loomemajandust (ehitamine, kirjastamine ja n√§itusetegevus), aga mitte loojat. Kultuur, ilu, armastus, headus, raha, toit - sageli j√µuavad need sinna, kus ollakse tarbimisest ja heast-paremast √ºlek√ºllastunud. *K√µiki kunstnikke, kes tunnevad, et riik ja √ºhiskond suhtuvad loovt√∂√∂tajatesse √ºksk√µikselt, kutsutakse osalema galerii ruumides l√§biviidavas aktsioonis &quot;Kerjav kunstnik&quot;.* Autor Elis Vesik.

Kunstiministeeriumis seekord k√ºlas John Grizinich Mooste Kunsti- ja Sotsiaalpraktikate Keskusest, John Fail Tallinnas ja Helsingis tegutsevast projektiruumist Ptarmigan ning Elijah V√§rtt√∂, kes veab eksperimentaalmuusika sarja Servataguse Muusika ja galeriid EAST. Olles elanud Eestis erineva pikkusega aja, on k√µigil kolmel k√ºlalisel erinevad kogemused siin projektiruumi/s√ºndmuste organiseerimisega. Vestluse teemadeks ongi omaalgatuslik kultuurielu Eestis (Tallinnas) ning selle korralduslikud ja sisulised v√§ljakutsed. Lisaks j√§tkab &quot;Tartu m√∂liseb&quot; oma lugemisaastat ning seekord lehitseb saatejuht Indrek Grigor maalikunstnik Peeter Krosmanni abil Eesti Kunstiajaloo 5. k√∂idet. Autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Maikuine Kunstiministeerium on suuresti p√ºhendatud kunstikriitikale, mist√µttu laieneb Tartu m√∂liseb rubriik Maarin M√ºrgi ja Indrek Grigori vaheliseks vestluseks, kus arutletakse selle aasta jooksul nii Tallinnas kui Tartus j√§rjepidevalt toimunud avalike kunstikriitika lugemisgruppide √ºle. Otsitakse vastuseid k√ºsimustele: milline on selliste √ºsna eksperimentaalsete algatuste tulem, miks ja kuidas need tekkisid ning kuidas sellist kunstikriitika k√§sitlusi valgustavat formaati v√µiks edasi kasutada? Lisaks on ministeeriumis k√ºlas kuraatorid Airi Triisberg ja Rebeka P√µldsam, kes r√§√§givad seksuaalv√§hemuste problemaatikat k√§sitlevast rahvusvahelisest n√§itusest &quot;S√µnastamata lood&quot;. Tallinna Kunstihoones kuni 26. juunini avatud ulatuslikku n√§itusse on kaasatud k√ºmmekond kunstnikku nii Eestist kui v√§lismaalt, kes esitavad oma n√§gemuse seksuaalsetest identiteetidest. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Saatejuht Maarin M√ºrk alustab Kunstiministeeriumi teise hooajaga Klassikaraadios. * Hooaja avasaade p√º√ºab kaardistada erinevaid endistes t√∂√∂stuspiirkondades ja -hoonetes asuvaid loomekeskusi. K√ºlas on Herkko Labi, kes r√§√§gib Telliskivi Loomelinnakust, selle idee tekkest ja eesm√§rgist ning loomemajandusest √ºldisemalt. * Teiseks Kunstiministeeriumi k√ºlaliseks on Jaanika Kuklase, kellega tuleb juttu Kultuuritehasest &quot;Polymer&quot; ja seal 28. augustini toimuvast Kultuuritehase festivalist 2011. Viimane leiab aset juba seitsmendat korda ning mille seekordseks teemaks on &quot;Utoopia&quot;. * Rubriigi &quot;Tartu m√∂liseb&quot; autor Indrek Grigor edastab muljeid suvel k√ºlastatud kultuuri√ºritustest - esimesena saab kuulaja osa Eesti Kunstiakadeemiale kuuluvas Tamse √µppebaasis sarja &quot;Doings or not&quot; raames toimunud praktikumist, millest r√§√§givad l√§hemalt korraldajad Laura Kuusk ja Laura Toots. Autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

2011. aasta viimases Kunstiministeeriumis arutletakse teemal Kultuuripealinn Tallinn 2011. Tehakse kokkuv√µtteid, p√º√ºtakse leida vastuseid k√ºsimustele, kas ja kuidas see aasta meid m√µjutas? Mis saab edasi? Stuudios on k√ºlas Kultuuripealinn Tallinn 2011 interdistsiplinaarsete projektide koordinaator Laur Kaunissaare ja Evelyn Sepp, kelle vastutusalas on Katla ehitus- ja arendustegevuse juhtimine ning sihtasutuse √ºmberkujundamise tegevusstrateegia koostamine perioodiks p√§rast kultuuripealinna aasta l√µppu. Rubriigis &quot;Tartu m√∂liseb&quot; teeb Indrek Grigor strukturalistliku anal√º√ºsi Mare Tralla isikun√§itusest &quot;Hull armastus&quot;, mis oli avatud 18. detsembrini Tartu Kunstimaja suures saalis. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Mitusada inimest on alla kirjutanud kultuuriministeeriumile, Tallinna kultuuriv√§√§rtuste ametile ja kunstihoone n√µukogule saadetud avalikule p√∂√∂rdumisele, milles avaldatakse muret palgaliste kuraatorikohtade koondamise √ºle Tallinna Kunstihoonest. Alates m√∂√∂dunud aasta 1. detsembrist on Kunstihoone uus juhataja Karin Hallas-Murula, kes lubab hakata kunstihoonet juhtima teistsuguse struktuuriga. K√µrvuti j√§√§vad vabakutseliste kuraatorite n√§itused kunstnike endi taotletud n√§itustega. Teisest kvartalist v√µtab Murula kunstihoonesse t√∂√∂le programmikoordinaatori, esimesel v√µimalusel ka kunstipedagoogi. Ambitsioonikaid p√ºsikuraatoreid, kes soovivad kunstihoone programmi oma k√§e j√§rgi kujundada, edaspidi Vabaduse v√§ljakul ei ole. Kuulame Karin Hallas-Murula intervjuud, mida ta andis Vikerraadiole. Kuraatorite arvamust esindab Delta saates Maarin M√ºrk. Autor Nele-Eva Steinfeld.

* Gregor Taul on palunud Kunstiministeeriumi eetrisse Liisa Kaljula, kelle juhtimisel on alanud k√§esoleva aasta s√ºgisel ennek√µike meie kunstikriitika, aga ka kunstiv√§lja tootlikust t√µstva kolmanda Artishoki biennaali ettevalmistused. * Triin Tulgiste tegeleb intervjuu vormis eneseanal√º√ºsiga k√ºsitledes Anna-Stina Treumundi naise rolli ja naiseks olemise s√µlmk√ºsimuste j√§rele, varjates seda k√µike osavasti Lady festi taha. * Tartu m√∂liseb rubriigis p√º√ºab Indrek Grigor esitada arhitektuuri ajaloolasele ja konkreetsel juhul ka t√µlkijale Ingrid Ruudile kriitilisi k√ºsimusi √§sja eestindatud Kenneth Framptoni Moodsa Arhitektuuri kriitilise ajaloo kohta. Saate autor on Indrek Grigor, kaasautorid Triin Tulgiste ja Gregor Taul. Toimetaja Annika Kuuda.

Kunstiministeerium arutleb seekord kunsti rahastamise teemadel, mille √ºks n√µrk koht Eestis on suutmatus probleemi kirjeldada. Pidevalt otsitakse paralleele s√µsarv√§ljadega, ennek√µike teatri ja muusika n√§ol. Ent kas see paralleel ikkagi p√§deb? V√µib-olla peaks kunstnikku v√µrdlema hoopis teadlasega? Vastuseid otsivad Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere, teadlane Mart Loog ja saatejuht Indrek Grigor. Aasta alguses avati Tallinnas ingliskeelsete raamatutega kaubitsev raamatupood Slothrops, n√º√ºd on kolmest t√ºtarlapsest Helena Leif, Liina Luhats ja Heleri Luuga koosnev initsiatiivgrupp otsustanud lisada poodi Ise Seisva Riiuli ehk S(H)ELF-i, mis hakkab sisaldama isekirjastatud v√§ljaandeid. Konkreetse riiuli idee ja isekirjastamise olukorra j√§rele √ºldisemalt p√§rib asjaosalistelt Gregor Taul. Saate autor on Indrek Grigor.
* Kunstiministeeriumil on seekord k√ºlas s√µsar ehk Kultuuriministeerium, keda esindab kunstin√µunik Maria-Kristiina Soomre. Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere ja Indrek Grigor uurivad temalt Eesti kultuuripoliitika arhiveeritud, kehtivate ja tulevaste alusdokumentide funktsiooni, sisu ja rolli kohta poliitika kujundamisel. * Triin Tulgiste palus stuudiosse Tartu Loomemajanduskeskusest v√§ljakasvanud kunstilaenutuse Kaleidoskoop vedaja Liina Rausi, et r√§√§kida temaga kunstist, turust ja loomemajandusest. * Gregor Taul anal√º√ºsib Indrek Sirkli kureeritud n√§itust &quot;Sisu ja Vorm I. Kaasaegne Eesti graafiline disain 2001-2011&quot;, mis on avatud Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. Saate autor on Indrek Grigor, toimetaja Annika Kuuda.

Kunstiministeeriumi hooajale panevad punkti Indrek Grigor ja Gregor Taul. Hooaja viimases Kunstimisnisteeriumis tutvustab ja lahkab Gregor Taul Eesti Kunstiakadeemia magistrit√∂√∂de p√µhin√§itust ja sellega kaasnevat Eesti Kunstiakadeemia igakevadist l√µput√∂√∂de festivali TASE 12, mis lisaks l√µput√∂√∂den√§itusele pakub k√ºlastamiseks teisi v√§ljapanekuid, l√µpetajate isikun√§itusi, tudengite omaalgatuslikke kunstiprojekte, avalikke loenguid ja loomulikult ERKI moeshow'd. √úhtlasi teeb Gregor Taul juttu Aliina Astrova algatatud &quot;Ateljeede visiitide&quot; sarjast, millega seoses k√ºlastavad viis kriitikut, kuraatorit ja kunstiteadlast j√§rgneva aasta jooksul k√ºmne kunstniku ateljeesid, et j√§lgida kunstnikuelu, mis leiab aset n√§ituste vahepeal. Indrek Grigor l√§ks p√§rast m√µnigast pausi vahelduseks taas mikrofoniga stuudiost v√§lja, et vestelda kunstnik Tanel Randeriga tema hiljuti Y-galeriis l√µppenud n√§itusel &quot;Decolonize this&quot;. Saate autor on Indrek Grigor.
Kunstnik August K√ºnnapu avas Draakoni galeriis isikn√§ituse &quot;P√ºhad hetked lihtsa inimese elus&quot;. Ta on l√µpetanud 2002. aastal Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri erialal. Olles alustanud briti m√µjutustega pop-naivistlike maalide loomist juba esimeste √µpinguaastate ajal, on K√ºnnapu t√§naseks esinenud k√ºmnetel rahvusvahelistel ja kohalikel n√§itustel. K√ºnnapu on kultuuriajakirja Epifanio peatoimetaja ja v√§ljaandja, tema maaliloomingut on tunnustatud 2007. aastal Konrad M√§e nimelise preemiaga. K√ºnnapu maalidel kujutatud inimesed j√§tavad mulje, nagu poseeriksid nad juhuslikule pildistajale, katkestades vaid hetkeks k√§siloleva tegevuse, et hiljem h√§irimatult j√§tkata. Kunstniku s√µnul k√§sitleb ka uus n√§itus erinevaid argihetki. K√ºsib Kristiina Kiis.

Eesti ekspositsioon Veneetsia XIII arhitektuuribiennaalil t√µstatab k√ºsimuse &quot;kui pikk on √ºhe maja elu?&quot;. Vastust otsitakse Tallinna Linnahalli n√§itel - v√§√§rikas modernismip√§rand Tallinna tuiksoonel, mis vaid m√µnik√ºmmend aastat tagasi oli tunnustatud ja vajalik ehitis, kuid on t√§naseks suletud. Linnahalliga toimuv on k√µnekas ka laiemas kontekstis - sarnane tendents on m√§rgatav k√µikjal maailmas, kus kasutuseta seisab arvukalt arhitektuuriteoseid, mil vanust alla 50 aasta. Veneetsia arhitektuuribiennaal on avatud 29. augustist 25. novembrini 2012, kolme kuu jooksul k√ºlastab seda √ºle 100 000 arhitektuurihuvilise k√µikjalt maailmast. Ekspositsiooni tutvustavad T√º√ºne-Kristin Vaikla ja Urmo Vaikla. Autor Nele-Eva Steinfeld.

6. septembril avab graafik Mare Vint oma juubelin√§ituse &quot;Mineviku linnad&quot; Vabaduse galeriis. Mare Vint kuulub kunstnikep√µlvkonda, kes muutis enam kui neljak√ºmne aasta eest v√§ga oluliselt eesti kunstis k√§ibivaid esteetilisi kriteeriume. Tema looming on lahutamatu 1970. aastail eesti kultuurielu vallanud noorte intellektuaalide uutest v√§√§rtushinnangutest. P√§rast √µpinguid Kunstiinstituudis on tema graafilise loomingu stiil j√§√§nud suurel m√§√§ral muutumatuks, √ºhendades endas elitaarseima kunstnikumaine ja samas ka v√§ga laialdase publiku armastuse. Enam kui neljak√ºmne aasta jooksul on Mare Vint j√§√§dvustanud oma teostel inimkonnale sajandeid p√º√ºdmatuks j√§√§nud unelma. Tema graafilistel lehtedel ning unikaalsetel l√µuendile teostatud pliiatsijoonistustel kangastub maailm, kus inimtegevuse loodu ja loodud maailm eksisteerivad koos ideaalses harmoonias. Klassikaraadio stuudios on Mare Vint. Saatejuht Diana Dreving.



9. novembril avatakse Eesti Arhitektuurimuuseumis, Ahtri 2 rehemaja taastamise ning ajaloolisest hoonet√º√ºbist inspireeritud n√º√ºdisaegse eramuarhitektuuri n√§itus &quot;Moodne rehemaja. Arhailise ruumi uuestis√ºnd&quot;. Eesti Vaba√µhumuuseumi korraldatud n√§itus on valminud koost√∂√∂s Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Arhitektuurimuuseumiga ning t√µstatab olulise k√ºsimuse ‚Äì kuidas muutunud kombed ja tavad, elustandardid ja -stiilid kohandada rehemaja kui sajanditevanuse hoonet√º√ºbiga? Kas madalate ja suitsuste lagedega, v√§ikeste akende ja maadligi hoidvate ustega elamus on kohta 21. sajandi inimesel? N√§itust tutvustavad kuraator Karen Jagodin ja Eesti Vaba√µhumuuseumi arhitektuuriosakonna juhataja Elo Lutsepp. Saatejuht Markus J√§rvi.

N√§itust iseloomustab Mari Roosvalt j√§rgnevalt: &quot;Viimastel aastatel on olnud fraasid, s√ºnon√º√ºmid, visioonid, t√§hised; nende m√§rks√µnade abil moodustuvad t√§htsad kogumikud, mis on p√§rit mitmetelt reisidelt paljudest maadest. Olen pildistanud ja maalinud, m√§llu talletanud sajanditevanuste losside hurma ja kulda. Kuid see n√§itus saab olema vahetult l√§hedane, tuues esile mulle armsaks saanud korjeid maalisemas laadis&quot;. Alates 1992. aastast on Mari Roosvalt olnud tegev erinevatel ametikohtadel Tallinna Eesti Kunstiakadeemias. N√§itusetegevuses aktiivselt alates 1970. aastast osalevat Mari Roosvalti on tunnustatud mitmete mainekate auhindadega, sealhulgas 2006. aastal Konrad M√§e nimelise maalikunsti preemiaga. Mari Roosvalt on Eesti Akvarellistide √ºhenduse liige ja Eesti Maalikunstnike Liidu esinaine. Mari Roosvalti k√ºsitleb Maris Pajuste.

Rauno Thomas Mossi n√§itus &quot;Eesti ballaadid&quot; Tallinna Linnagaleriis. See on kunstniku isiklik ja vaba teemaarendus Veljo Tormise samanimelise originaalteose ainetel. 27. juulil 1980. aastal Tallinnas esietendunud teos on siiski vaid kaudseks sissejuhatuseks n√§itusel esitletavatele maalidele ja et√º√ºdidele. Rauno Thomas Moss on √µppinud Tartu √úlikoolis maalikunsti ja semiootikat, t√§iendanud ennast Taani R√∏nshovedi Rahva√ºlikoolis kunstide alal, √µpib praegu semiootika doktorantuuris ning t√∂√∂tab √µppej√µuna Tartu √úlikoolis. Tema esimene isikn√§itus toimus 1997. aastal. Ta on esinenud oma t√∂√∂dega Soomes, Saksamaal ja Ungaris. Moss on avaldanud kunstikriitikat ja semiootilisi uurimusi. Saatejuht Markus J√§rvi. Intervjuu eel ja j√§rel k√µlavad Veljo Tormise &quot;Epigraaf IV&quot; ja &quot;Kuldnaine&quot; teosest &quot;Eesti ballaadid&quot; (RAT Estonia orkester ja oratooriumikoor T√µnu Kaljuste juhatusel).

03.12.2012 avas Andres Tali Draakoni galeriis isikun√§ituse &quot;Mu s√ºda p√µleb igavesti! (visandeid St. Rita teemal)&quot;. Andres Tali on l√µpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi (praegune Eesti Kunstiakadeemia) 1980. aastal graafika erialal. Tali on olnud aastaid vabakutseline kunstnik ja raamatukujundaja ning on t√∂√∂tanud kirjastuse Eesti Raamat kunstilise toimetajana, reklaamib√ºroos Karlson &amp; Ko, samuti Eesti Kunstiakadeemias √µppej√µuna, meedia teaduskonna dekaanina ja akadeemilise prorektorina. Hetkel t√∂√∂tab ta Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna dekaanina. Tali on aastate jooksul p√§lvinud mitmeid preemiaid Tallinna Graafikatriennaalil, Eesti Kultuurkapitalilt ja aastal 2006. auhinnati teda Balti Assamblee kunstipreemiaga. Tali osaleb n√§itustegevuses alates 1980. aastate algusest ja on Eesti Vabagraafikute √úhenduse, Eesti Kujundusgraafikute Liidu ja Eesti Kunstnike Liidu liige. N√§itusest r√§√§gib kunstnik Andres Tali Markus J√§rvile.
30. novembril avasid Krista M√∂lder ja Neeme K√ºlm Kunstihoone galeriis n√§ituse KOHALOLU. Paus, varjud ruumis, kusagilt immitseb valgust, aimatav heli, koridor, √µhk seisab fotodel, peegeldades √ºht tuba teises, siinsamas, nii nagu kuskil mujal. Peaaegu mitte midagi. See on nii pagana lihtne, et kaotab t√§hendust. Voolamine √ºhest ruumist teise. T√§helepanu on suunatud millelegi, mida p√§riselt ei n√§e. √ïhk. √ïhk annab oleku. Sisenedes valel hetkel, kui tagauksest, on ruum kui tagurpidi t√µmmatud kott, kus koha t√§hendus ja asja olemus pole selged. Vajadus kogeda, tunnetuslik vaakum. Ruum kahe ruumi vahel, mis polegi ruum. Valgustundlikkus, mina olemasolu. See on see. Nauding ja igatsus tema j√§rele. Nauding, mis paneb puudust tundma. Midagi on puudu ja see puudumine p√º√ºab iseennast √§ra kaotada. Kui keskenduda lambile ja mitte suletud ustele, siis ehk oled kohal. V√§ljapanekut tutvustavad Klassikaraadiole kunstnikud Krista M√∂lder ja Neeme K√ºlm. Saatejuht Markus J√§rvi.

Novembrikuus m√∂√∂dus kaksk√ºmmend aastat Vello Soa surmast. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum esitleb sel puhul J√ºri Kermiku ruumi-installatsiooni 'P√ºhendus S√µbrale-. Vello Soa oli eesti klaasikunstnik, kes √µppis Tartu Kunstikoolis (1970-74), Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis (1977-79). 1979. a √µppis Praha K√µrgemas Tarbekunstikoolis Stanislav Libensky juures monumentaalklaasi. 1980. aastatel oli Vello Soa eesti klaasikunstis uue suuna rajajaks, asudes looma arhitektoonilisi klaasobjekte. Ta t√∂√∂tas peamiselt k√ºlmt√∂√∂tlustehnikas ja materjalina kasutas tahvelklaasi, millest l√µikamise, liimise, lihvimise ja poleerimise teel kujundas p√µnevaid t√∂id, mida iseloomustas v√§liselt minimalistlik vorm (&quot;Kolmnurkne&quot;, 1986; &quot;Kuusepuu&quot;, 1987), kuid mille sisemine ruumik√§sitlus pakkus ka huvitavaid esteetilisi elamusi (&quot;Elu t ornis&quot;, 1989). Vello Soa on loonud koost√∂√∂s klaasikunstnike Eve Koha ja Ivo Lillega monumentaalseid klaasobjekte, mis olid esitatud avangardsel eesti k



&quot;N√µukogude lillelapsed: 70ndate ps√ºhhedeelne underground&quot; 15. m√§rtsil avati Eesti Rahva Muuseumis Tartus erakordselt rahvarohke pidulikkusega Terje Toomistu ja Kiwa kureeritud N√µukogude Eesti hipiliikumise ilmingutele keskendunud n√§itus &quot;N√µukogude lillelapsed: 70ndate ps√ºhhedeelne underground&quot;, mis dokumenteerib ja anal√º√ºsib mitteametlikku noortekultuuri ning esitleb alternatiivset Eesti m√µttelugu. Millised materjalid olid n√§ituse aluseks? Kuidas subkultuuride uurimine teoreetiliselt v√§lja n√§eb ning milliseid probleeme kaasa toob? Mis oli n√µukogude ajal ametlik ja mitteametlik kunst Eesti kontekstis ja milline oli toonane kontrakultuuri liikumine? K√ºsimustele otsib vastuseid saatejuht Indrek Grigor koos antropoloogi ja subkultuuride uurija Aimar Ventseli, 70.-ndate p√µlvkonna esindaja, luuletaja Hannes Varblase ja ERM-i giid-muuseumipedagoogi Kaspar Jassaga.

&quot;Galerii&quot; on saade, mis korra kuus teeb p√µgusa √ºlevaate Eesti n√§itusesaalides, kujutavas kunstis ning sellele l√§hedastes alades toimuvast. K√§imas on Tallinna Fotokuu. &quot;Galerii&quot; v√µtab vaatluse alla Tiina Abeli kureeritud n√§ituse Kumus &quot;Pildiplahvatus: Kunst ja fotograafia Eesti 19. sajandi visuaalkultuuris&quot;; Fotokuust k√µneleb festivali kunstiline juht Kristel Raesaar. Samal ajal on Tartus l√µppemas kaasaegse kunsti festival ART IST KUKU NU UT, millest r√§√§gib √ºks korraldajaid Rael Artel. L√ºhida ettevalmistuse Prantsuse kultuuris√ºgiseks annab Prantsuse Instituudi kultuuri- ja audiovisuaalvaldkonna juht K√§tlin Kattai. Lisaks k√§ib &quot;Galerii&quot; kiirkorras l√§bi pisteliselt m√µned n√§itused √ºle Eesti, mida l√§hiajal veel vaadata saaks ja v√µiks, enne, kui need maha l√§hevad ning uuteks galeriideks valmistuvad. Saatejuht, autor ja toimetaja Maria Lee Liivak. Helioperaator Vivika Ludvig. Muusikaliselt kujundatud.

Seekordses &quot;Galeriis&quot; r√§√§gime kunsti ja heli kokkupuutealadest, t√§psemalt helikunstist. KUMUs on septembri l√µpust saadik kuni jaanuari keskpaigani avatud helikunstin√§itus &quot;S√ºnkroonist v√§ljas&quot;. N√§itusest ja helikunstist √ºldisemalt k√µnelevad n√§ituse kuraatorid Kati Ilves ja Ragne Nukk ning kunstnik Andres L√µo. Hiljuti oli Vaal galeriis Peeter Lauritsa n√§itus &quot;Logos ja Mythos&quot;, mille heli kujundasid Anne T√ºrnpu ja Lauri Kaldoja. N√§itusest ja sellele helikujunduse tegemisest r√§√§gibki Lauri Kaldoja. Saate teine pool kuulub Andri Ksenofontovile, kes viib kuulaja p√µgusale ringk√§igule valitud n√§itustel Tallinnas. Saate autor, toimetaja ja k√ºsitleja on Maria Lee Liivak. Helioperaator Vivika Ludvig. Saade on muusikaliselt kujundatud.



Oma mitmek√ºlgsusega on Maile Gr√ºnberg vaieldamatult eesti sisearhitektuuri ja m√∂√∂blidisaini √ºks t√§htsamaid tegijaid. Gr√ºnberg on Eestis kodustanud palju uudisv√µtteid. 1970. aastatel tutvustas ta laiadele hulkadele popdisaini, n√§idates, et t√µsise, m√µneti moralistliku ja ainult √ºht t√µde kuulutava modernismi k√µrval v√µib teha ka midagi m√§ngulist, loovat ning elamuslikku. 1980. aastatel liikus alati avangardne looja sujuvalt edasi postmodernismi ja kavandas t√§iesti uudseid m√µnusaid kohvikuid, viidates √ºhelt poolt n√§iteks art d√©co'likule luksuslikule atmosf√§√§rile ning tuues teisalt ruumikujundusse t√§iesti uued terminid nagu camp ja kit≈°. Lisaks on disainer kavandanud n√§gusaid m√∂√∂blit√ºkke, mille seas on eriti t√§nuv√§√§rne Lutheri vabriku vaimus vineeri taiplik ja efektne kasutamine. Ometi ei kipu Gr√ºnberg klassikule kohaselt tagasi vaatama, vaid otsib aina uusi maailmu. Filmis avab v√ºrtsikas autor ise oma tegemiste tagamaid. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat.



Eesti Kunstiakadeemia 100 s√ºnnip√§eva pidustuse raames avati ka EKA uus galeriipind. Kunstiministeerium teeb juttu v√§rske galeristi Merilin Talumaaga ning k√ºsib galeriile pinna v√µimaldanud Eesti Kunstnike Liidu asepresidendilt Elin Kardilt, millised olid Liidu motiivid. Teisalt, kuiv√µrd √ºks olulisemaid probleeme, millest seoses EKA hoone lammutamisega r√§√§gitud on, on kooli killustumine eraldiseisvateks osakondadeks, siis k√ºsime k√§esoleva aasta kevadel √ºli√µpilastele adresseeritud ISFAG nimelise galerii asutanud EKA skulptuuri- ja installatsiooniosakonna juhataja Kirke Kangro ning fotoosakonna juhataja Marco Laimre k√§est, mis tingis nende initsiatiivi? Kas vajadus galerii j√§rele tuleneb √ºli√µpilastest v√µi on galerii meede √ºli√µpilaste aktiveerimiseks? Saatejuht on Indrek Grigor.





Uus Eesti Rahva Muuseum sisaldab endas ka kunstisaali, mille tegevust kureerib Kunstiteadlane Reet Mark. Saali avan√§itus &quot;Rahvusromantiline v√§gi ajaloo haardes&quot; k√µrvutab 20. sajandi algusk√ºmnendite siirast rahvusromantismi 80-ndatel kunstimaastiku √ºleujutanud Kalevipoegade tulvaga. Kui iseseisvumise eelne, m√ºtoloogiat √ºlistav rahvusromantism kuulub oma naiivse k√§ekirja t√µttu kunstiajalooliste kurioosumite rubriiki, siis taasiseseisvumisele eelnenud perioodi t√µlgendamine rahvusliku √§rkamisaja kunstina on kehtiva kunstikirjutise kaanoni seisukohalt vastuoluline. Kunstiministeerium palus ERM-i kunstisaali kuraator Reet Margi saatesse &quot;vastust andma&quot;. Saate l√µpetab n√§itusesoovitus, milleks seekord on Tallinnas teatri No99 kammersaalis kuni 15. oktoobrini v√§ltav kunstikriitikale p√ºhendatud n√§itus &quot;Artishoki Biennaal&quot;. Saatejuht on Indrek Grigor.



&quot;Kunstiministeeriumi&quot; avab intervjuu Jevgeni Zolotkoga, kes oli √§sja galeriis Noorus l√µppenud Transnistria kunstniku Juri Wedro retrospektiivi kuraatori Uwe Schloeni assistent. Ajaloorubriik sobrab natuke professor Peeter Linnapi p√§randis, ja taasesitab m√µned l√µigud Linnapi poolt 1997. aastal kokkupandud telesaatest &quot;Kunstiruum&quot;, mille Linnap toona kunstikriitikutele p√ºhendas. &quot;Metakreatiivis&quot; on vaatluse all m√µned mittemillegi √ºtlemise viisid. N√§idismaterjaliks on sealjuures Maarin M√ºrgi vastne artikkel &quot;(pealkirja pole)&quot; ja Ingrid Ruudi koostatud Denes Farkase n√§ituse &quot;How-to-calm-yourself-after-seeing-a-dead-body Techniques&quot; pressitekst. Heliarhiivist: √úlar Ploom, Kuku raadio saatest &quot;Keskp√§evatund&quot; Priit H√µbem√§gi ja Marek Strandberg. Saatejuht on Indrek Grigor.







Veebruarikuises &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on teemadeks v√§ljakutsed tavaarusaamale arhitektuurist ja avalikust ruumist kui millestki kindlast, ratsionaalsest ning p√ºsivast. Laura Linsi ja Roland Reemaa r√§√§givad Veneetsia Arhitektuuribiennaalilt Tallinnasse EKA galeriisse j√µudnud n√§ituse p√µhjal, mida v√µiks endast kujutada oks√º√ºmoron &quot;n√µrk monument&quot;. Kumu kuraator Anu Allas ja kunstnik Anu Vahtra tutvustavad √§sjaavatud n√§itust Kumu kunstimuuseumis &quot;Gordon Matta-Clark: anarhitekt / Anu Vahtra: eemaldamise teel tervikuni&quot;, kus Matta-Clarki p√§randi ning Vahtra sekkumiste kaudu k√§sitletakse ruumi loomist kollektiivse, allumatu ja sekkuva praktikana. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.





Maarin M√ºrk vestleb kaasaegse kunsti biennaali Tallinna Fotokuu kunstilise juhi Laura Tootsi ja fotokunstimessi Foto Tallinn √ºhe eestvedaja Helen Meleskiga. M√µlemad s√ºndmused toimuvad just n√º√ºd ‚Äì Fotokuu kuni 3. novembrini ning fotokunstimess just n√§dalavahetusel Kai kunstikeskuses Noblessneris (rohkem infot siit: https://www.fotokuu.ee/). Teiseks saatek√ºlaliseks on Evelyn Grzinich MoKSist, kes avab natuke tausta Eesti √ºhe k√µige pikemalt tegutsenud kunstnike veetud algatuse &quot;v√§iksemaks kasvamise&quot; plaanidest ning tutvustab kuni 25. oktoobrini Tartu Loodusmajas avatud n√§itust &quot;Mitte silmist, mitte s√ºdamest&quot; (rohkem infot siit: https://moks.ee/events/not-out-of-sight-not-out-of-mind). Indrek Grigor omakorda toob kuulajani kaks Pallase fotoosakonna j√µul avatud rahvusvahelist fotokunsti n√§itust Nooruse galeriis Tartus Diana Tamane kureeritud Gustavo Sagorsky v√§ga isiklik kollektsioon &quot;Sonia&quot; ning ilmselt t√µesti vaid Peeter Linnapliku k√§eviipega Tartu j√µuda saanud,





Kai kunstikeskuses on 8. novembrini avatud n√§itus &quot;Leviaatan: Paljassaare peat√ºkk&quot;, Briti kunstniku Shezad Dawoodi ning Eesti teadlaste, ornitoloogide, ajaloolaste, muusikute ja kunstnike √ºhist√∂√∂. &quot;Leviaatan&quot; on esmakordselt 2017. aastal esitletud mitmeaastane, osaliselt juba valminud ja osaliselt valmimisj√§rgus projekt, mis keskendub inimtegevuse ja kliimamuutuste seostele. Ulatusliku multimeedia projekti Tallinna j√µudmise l√§htepunktiks oli paari aasta tagune sobivate v√µttekohtade otsing Dawoodi uue filmi jaoks, kui kunstniku inspiratsiooniks sai Paljassaare poolsaar. &quot;Leviaatani&quot; sarja Paljassaare-peat√ºkk keskendub poolsaare √∂koloogilisele, poliitilisele ja ajaloolisele kontekstile. Muljeid ja m√µtisklusi otse n√§ituselt kuraatori Triin Metslaga. Saatejuht Kaisa Ling

Oktoobrikuises &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on k√µigepealt k√ºlaliseks keraamik Ingrid Allik, kelle osalusel n√§itus &quot;Nagu kivid voolavas vees&quot; on Tallinna Linnagaleriis avatud veel kuni 08.11.2020 ning see oli hea ettek√§√§ne vestelda loomingulise praktika, inspiratsiooniallikate, leidobjektide jpm √ºle. Teiseks saatek√ºlaliseks on seoses Kumu kunstimuuseumis avatud n√§itusega &quot;Egiptuse hiilgus&quot; Oliver Orro, kes jagab oma t√§helepanekuid n√§ituselt ning Egiptuse kunsti eksponeerimise v√§ljakutseid laiemalt (Egiptus hiilgab Kumus kuni 21.03.2021). Indrek Grigor annab √ºlevaate sanatoorsest olukorrast Kogo galeriis (Bruno Goosse n√§itus Sara B√©dard-Goulet' kureerimisel avatud kuni 05.12.2020). Saatejuht Maarin M√ºrk.

Eduard Vilde muuseumis avati eile n√§itus &quot;Linda Vilde muuseum&quot;, mis on p√ºhendatud Linda Vilde tegevusele ajakirjaniku, √ºhiskonnategelase ja t√µlkijana. Linda J√ºrmann oli Eduard Vilde abikaasa. Alates nende tutvumisest 1904. aastal jagasid nad √ºhiseid v√§√§rtushinnanguid, √ºheskoos p√µgeneti poliitiliste p√µhjustel Eestist (maapaos oldi 11 aastat), √ºheskoos siia ka naasti. &quot;Linda Vilde oli oma aja kommete ja traditsioonide taustal uuendusmeelne inimene,&quot; on n√§ituse kaass√µnas √∂elnud kunstnik Liina Siib, kes rohkem kui aasta kestnud ettevalmistustega on n√§itusele toonud mitmeid ootamatuid teemasid, n√§iteks noore Linda J√ºrmanni unistused. N√§ituse kaudu loodetakse publikule anda suuremat pilti ka Eduard Vildest, kelle s√ºnnist m√∂√∂dus mullu 140 aastat. Liina Siib on saatek√ºlaline. Saatejuht on Tarmo Tiisler.



Millest me ikkagi r√§√§gime, kui mainime s√µnapaari &quot;avalik ruum&quot;? T√§nu t√§naseks Viljandis s√µna otseses m√µttes kasti pandud Jaak Joala monumendile on √ºhiskonnas taas kerkinud √ºles arutelu, mille keskmes on √ºhtpidi monumendid ning neid vormivad kunstnikud, teisalt avalik ruum, mille kavandamisel peaks olema √µigustatult igal seda tarbival inimesel ka oma osa kosta. Ometi saavad m√µlemad arutelud oluliseks alles siis, kui kellegi huvisid on riivatud. Eestis on suur hulk haritud kunstnike, arhitekte ja linnaplaneerijaid, kes saaksid olla suureks abiks avaliku ruumi ning ka sellesse planeeritavate objektide valikul. Sageli saavad nemadki s√µna√µiguse alles siis, kui &quot;pahandus&quot; juba tehtud. Aasta 2019/2020 Eesti inimarengu aruanne on palju keskendunud avaliku ruumi temaatikale. Millest me ikkagi r√§√§gime, kui mainime s√µnapaari &quot;avalik ruum&quot; ning kuidas v√µiks toimuda otsustusprotsess avalikku ruumi kunstiteoste planeerimisel? Kas t√§na kehtivad avaliku ruumi tarvis loodavate 

Kumu uut p√ºsiekspositsiooni &quot;Identiteedimaastikud&quot; tutvustavad kuraatorid Linda Kaljundi ja Kadi Polli. P√ºsin√§itus tutvustab siinset vanemat kunsti (1700-1945), p√µimuvad baltisaksa, vene ja eesti traditsioonid. Omaette teemadena kerkivad esile baltisaksa ja eesti visuaalkultuuri seosed, piltide t√§hendus noores Eesti rahvusriigis, unistused moodsast elust, naiskunstnike h√§√§l, vaikiva ajastu ja s√µjaaja kunst ning kohalike identiteedimaastike kujunemise lugu. K√µrge kunsti k√µrval uuritakse harrastajate, hariduse, tarbegraafika ja disaini m√µju visuaalsele identiteediloomele. Muuseumite teemal j√§tkub saade veelgi. Nimelt on Eduard Vilde muuseumist ajutiselt saanud Linda Vilde muuseum! N√§itus on p√ºhendatud Linda Vilde tegevusele ajakirjaniku, √ºhiskonnategelase ja t√µlkijana. Linda J√ºrmann oli Eduard Vilde abikaasa. Alates nende tutvumisest 1904. aastal jagasid nad √ºhiseid v√§√§rtushinnanguid, √ºheskoos p√µgeneti poliitiliste p√µhjustel Eestist (maapaos oldi 11 aastat), √ºheskoos siia ka na

Hooaja viimases &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on Maarin M√ºrgil k√ºlas Urmas L√º√ºs, kelle n√§itus Hobusepea galeriis &quot;Teatavate piiride poorsusest&quot; (kuni 07.06) on algt√µuke saanud perekonnale kuuluva materiaalse p√§randi sorteerimisest ja julgest √ºmberm√§ngimisest. Materjalist l√§htuv kunst ning valdkondade risttolmnemine on t√§helepanu all ka Kumu kunstimuuseumi n√§itusel &quot;Kunst on disain on kunst&quot; (kuni 03.10) ning &quot;Kunstiministeeriumis&quot; teevad sellesse sissevaate kuraatorid Eda Tuulberg ja Karin Vicente. Indrek Grigor vestleb maalikunstnik Kristi Kongiga Kogo galeriis avatud n√§ituse &quot;Oli see unes v√µi oli see ilmsi?&quot; (kuni 19.06) peategelasest Magentast - ootusp√§raselt on juttu v√§rvist, aga ka pealkirjandusest ja karantiini k√µrvalm√µjudest. Kunstiministeerium soovib sisutihedat kunstisuve ja kohtumiseni uuel hooajal!



Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor on k√ºlla kutsunud Marge Monko, kelle n√§itust &quot;Suur teeskleja&quot; (koos Gabriele Beveridgega) saab n√§ha KAI kunstikeskuses. Vaateaknad ja kaupade v√§ljapanekud poodides p√º√ºavad meid pidevalt v√µrgutada ‚Äì vahel on need katsed edukamad, vahel m√µjuvad nagu kohmetu flirt. Monko ja Beveridge t√µstavad oma n√§itusel selle v√§ljapaneku-kultuuri eraldi t√§helepanu alla ‚Äì ilmuvad tuttavad elemendid nagu mannekeenide osad, stanged, vitriinid, luksuskaubad jpm, kuid mitte oma harjumusp√§rases rollis ja intrigeerivate lisandustega. Kaasaja s√µlmpunktid on fookuses ka √§sja Tallinna Kunstihoones avatud n√§itusel &quot;Mis sillutab teed uuele maailmale?&quot; (kuraator Corina L. Apostol, kuni 05.12.2021). L√§hiaastate sotsiaalselt kaasatud kunsti √ºlevaaten√§itusel kohtab teemasid nagu p√§evapoliitika ja t√µej√§rgne √ºhiskond, sotsiaalmeedia m√µju, linnaruumi muutumine ja gentrifikatsioon, migratsioon, kv√§√§r-k√ºsimused, kunstnike √µiglase tasustamise teemad jne. M√ºrk ja Grig

Juhan Kuusi Dokfoto Keskus esitleb esmakordselt Eestis Ungari Fotomuuseumi kogul p√µhineva viie fotomeistri n√§itust &quot;Inimest peegeldades&quot;. &quot;Ainult andekusest ei piisa, peate olema ka ungarlane&quot;, on √∂elnud k√µige kuulsama Ungari p√§ritolu fotograaf Robert Capa (1913-1954). Kuigi fotolegend m√µtles neid s√µnu naljana, on selle taga peidus omajagu t√µde ning tema t√∂id on n√§itusel rohkem kui teiste meistrite teoseid. √úhelt poolt on p√µhjuseks fakt, et fotokeskusele nime andnud Juhan Kuusi jaoks oli just Robert Capa √ºks t√§htsamaid eeskujusid. Teiseks ‚Äì just Capa n√§itas fotodel s√µda nii l√§hedalt nagu keegi teine ei olnud seda varem teinud. Seega pani kaasaegsele konflikti-ja s√µjafotograafiale aluse just Capa. N√§itust kommenteerib Dokfoto Keskuse kuraator Toomas J√§rvet. Saatejuht Robert Staak.

Kunstiministeeriumis on k√ºlas Tallinna Kunstihoone kuraator Siim Preiman, kelle koostatud n√§itust &quot;M√§ndfulness&quot; saab Tallinna Linnagaleriis vaadata 28. novembrini. Kas eestlased on metsarahvas? Kuidas astuvad omavahel dialoogi Olimar Kallase karikatuurid ja Mall Nukke r√§mpspostist kollaa≈æ Kalevipoja r√§nnakust maailma otsa? Kuidas teha kaasaegse kunsti n√§itus n√µnda, et ka selle &quot;k√∂√∂gipool&quot; ja produktsioon peaks silmas oma √∂koloogilist jalaj√§lge? Eelmainitud k√ºsimuste juurest liigutakse aruteluga edasi Kumusse, Jeremy Shaw videoinstallatsiooni &quot;Phase Shifting Index&quot; keskele, kus tantsivad tuleviku subkultuurid, iga√ºks enda v√§ljat√∂√∂tatud p√µhim√µtete alusel, haarates ka publiku h√ºpnootilisse seisundisse. Kas see on parim pidu, mida Kumu suures saalis on korraldatud? Saate l√µpetab Tallinna vanalinna galeriide k√ºlastus ‚Äì Mari-Leen Kiipli n√§ituse &quot;Niina kalastab lodudel, v√µrendikel ja p√µikmadalatel&quot; Draakoni galeriis ning Kristen R√§stase &quot;Hoolek

Vabakutselised loovisikud ‚Äì kust king pigistab?. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor vaatavad koos vabakutselise kunstit√∂√∂taja Airi Triisbergiga otsa Praxise mahukale uuringule &quot;Vabakutselised loovisikud, nende majanduslik toimetulek ja sotsiaalsete garantiide k√§ttesaadavus&quot; ja arutavad, kust king pigistab ning mida saaks ette v√µtta (saab ka √ºlevaate, mida on viimase 20 aasta jooksul juba ette v√µetud). Saate teises pooles surfavad saatejuhid nullindates. Peamiselt Kumus avatud n√§itusel &quot;Kunst mugavustsoonis? Nullindad Eesti kunstis&quot; (kuraatorid Eha Komissarov ja Triin Tulgiste, avatud kuni 09.10.2022), aga ka ETDMi n√§itusel &quot;Nulltuju. Eesti moe avangard 2000 - 2010&quot; (kuraator Anne Vetik, avatud kuni 23. jaanuar 2022). Samuti meenutavad saatejuhtid 2019. aastal Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse v√§ljaantud artiklikogumikku &quot;Normaalsed nullindad&quot; (koostaja Rael Artel). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Portreelugu Eesti tippskulptorist. Edith elab suviti Hiiumaal, sealt alustamegi temaga tutvumist. Ta t√∂√∂tab v√§ga palju ja selle t√µttu ka j√µuab palju. Filmis n√§eme kaht erinevat maailma, kunstniku kinnist ja isegi √ºksildast elu, kunsti loomise protsessi ning siis selle publikule tutvustamist maailma kunstipealinnas (Art Baselil ≈†veitsis), suuri n√§itusi, nende festivalide avamisi, kuhu skulptori teosed j√µuavad. Edith on v√§ikse poisi ema, indie-muusika skeenes legendaarse Raul Saaremetsa elukaaslane. Edith on Eesti publikule juba p√§ris tuntud ja praegu on k√§es hetk, mil ta teeb esimesed iseseisvad sammud rahvusvahelisel areenil, seda strateegiliselt parimates kohtades. Mis on kunstniku vastutus? Kas kunst saab elu muuta? Re≈æiss√∂√∂r Aljona Sur≈æikova, operaator Sergei Trofimov, heli Dmitri Piibe, v√§rvikorrektsioon Artemi Sintsov, helilooja Aleksandr ≈Ωedeljov, produtsent Sergei Trofimov. Tootja Diafilm 2021.



Uue aasta esimene &quot;Kunstiministeerium&quot; kohtub k√µigepealt Tallinna Graafikatriennaaliga - kunstis√ºndmusega, mis toimub j√§rjepanu juba alates 1968. aastast. K√ºlas on juhatuse liige Marten Esko, kes vastab saatejuhtide k√ºsimusele, kuidas on sellise v√§√§rika ajalooga kunstis√ºndmust edasi kanda ja iseloomustab seekordset triennaali ning selle kohta kaasaegse kunsti maastikul. Saatejuhid v√µtavad endale vabaduse l√§bi hekseldada kolm aktuaalset n√§itust. Need on aga Tamara Luuki kureeritud Neeme K√ºlma ja Alice Kase &quot;Edevuses √ºksi&quot; Tallinna Linnagaleriis, Siim Preimani kureeritud Krista M√∂lderi ja Kristi Kongi &quot;... ja teised valguse varjundid&quot; Tallinna Kunstihoones ning Reet Marki kureeritud Miljard Kilki retrospektiiv Eesti Rahva Muuseumis. Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Intervjuu kunstnik Tanja Muravskajaga, kelle korraldatud n√§itus &quot;Hingel√§hedane s√µna&quot; on avatud Tallinna Vene muuseumis (kuni septembrini 2022). Vestleme keele omap√§radest, lugudest, mis on s√µnade taga ning kogukonnast, mida muuseum enda √ºmber loob. Seej√§rel v√µtab Kunstiministeerium k√µne P√§rnusse. Kuraator Marian Grau tutvustab talvise kunstielu k√§imat√µmbajat FotoFesti, mille kuus n√§itust j√§√§vad avatud m√§rtsi l√µpuni/aprilli alguseni. Valikus on kaameravaba fotokunsti, fotokunsti ajalugu, portreefotot, vaatefotograafiat ning ka √ºks kosmiline m√µ√µk. Saate l√µpuks soovitab &quot;Kunstiministeerium&quot; kahte n√§itust: &quot;Valve Janov. Algusest avangardi 1942‚Äì1965&quot; Adamson-Ericu muuseumis (kuni 27.03, kuraatorid √úlle Kruus, Enn Lillemets) ja &quot;Pikipiirijooksja, rotip√º√ºdja ja m√º√ºriladuja&quot; Tallinna Kunstihoone galeriis (kuni 03.04, kuraator Gregor Taul). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.



70 aastat (1968) kunstnik Eduard Viiralti s√ºnnist. Kasutatud 1963. aastal saates olnud helil√µike. 00:02:21. Kunstnik Evald Okase meenutused. Eduard Viiralt on suurt m√µju avaldanud graafikaliste tehnikate v√§ljaarendamisele. Esimesed kohtumised 1939. aastal, oli tagasihoidlik inimene. 00:04:36. Anton Starkopfi meenutused. Kohtus Eduard Viiraltiga Pallase ateljees Tartus. Skulptuuri√µpingud Saksamaal. 00:08:11. Ferdi Sannamees r√§√§gib, et Eduard Viiralt oli kinnise iseloomuga. 00:10:45. Aleksander Vardi meenutused. Oli Pariisis Eduard Viiralti toakaaslane. K√§isid koos palju joonistamas. Eduard Viiralti t√∂√∂d olid filigraansed. 00:16:27. Kollektsin√§√§r Alfred R√µude (majanaaber Tallinnas) meenutused saksa okupatsiooni aastatest. 00:18:34. Evald Okase meenutused. 1961. a k√ºlastas Eduard Viiralti viimast puhkepaika Parisis. Teksti loeb Aino Ripus. Saate autor Lembit Lauri.



























Nahk on inimesele k√µige l√§hemal - v√µiks isegi √∂elda, et nahk on naha ligi. Nahkne rahakott v√µi v√µtmehoidja ei meenuta meile enam √ºrgset praktilisust, millega √§ras√∂√∂dud looma nahast sai veel valmistada mitu tarvilikku eset. Pastlaid ja rakmeid enam igamees ei tee. Paljudele inimestele meeldib t√§naseni nahka katsuda, silitada ja, olgem ausad, ka oma naha vastas tunda. Nahkk√∂ites raamat on nii riiklikult kui perekondlikult v√§√§rikas. Naha ja nahakunsti rolle uurivad koos Mariann Raisma ja Gaute Kivistikuga Lennart M√§nd, Maarja Undusk, Rene Haljasm√§e, Inge Teder ja Patrick Whitaker Inglismaalt: Whitaker on nahka riietanud Madonna, Marilyn Mansoni, Cheri, Janet Jacksoni, v√ºrtsit√ºdrukud, George Michaeli, Mick Jaggeri, Naomi Campbelli, Catherine Zeta Jonesi jpt. Re≈æiss√∂√∂r Kaidor Kahar, toimetaja Liisa Pakosta.



AKU - saated kunstist ja kunstiga seonduvast. R√§√§givad kunstiteadlased, kriitikud, kunstnikud, kuraatorid, f√º√ºsikud, muusikud, n√§itlejad ja filosoofid. Iga saatega t√µstatatakse uus teema, kerkivad uued k√ºsimused ja avanevad uued maailmad kunsti √ºmber. Esimeses saates uuritakse, millised on p√µhilised kunstnike kohta levinud m√º√ºdid ja kuidas need seostuvad t√§naste kunstnike tegutsemisviisidega. M√µtiskletakse selle √ºle, miks kunstnikum√º√ºdid tekivad, kuidas neid (taas)toodetakse ja kelle huve need teenivad. Arutletakse, milline on n√§gemus kunstniku rollist ja kuidas m√º√ºdid kunstnike positsiooni m√µjutavad. Saate autor on kunstiteadlane K√§di Talvoja. Oma visioone jagavad Anders H√§rm, Hasso Krull, Peeter Torop, Marco Laimre, Mare Tralla, Kiwa, Kalev Mark Kostabi jt. Re≈æiss√∂√∂r M√§rt Sildvee, toimetajad Mariina M√§lk ja Maria-Kristiina Soomre.

Kunstikogumise v√µrdkujuks peetakse Don Juani, kes kunagi ei rahuldunud saavutatuga. L√§biproovitud tee on v√µrrelda kunstikogumist armusuhtega, milles koguja langeb ilusa t√∂√∂ lummusesse ja p√µleb soovist seda iga hinna eest omandada. T√§nap√§eval on kunstikogujatest saanud staarid ja kalli teose omandamisest v√µib saada meedias√ºndmus. Ent kas raha on ainus ratsionaalne viis kollektsion√§√§ri kunstiarmastuse k√§sitlemiseks? Saates uurime kunstikogujate kirjut peret ja otsime kunstikogumise p√µhjusi. Vaatleme arenguid, mida kollektsion√§√§rid on eri aegadel l√§bi teinud ja saame teada, milline kunst on √ºhe v√µi teise koguja jaoks k√∂itev. P√º√ºame l√§heneda ka sellistele iseloomulikele m√§rks√µnadele nagu &quot;kirg&quot;, &quot;investeering&quot; ja &quot;looming&quot;. Selleks, et anda √ºlevaadet kogumise trendidest, vaatame ringi ka v√§ljaspool Eestit. Saate autor kunstiteadlane Eha Komissarov, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.

21. jaanuaril 2006 avati Helsingi kaasaegse kunsti muuseumis Kiasma rahvusvaheline n√§itus &quot;ARS 06&quot;, mis keskendus kunsti t√§htsusele meie kaasajas. Esinema olid kutsutud umbes 40 kunstnikku ja kunstnike gruppi 20 maalt. Eesti kunstnikest osales n√§itusel fotograaf Mark Raidpere, kes Veneetsia biennaalil esindas Eestit suurt t√§helepanu p√§lvinud autobiograafilise foto-videoprojektiga. AKU k√§sitleb Mark Raidpere teost. Kas sellest peab √ºldse r√§√§kima? Kuidas kunsti inimestele l√§hemale tuua? Nende k√ºsimuste √ºle arutavad Hasso Krull, Jan Kaus, Toomas Volkmann, Hanno Soans, Helsingi Kunsti ja Disaini √úlikooli kunstiharidusosakonna professor Helena Sederholm jt. Kunstist r√§√§kimise v√µimalikkus ja v√µimatus m√§ngitakse l√§bi, anal√º√ºsides √ºht konkreetset videoteost. Autor kunstiteadlane K√§di Talvoja, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.

Koopia kui informatsioonikandja on kaasaegse √ºhiskonna lahutamatu osa. Koopia on tarbekaup, mida √ºhes oma vooruste ja vigadega, teadlikult v√µi teadmatult tarbivad k√µik. √úks v√§heseid valdkondi, kus koopia-teema enam emotsioone paisutab, on kunst. 20. sajandil alahinnatud koopiad on tagasi vallutamas oma √µiguslikku kohta kunstiajaloos ja m√µistetavaks saab koopia kultuurilooline roll ning asendusv√§√§rtus. Kontseptuaalse ja digitaalse kunsti v√µiduk√§ik seab koopia originaaliga samale pulgale ja kunstnike individuaalsus ning selle v√§ljendamiseks rakendatav moodsaim tehnika ei v√§lista kopeerimise kui loomingulise kunstimeetodi s√§ilimist. Koopiatest ja kopeerimisest k√µnelevad saates kunstiajaloolased Tiina Abel, Mai Levin, Kadi Polli ja Anne L√µugas, kunstnikud T√µnis Saadoja, Peeter Laurits ning Laurentsius. Lisaks r√§√§givad koopiatest dr Aleksander Stern, f√º√ºsik Jaan Praks, reklaamitootja Ott R√§tsep, muusik Mart Sander ja √§rimees Andres Haamer. Saate autor on kunstiteadlane Tiina-Mall Kreem, re≈

Saates r√§√§givad No Performance Festivali n√§itusest &quot;Continental Breakfast&quot; n√§ituse korraldaja, kunstikriitik ja Tallinna Kunstihoone kuraator Anders H√§rm ja Kanuti Gildi Saali direktor Priit Raud. Millist festivali tahaksid √ºheskoos teha &quot;kunstimaailmas&quot; opereeriv asjatundja ja &quot;tantsumaailmas&quot; tegutsev spetsialist? Millistelt erialadelt, tegevusv√§ljadelt ja maadelt tulevad kokku esinejad Tallinnasse? Mis ≈æanrilised piirid on uue teatri, tantsu ja tegevuskunsti vahel ning kuidas neid valutult Kanuti Gildis kokku segatakse? Kuidas taoline mikstuur saab toimida ja publikule m√µjuda? Kas eesti publiku vastuv√µtt on iseloomustatav kui soe, neutraalne v√µi ≈°okeeritud? Mis on &quot;uus&quot; performance? Kus asuvad ≈æanripiiridest v√§ljunud kultuurilise tegevuse ideelised allikad? Miks kardavad telet√∂√∂tajad praetud munade p√§hel√∂√∂mist?
P√º√ºame lahti kerida n√§ituse m√µistet nende toimumiskohtades ja n√§itusekorraldajate eesm√§rkide tutvustamise kaudu. Peatume kahel unustamatul n√§ituse etalonil ja meenutame omaaegseid Kunstihoone kevad-s√ºgisn√§itusi. T√§nu ETV arhiivile on v√µimalus peatuda ka 1990. aastal toimunud murrangumomendil n√§itusekultuuris ja j√§lgida uue kaasaegse n√§ituseformaadi s√ºndi. Nagu elu, nii ka n√§itused ei seisa √ºhel kohal. Kuiv√µrd n√§itus on lahutamatu kuraatorist, teeme katset ka selle n√§htuse avamiseks. Loodame, et n√§itus hakkab elama selle keerulise organismina, mis toodab meelelahutuse k√µrvalt uusi kunstin√§htusi. Me ei varjagi, et n√§itused on, olid ja on edaspidigi erinevate huvide kokkup√µrkamise paigaks. Autor kunstiteadlane Eha Komissarov, re≈æiss√∂√∂r Kertu K√∂√∂sel, toimetaja Mariina M√§lk.
Jutt koopiate ajaloost kunstis. Saates r√§√§givad Kadrioru Kunstimuuseumi kuraator Tiina-Mall Kreem ja kunstnik Peeter Laurits n√§itustest &quot;Meistriteoste lummus&quot; ja &quot;Meistriteoste varjus&quot;, koopiast ja originaalist, pildilevist, omaniku√µigusest, autorikaitsest ja muust. Milline roll oli kopeerimisel 19. sajandi kunstis ning kuidas tuleks tolleaegseid koopiaid hinnata praegu? Kas kunstiajalugu koosneb ainult ≈°ed√∂√∂vritest? Miks sattusid koopiad 20. sajandil p√µlu alla? Mida t√§hendab kopeerimine ‚Äì on see mehhaaniline v√µi loominguline tegevus? Kas koopia v√µib olla huvitavam kui originaal? Miks on Laurits meistriteoste suhtes irooniline? Kas koopiate fookusesse t√µstmine on pigem moen√§htus v√µi √µigluse jaluleseadmine? Miks ja kuidas pildid ringlevad? Kas autor vajab kaitset? Kellele kuulub kunstiklassika?

Pimedate √ñ√∂de Filmifestivali raames toimuvast animafilmide festivalist &quot;Animated Dreams&quot; r√§√§givad selle juht Heilika V√µsu ja √ºhe filmi autor Priit Tender. Kas animafilm suudab v√µistelda suure kinoga v√µi j√§√§b pigem friikide alaks? Kuidas &quot;Animated Dreams&quot; kokku pannakse? Millised on animafilmi v√µimalused ja alaliigid? Kas tegemist on pigem kino v√µi kunstiga? Kas animafilme v√µiks eksponeerida n√§itusesaalis? Miks on animatsioon eesti filmi visiitkaart ning kui oluline on see teiste maade filmiilmas? Kuidas Eesti animafilmi tegijad elus p√ºsivad? Kust l√§heb animafilmi puhul piir kommertsi ja kunsti vahel? Mil viisil erineb animafilmi stsenaarium m√§ngufilmi omast? Mida √ºldse t√§hendab animatsioon? Milline on filmitegemise tehniline k√§ik? Kas tulevik on arvutianimatsiooni p√§ralt? Mis on animafilmis sellist, mida muus kinos ja kunstis ei ole?

Eesti disain, &quot;S√§si&quot;, barokk &amp; dada. Sel s√ºgisel anti esmakordselt v√§lja eesti noore disaineri auhind &quot;S√§si&quot;, mille nominentide n√§itust, teiste hulgas ka Sixten Heidmetsa v√µidut√∂√∂d on v√µimalik vaadata Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. &quot;kunst.er&quot;-i kaast√∂√∂taja Margaret Tali r√§√§kis sel puhul auhinna √ºhe algataja ja Eesti Kunstiakadeemia tootedisiani osakonna juhataja Martin P√§rnaga eesti ja rahvusvahelisest ning p√µhjamaade ja balti disainist, riiklikust disainipoliitikast, t√∂√∂stusest ja kunstist. Eesti Arhitektuurimuuseumis saab praegu n√§ha head eesti disaini ehk Toivo Raidmetsa n√§itust &quot;Barokist dadani&quot;. Disainikriitik Karin Paulus r√§√§gib , miks on Raidmetsa looming oluline, mis on barokk ja miks on dada, milline on asjade seis eesti disainis ning millest see s√µltub, millised on noorte disainerite eneseteostusv√µimalused ning mis on disaini puhul k√µige t√§htsam ‚Äì kunstiline vorm, iniml√§hedus v√µi miski muu.



Veneetsia arhitektuuribiennaal ja SPM. 2006. aasta s√ºgisel toimuva Veneetsia X arhitekuuribiennaali teema on -Meta-linn / Meta-City-. Eestit valiti biennaalil esindama sotsiaalse positsioneerimise meetod (SPM) ehk n.√∂ mobiilse linnaplaneerimise projekt, kus mobiiltelefonide abil j√§lgitakse inimeste igap√§evast liikumist ja ruumikasutust ning v√µetakse seda arvesse linnakeskkonna loomisel. Idee on s√ºndinud teaduse ja kunsti piirimail, arhitektide, planeerijate ja geograafide koost√∂√∂s. Veneetsia v√§ljapaneku loovad arhitektuurib√ºroo Urban Mark ja Tartu √úlikooli geograafia instituut. R√§√§gime arhitekt √úlar Marki ja geograaf Rein Ahasega. Kuidas saaks sotsiaalse positsioneerimise meetodit tegelikkuses rakendada ning mida see kaasa tooks? Kas j√§lgimishirm v√µiks inimeste osalust takistada? Kuidas saab SPM kaardistada inimeste tegelikke tahtmisi, kui need on nagunii piiratud juba olemasoleva linnastruktuuriga? Mis on eesm√§rk - kujundada linn inimeste j√§rgi v√µi suunata inimeste liikumist vastavalt plan
Kunst.ee &amp; muuseumieri. R√§√§gime ajakirja kunst.ee uuest numbrist ning muuseumiteemalisest erinumbrist ajakirja toimetaja Heie Treieri ja erinumbri koostaja Mariann Raismaga. Miks muuseumieri ja miks just n√º√ºd? Kas muuseum on eelk√µige hoone v√µi midagi muud? Kuidas on Eestis muuseumikultuur arenenud? Millist t√º√ºpi muuseume on olemas, millisest traditsioonist need l√§htuvad? Milleks on muuseume tarvis? Mis on Eesti muuseumide k√§ek√§iku ja olemust k√µige rohkem m√µjutanud? Kuidas k√§itub k√ºlastaja muuseumis, mida ta t√§hele paneb? Milline v√µiks olla ideaalne kunstimuuseum? Kas muuseum on surnud asjade koht? Kuhu kuulub Kumu v√µrreldes teiste Euroopa kunstimuuseumidega? Kuidas eksponeerida suurt hulka kunsti? Kuidas tekivad ja arenevad muuseumikogud? Kas muuseum peegeldab kunstiajalugu v√µi kirjutab seda?

V√§givald ja propaganda. R√§√§gime Marko M√§etamme ja Marco Laimrega Tallinna Kunstihoones avatud n√§itusest -V√§givald ja propaganda-. Miks ja kuidas tulid kokku Elin Kard, Marco Laimre, Marko M√§etamm ja Andres Tali? Millest selline propagandistlik n√§itusepealkiri? Millistest osadest koosneb Marco Laimre installatsioon? Kuidas t√∂√∂tab idee √µhku laskmiseks m√µeldud autodest siin ja n√§iteks Prantsusmaal? Kas ja kuidas on v√µimalik Elin Kardi maale valesti t√µlgendada? Kas need on m√µeldud √µhutama niigi teravat pildit√ºli? Miks M√§etamm karjub ja pritsib l√µuendile v√§rvi? Kas suurem v√§givald tuleb √ºhiskondlikest struktuuridest v√µi inimese seest? Mida v√§givaldset v√µi propagandistlikku on Andres Tali malbete maastikumaalide kirjeldustes? Kas ja kuidas saab kunstin√§itus midagi √ºhiskonnas m√µjutada? Kas m√µjutamine on eesm√§rk?

Skaalanihe. Kuulete salvestust 4. mail Kumu auditooriumis toimunud diskussioonist n√§ituse &quot;Skaalanihe ‚Äì skulptuur avatud m√§nguv√§ljal&quot; teemal. Osalevad Hanno Soans, Villu Jaanisoo, Raoul Kurvitz, Karin Laansoo ja Andres Kurg. Arutelu juhib Sirje Helme. N√§ituse alapealkiri ‚Äì skulptuur avatud m√§nguv√§ljal ‚Äì on laenatud ameerika kunstiteadlase Rosalind Kraussi krestomaatilisest esseest, kus on juttu sellest, et alates 1970. aastatest pole l√§√§ne kunsti puhul v√µimalik r√§√§kida skulptuuri kindlatest piiridest, etteantud vormist ja vaieldamatutest v√§√§rtustest. &quot;Skaalanihe&quot; p√º√ºabki skulptuuri muutumisi kaardistada ning k√ºsib, mis neid v√§ga erinevaid teoseid l√µpuks siiski √ºhendab. Millest me r√§√§gime, kui r√§√§gime t√§nap√§evasest skulptuurist? Millist skaalat n√§itus nihutab ning kuidas see toimib? Kuidas keskkond teost m√µjutab? Mida t√§hendab sotsiaalne skulptuur? Mis eristab kaasaegset skulptuuri installatsioonist? Miks on just &quot;Skaalanihe&quot; Kumu avan√§itus ja mi

Kristjan Raua preemiad / Marge Monko ja Reimo V√µsa-Tangsoo. R√§√§gime Eesti Kunstnike Liidu asepresidendi Anu Kalmuga seekordsetest Kristjan Raua preemiatest ning noorte fotokunstnike Marge Monko ja Reimo V√µsa-Tangsooga nende paarikn√§itusest &quot;Uurimusi kodanlusest / Nimeta&quot; Hobusepea galeriis. Kristjan Raua nimelist preemiat antakse v√§lja alates 1973. aastast ning see on vanim ja v√§√§rikaim preemia Eesti kunstimaailmas. Mille eest t√µsteti esile seekordsed laureaadid ‚Äì Jaan Elken, Kai Kaljo, Harry Liivrand ja Aili Vahtrapuu? Kuidas toimub otsustamine ja kes kuuluvad ≈æ√ºriisse? Milline on preemia reglement? Kas seekordne otsus oli √ºksmeelne? Milleks on sellist preemiat tarvis? Mis √ºhendab Marge Monko ps√ºhhoanal√º√ºsiga flirtivaid fotolavastusi ja Reimo V√µsa-Tangsoo maastikke? Kuidas k√§sitleb Monko Freudi ja Charcot‚Äôd ning kuidas ta seob neid t√§nap√§evaga? Miks pildistab V√µsa-Tangsoo maastikke ja parke ning kuidas on need seotud tuhandete varasemate loodusvaadetega? Kas ja kuidas saab 
Vene kunst Kadriorus. R√§√§gime Kadrioru kunstimuuseumi kuraatorite Anu Allikvee ja Aleksandra Murrega vene kunsti n√§itustest -Peterburi versus Moskva. Kolm suunda Vene 19. sajandi kunstis- ja -Portselanist rahvas.Vene 19. sajandi portselankujud-. Miks on Kadrioru kunstimuuseumi kollektsiooni parim osa just vene kunst? Kuidas on need kogud loodud? Kuidas k√§is ideoloogiline v√µitlus kunstip√§randi kaudu? Millised kolm suunda on 19. sajandi vene kunstist esile t√µstetud? Milline on nende suhe L√§√§ne-Euroopa kunstiga? Kuidas elasid k√µrvuti akadeemiline ja uuenduslik kunst? Millisel viisil vastandus Peterburi Moskvale sada aastat tagasi ja kuidas ta teeb seda n√º√ºd? Milline aeg oli eelmise sajandi vahetus Venemaal? Kuidas on sattunud hulk vene tipp-avangardkunsti √§√§remaade muuseumidesse? Milline t√§hendus on 19. sajandi vene portselankujukestel? Milleks neid tehti ja kellele? Miks kujutati detailselt erinevaid rahvusgruppe? Kuidas m√µjuvad Kadrioru n√§itused vene kultuuripublikule?

ETDM, kunst.ee &amp; Louis Kahn. R√§√§gime Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi uuest p√ºsiekspositsioonist peavarahoidja Kai Lobjakasega, ajakirja kunst.ee uuest numbrist toimetaja Heie Treieriga ning plaanitavatest Louis Kahni p√§evadest Saaremaal arhitekt Vilen K√ºnnapuga. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avati juuni keskel uus p√ºsiekspositsioon pealkirjaga &quot;Ajamustrid 2&quot;. Mitmeks aastaks p√ºsiekspositsioone koostatakse ja kui &quot;p√ºsivad&quot; need on? Millised on v√§ljapanekute koostamise l√§htealused, kas isikup√µhised v√µi temaatilised? Kas v√§ljas on pigem n√§ited masstoodangust v√µi unikaaldisainist? Kuidas kajastub √ºldkunstiajalugu ja selle &quot;stiilid&quot; tarbekunstis ja disainis? Millest on juttu ajakirja kunst.ee uues numbris ja helikunsti eris? Mida t√§hendab helikunst ja miks ei v√µiks seda nimetada lihtsalt muusikaks? Mis on institutsioonikriitika ning kas ja kuidas see toimib Eesti kunstimaailmas? Mis juhtus Berliini biennaalil? Eesti Arhitektide Liidu eestvedamisel 



Uus galerii &quot;Soosoo&quot;, noorte kunstnike biennaali eel√ºritustest &amp; Arne Maasiku arhitektuurifotod. * hiljuti avati uus disainigalerii &quot;Soosoo&quot; Kalamajas (soo tn 4), tegemisi tutvustab galerist √úlle Jehe. Galeriist v√µib leida nii v√§lisdisaini klassikat kui ka noort eesti disaini, hetkel on avatud Jaanus Orgusaare m√∂√∂bliseeria. * Rael Artel tutvustab s√ºgisel asetleidva Noorte Kunstnike biennaali eel√ºritusi, bienaali korraldaja on Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus. Toimunud on mitmed workshopid (Art in practice, Public preparation &quot;Translocal express&quot;), l√§hikuudel toimumas rahvusvaheline workshop Leedus &quot;Kunstniku vastutus ja utoopia&quot; ja suvised workshopid P√§rnus &quot;Rohujuure demokraatia&quot;. * Arne Maasik r√§√§gib (telefonitsi) oma Lastemaailma galeriis avatud arhitektuurifotode n√§itusest, kuhu on koondatud viimase kolme aasta eesti terasarhitektuuri n√§iteid.

A) Aleksander Tsapov Tallinnast. 1) &quot;Kik in der Kok&quot; filmifestival von Krahli teatris, teemaks pornograafia (10.-11.09.2007), r√§√§gib Katja Novitskova 2) Kultuurikatel Tallinnas avab uksed interdistsiplinaarsele √ºritustekogumile Vertikaal, mille raames toimub kaks avalikku seminari ehk &quot;M√µttepark&quot;. 09.09. Autori√µigused, 17.09. Kultuurikatla kui alustava organisatsiooni v√µimalused ja paratamatused. R√§√§gib Maarin Ektermann. B) Kaisa Eiche Tartust. 0) Kutsub 09.09 toimuvale Y-galerii hooaja avamispeole Tartus (&quot;Take your shit out&quot;) 1) Katrin Kruus r√§√§gib V√µru galerii kahest paralleelsest n√§itusest - Peeter Lauritsa foton√§itus &quot;Minu kodu&quot; (03.09.2007-28.09.2007) - Evelin M√º√ºrsepa ja John Grzinich √ºhisn√§itus &quot;Lokalisatsioonide faktuurid&quot; (video, heli ja maal, (03.09.2007-25.09.2007) 2) Tartu kunstnike majas on Tartu kunstnike liidu aasta n√§itus &quot;√ïige valik&quot; (05.-30.09.2007). R√§√§gib Toomas T√µnissoo.



Sarja esimene saade. Kunstiministeerium on a) iga-aastane konverents, b) kord kuus toimuv raadiosaade Klassikaraadios. Kunstiministeeriumis arutatakse lahti jooksva kunstielu s√µlmpunkte ja s√µlmitakse kohe ka uusi. Kasvatatakse laiemas publikus kaasaegse kunsti m√µistmist, vesteldakse erinevate vaatenurkade esindajatega, kommenteeritakse, antakse √ºlevaade ja tehakse ekskursioone. Kunstiministeerium soosib suurte ja v√§ljapaistavate agentide k√µrval ka v√§ikeseid ja omaalgatuslikke praktikaid ning hoiab oma uksed lahti ning meeled ergud. Kuidas seda k√µike n√º√ºd kord kuus tunni aja sisse mahutada, on raske prognoosida, kuid r√µhk on eelk√µige kaasaegsel ja kriitilisel kunstil, mis soovib √ºhiskonnas toimuvat m√µjutada ja selle protsessides kaasa r√§√§kida. Esimeses saates on p√§evakorras j√§rgmised teemad: * Marco Laimre r√§√§gib Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi suvisest n√§itusehooajast ja valgustab j√§rgmise aasta plaane; * Tanel Rander ja Erkki Luuk tutvustavad n√§htust nimega eksp, mis on meililist, rida
Kunstiministeeriumi nr 2 teemadering jaguneb kaheks. K√µigepealt t√§helepanu all on kaasagse kunsti festival ART IST KUKU NU UT Tartus - Indrek Grigor annab oma &quot;Tartu m√∂liseb&quot; rubriigis l√ºhikese √ºlevaate, kuidas kohapealt vaadates kogu √ºritus tundus ning sirvib ka ART IST...-i publikatsiooni, mida kuraatorid Rael Artel ja Kaisa Eiche on nimetanud &quot;Tartu kaasaegse kunsti skeene subjektiivseks uurimuseks ja lisadeks&quot;. Maarin M√ºrk vestleb t√§ienduseks Kaisa Eichega ning p√º√ºab eelk√µige v√§lja kangutada, et mis siis n√º√ºd edasi saab. Teisel poolajal on Kunstiministeeriumis k√ºlas Reet Varblane Tallinna Kunstihoonest ning vestlus keerleb √ºmber &quot;Personal is Political / Isiklik on poliitiline&quot; n√§ituse, liikudes Berliini dada-r√ºhmitusest Eesti 60ndatesse ning edasi kaasaega, seda k√µike l√§bi naiseks (naiskunstnikuks) olemise erinevaid k√§sitlusi kombates. Hanna H√∂ch kohtub Helju Sarnet Saurami, Martha Rosleri, Anna-Stina Treumundi, Guerilla Girlsi jt. Autor Maarin M√ºrk. To



Delta k√ºlaliseks kunstnik Anna Hints (1982). Koost√∂√∂s kunstnik Maria R√µhuga (1988) avati 16. m√§rtsil Tallinna Linnagaleriis n√§itus pealkirjaga &quot;N√§lg&quot;, mis vaatleb erinevaid n√§lja-seisundeid: n√§lgimist vaimsetel p√µhjustel ja n√§lgimist materiaalsetel p√µhjustel. Kunstnikud Hints ja R√µhu r√§√§givad n√§itusel ajastust, kus k√µike on n√§iliselt liigagi palju. Buliimik raiskab toitu oksendades, heategevus kartuleid m√§dandades. Kultuurkapital toidab k√ºll loomemajandust (ehitamine, kirjastamine ja n√§itusetegevus), aga mitte loojat. Kultuur, ilu, armastus, headus, raha, toit - sageli j√µuavad need sinna, kus ollakse tarbimisest ja heast-paremast √ºlek√ºllastunud. *K√µiki kunstnikke, kes tunnevad, et riik ja √ºhiskond suhtuvad loovt√∂√∂tajatesse √ºksk√µikselt, kutsutakse osalema galerii ruumides l√§biviidavas aktsioonis &quot;Kerjav kunstnik&quot;.* Autor Elis Vesik.

Maikuine Kunstiministeerium on suuresti p√ºhendatud kunstikriitikale, mist√µttu laieneb Tartu m√∂liseb rubriik Maarin M√ºrgi ja Indrek Grigori vaheliseks vestluseks, kus arutletakse selle aasta jooksul nii Tallinnas kui Tartus j√§rjepidevalt toimunud avalike kunstikriitika lugemisgruppide √ºle. Otsitakse vastuseid k√ºsimustele: milline on selliste √ºsna eksperimentaalsete algatuste tulem, miks ja kuidas need tekkisid ning kuidas sellist kunstikriitika k√§sitlusi valgustavat formaati v√µiks edasi kasutada? Lisaks on ministeeriumis k√ºlas kuraatorid Airi Triisberg ja Rebeka P√µldsam, kes r√§√§givad seksuaalv√§hemuste problemaatikat k√§sitlevast rahvusvahelisest n√§itusest &quot;S√µnastamata lood&quot;. Tallinna Kunstihoones kuni 26. juunini avatud ulatuslikku n√§itusse on kaasatud k√ºmmekond kunstnikku nii Eestist kui v√§lismaalt, kes esitavad oma n√§gemuse seksuaalsetest identiteetidest. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Saatejuht Maarin M√ºrk alustab Kunstiministeeriumi teise hooajaga Klassikaraadios. * Hooaja avasaade p√º√ºab kaardistada erinevaid endistes t√∂√∂stuspiirkondades ja -hoonetes asuvaid loomekeskusi. K√ºlas on Herkko Labi, kes r√§√§gib Telliskivi Loomelinnakust, selle idee tekkest ja eesm√§rgist ning loomemajandusest √ºldisemalt. * Teiseks Kunstiministeeriumi k√ºlaliseks on Jaanika Kuklase, kellega tuleb juttu Kultuuritehasest &quot;Polymer&quot; ja seal 28. augustini toimuvast Kultuuritehase festivalist 2011. Viimane leiab aset juba seitsmendat korda ning mille seekordseks teemaks on &quot;Utoopia&quot;. * Rubriigi &quot;Tartu m√∂liseb&quot; autor Indrek Grigor edastab muljeid suvel k√ºlastatud kultuuri√ºritustest - esimesena saab kuulaja osa Eesti Kunstiakadeemiale kuuluvas Tamse √µppebaasis sarja &quot;Doings or not&quot; raames toimunud praktikumist, millest r√§√§givad l√§hemalt korraldajad Laura Kuusk ja Laura Toots. Autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Mitusada inimest on alla kirjutanud kultuuriministeeriumile, Tallinna kultuuriv√§√§rtuste ametile ja kunstihoone n√µukogule saadetud avalikule p√∂√∂rdumisele, milles avaldatakse muret palgaliste kuraatorikohtade koondamise √ºle Tallinna Kunstihoonest. Alates m√∂√∂dunud aasta 1. detsembrist on Kunstihoone uus juhataja Karin Hallas-Murula, kes lubab hakata kunstihoonet juhtima teistsuguse struktuuriga. K√µrvuti j√§√§vad vabakutseliste kuraatorite n√§itused kunstnike endi taotletud n√§itustega. Teisest kvartalist v√µtab Murula kunstihoonesse t√∂√∂le programmikoordinaatori, esimesel v√µimalusel ka kunstipedagoogi. Ambitsioonikaid p√ºsikuraatoreid, kes soovivad kunstihoone programmi oma k√§e j√§rgi kujundada, edaspidi Vabaduse v√§ljakul ei ole. Kuulame Karin Hallas-Murula intervjuud, mida ta andis Vikerraadiole. Kuraatorite arvamust esindab Delta saates Maarin M√ºrk. Autor Nele-Eva Steinfeld.

Kunstiministeerium arutleb seekord kunsti rahastamise teemadel, mille √ºks n√µrk koht Eestis on suutmatus probleemi kirjeldada. Pidevalt otsitakse paralleele s√µsarv√§ljadega, ennek√µike teatri ja muusika n√§ol. Ent kas see paralleel ikkagi p√§deb? V√µib-olla peaks kunstnikku v√µrdlema hoopis teadlasega? Vastuseid otsivad Tartu Kunstnike Liidu esimees Markus Toompere, teadlane Mart Loog ja saatejuht Indrek Grigor. Aasta alguses avati Tallinnas ingliskeelsete raamatutega kaubitsev raamatupood Slothrops, n√º√ºd on kolmest t√ºtarlapsest Helena Leif, Liina Luhats ja Heleri Luuga koosnev initsiatiivgrupp otsustanud lisada poodi Ise Seisva Riiuli ehk S(H)ELF-i, mis hakkab sisaldama isekirjastatud v√§ljaandeid. Konkreetse riiuli idee ja isekirjastamise olukorra j√§rele √ºldisemalt p√§rib asjaosalistelt Gregor Taul. Saate autor on Indrek Grigor.

Kunstiministeeriumi hooajale panevad punkti Indrek Grigor ja Gregor Taul. Hooaja viimases Kunstimisnisteeriumis tutvustab ja lahkab Gregor Taul Eesti Kunstiakadeemia magistrit√∂√∂de p√µhin√§itust ja sellega kaasnevat Eesti Kunstiakadeemia igakevadist l√µput√∂√∂de festivali TASE 12, mis lisaks l√µput√∂√∂den√§itusele pakub k√ºlastamiseks teisi v√§ljapanekuid, l√µpetajate isikun√§itusi, tudengite omaalgatuslikke kunstiprojekte, avalikke loenguid ja loomulikult ERKI moeshow'd. √úhtlasi teeb Gregor Taul juttu Aliina Astrova algatatud &quot;Ateljeede visiitide&quot; sarjast, millega seoses k√ºlastavad viis kriitikut, kuraatorit ja kunstiteadlast j√§rgneva aasta jooksul k√ºmne kunstniku ateljeesid, et j√§lgida kunstnikuelu, mis leiab aset n√§ituste vahepeal. Indrek Grigor l√§ks p√§rast m√µnigast pausi vahelduseks taas mikrofoniga stuudiost v√§lja, et vestelda kunstnik Tanel Randeriga tema hiljuti Y-galeriis l√µppenud n√§itusel &quot;Decolonize this&quot;. Saate autor on Indrek Grigor.

6. septembril avab graafik Mare Vint oma juubelin√§ituse &quot;Mineviku linnad&quot; Vabaduse galeriis. Mare Vint kuulub kunstnikep√µlvkonda, kes muutis enam kui neljak√ºmne aasta eest v√§ga oluliselt eesti kunstis k√§ibivaid esteetilisi kriteeriume. Tema looming on lahutamatu 1970. aastail eesti kultuurielu vallanud noorte intellektuaalide uutest v√§√§rtushinnangutest. P√§rast √µpinguid Kunstiinstituudis on tema graafilise loomingu stiil j√§√§nud suurel m√§√§ral muutumatuks, √ºhendades endas elitaarseima kunstnikumaine ja samas ka v√§ga laialdase publiku armastuse. Enam kui neljak√ºmne aasta jooksul on Mare Vint j√§√§dvustanud oma teostel inimkonnale sajandeid p√º√ºdmatuks j√§√§nud unelma. Tema graafilistel lehtedel ning unikaalsetel l√µuendile teostatud pliiatsijoonistustel kangastub maailm, kus inimtegevuse loodu ja loodud maailm eksisteerivad koos ideaalses harmoonias. Klassikaraadio stuudios on Mare Vint. Saatejuht Diana Dreving.



N√§itust iseloomustab Mari Roosvalt j√§rgnevalt: &quot;Viimastel aastatel on olnud fraasid, s√ºnon√º√ºmid, visioonid, t√§hised; nende m√§rks√µnade abil moodustuvad t√§htsad kogumikud, mis on p√§rit mitmetelt reisidelt paljudest maadest. Olen pildistanud ja maalinud, m√§llu talletanud sajanditevanuste losside hurma ja kulda. Kuid see n√§itus saab olema vahetult l√§hedane, tuues esile mulle armsaks saanud korjeid maalisemas laadis&quot;. Alates 1992. aastast on Mari Roosvalt olnud tegev erinevatel ametikohtadel Tallinna Eesti Kunstiakadeemias. N√§itusetegevuses aktiivselt alates 1970. aastast osalevat Mari Roosvalti on tunnustatud mitmete mainekate auhindadega, sealhulgas 2006. aastal Konrad M√§e nimelise maalikunsti preemiaga. Mari Roosvalt on Eesti Akvarellistide √ºhenduse liige ja Eesti Maalikunstnike Liidu esinaine. Mari Roosvalti k√ºsitleb Maris Pajuste.

Rauno Thomas Mossi n√§itus &quot;Eesti ballaadid&quot; Tallinna Linnagaleriis. See on kunstniku isiklik ja vaba teemaarendus Veljo Tormise samanimelise originaalteose ainetel. 27. juulil 1980. aastal Tallinnas esietendunud teos on siiski vaid kaudseks sissejuhatuseks n√§itusel esitletavatele maalidele ja et√º√ºdidele. Rauno Thomas Moss on √µppinud Tartu √úlikoolis maalikunsti ja semiootikat, t√§iendanud ennast Taani R√∏nshovedi Rahva√ºlikoolis kunstide alal, √µpib praegu semiootika doktorantuuris ning t√∂√∂tab √µppej√µuna Tartu √úlikoolis. Tema esimene isikn√§itus toimus 1997. aastal. Ta on esinenud oma t√∂√∂dega Soomes, Saksamaal ja Ungaris. Moss on avaldanud kunstikriitikat ja semiootilisi uurimusi. Saatejuht Markus J√§rvi. Intervjuu eel ja j√§rel k√µlavad Veljo Tormise &quot;Epigraaf IV&quot; ja &quot;Kuldnaine&quot; teosest &quot;Eesti ballaadid&quot; (RAT Estonia orkester ja oratooriumikoor T√µnu Kaljuste juhatusel).

03.12.2012 avas Andres Tali Draakoni galeriis isikun√§ituse &quot;Mu s√ºda p√µleb igavesti! (visandeid St. Rita teemal)&quot;. Andres Tali on l√µpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi (praegune Eesti Kunstiakadeemia) 1980. aastal graafika erialal. Tali on olnud aastaid vabakutseline kunstnik ja raamatukujundaja ning on t√∂√∂tanud kirjastuse Eesti Raamat kunstilise toimetajana, reklaamib√ºroos Karlson &amp; Ko, samuti Eesti Kunstiakadeemias √µppej√µuna, meedia teaduskonna dekaanina ja akadeemilise prorektorina. Hetkel t√∂√∂tab ta Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna dekaanina. Tali on aastate jooksul p√§lvinud mitmeid preemiaid Tallinna Graafikatriennaalil, Eesti Kultuurkapitalilt ja aastal 2006. auhinnati teda Balti Assamblee kunstipreemiaga. Tali osaleb n√§itustegevuses alates 1980. aastate algusest ja on Eesti Vabagraafikute √úhenduse, Eesti Kujundusgraafikute Liidu ja Eesti Kunstnike Liidu liige. N√§itusest r√§√§gib kunstnik Andres Tali Markus J√§rvile.
30. novembril avasid Krista M√∂lder ja Neeme K√ºlm Kunstihoone galeriis n√§ituse KOHALOLU. Paus, varjud ruumis, kusagilt immitseb valgust, aimatav heli, koridor, √µhk seisab fotodel, peegeldades √ºht tuba teises, siinsamas, nii nagu kuskil mujal. Peaaegu mitte midagi. See on nii pagana lihtne, et kaotab t√§hendust. Voolamine √ºhest ruumist teise. T√§helepanu on suunatud millelegi, mida p√§riselt ei n√§e. √ïhk. √ïhk annab oleku. Sisenedes valel hetkel, kui tagauksest, on ruum kui tagurpidi t√µmmatud kott, kus koha t√§hendus ja asja olemus pole selged. Vajadus kogeda, tunnetuslik vaakum. Ruum kahe ruumi vahel, mis polegi ruum. Valgustundlikkus, mina olemasolu. See on see. Nauding ja igatsus tema j√§rele. Nauding, mis paneb puudust tundma. Midagi on puudu ja see puudumine p√º√ºab iseennast √§ra kaotada. Kui keskenduda lambile ja mitte suletud ustele, siis ehk oled kohal. V√§ljapanekut tutvustavad Klassikaraadiole kunstnikud Krista M√∂lder ja Neeme K√ºlm. Saatejuht Markus J√§rvi.

Novembrikuus m√∂√∂dus kaksk√ºmmend aastat Vello Soa surmast. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum esitleb sel puhul J√ºri Kermiku ruumi-installatsiooni 'P√ºhendus S√µbrale-. Vello Soa oli eesti klaasikunstnik, kes √µppis Tartu Kunstikoolis (1970-74), Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis (1977-79). 1979. a √µppis Praha K√µrgemas Tarbekunstikoolis Stanislav Libensky juures monumentaalklaasi. 1980. aastatel oli Vello Soa eesti klaasikunstis uue suuna rajajaks, asudes looma arhitektoonilisi klaasobjekte. Ta t√∂√∂tas peamiselt k√ºlmt√∂√∂tlustehnikas ja materjalina kasutas tahvelklaasi, millest l√µikamise, liimise, lihvimise ja poleerimise teel kujundas p√µnevaid t√∂id, mida iseloomustas v√§liselt minimalistlik vorm (&quot;Kolmnurkne&quot;, 1986; &quot;Kuusepuu&quot;, 1987), kuid mille sisemine ruumik√§sitlus pakkus ka huvitavaid esteetilisi elamusi (&quot;Elu t ornis&quot;, 1989). Vello Soa on loonud koost√∂√∂s klaasikunstnike Eve Koha ja Ivo Lillega monumentaalseid klaasobjekte, mis olid esitatud avangardsel eesti k



&quot;N√µukogude lillelapsed: 70ndate ps√ºhhedeelne underground&quot; 15. m√§rtsil avati Eesti Rahva Muuseumis Tartus erakordselt rahvarohke pidulikkusega Terje Toomistu ja Kiwa kureeritud N√µukogude Eesti hipiliikumise ilmingutele keskendunud n√§itus &quot;N√µukogude lillelapsed: 70ndate ps√ºhhedeelne underground&quot;, mis dokumenteerib ja anal√º√ºsib mitteametlikku noortekultuuri ning esitleb alternatiivset Eesti m√µttelugu. Millised materjalid olid n√§ituse aluseks? Kuidas subkultuuride uurimine teoreetiliselt v√§lja n√§eb ning milliseid probleeme kaasa toob? Mis oli n√µukogude ajal ametlik ja mitteametlik kunst Eesti kontekstis ja milline oli toonane kontrakultuuri liikumine? K√ºsimustele otsib vastuseid saatejuht Indrek Grigor koos antropoloogi ja subkultuuride uurija Aimar Ventseli, 70.-ndate p√µlvkonna esindaja, luuletaja Hannes Varblase ja ERM-i giid-muuseumipedagoogi Kaspar Jassaga.

&quot;Galerii&quot; on saade, mis korra kuus teeb p√µgusa √ºlevaate Eesti n√§itusesaalides, kujutavas kunstis ning sellele l√§hedastes alades toimuvast. K√§imas on Tallinna Fotokuu. &quot;Galerii&quot; v√µtab vaatluse alla Tiina Abeli kureeritud n√§ituse Kumus &quot;Pildiplahvatus: Kunst ja fotograafia Eesti 19. sajandi visuaalkultuuris&quot;; Fotokuust k√µneleb festivali kunstiline juht Kristel Raesaar. Samal ajal on Tartus l√µppemas kaasaegse kunsti festival ART IST KUKU NU UT, millest r√§√§gib √ºks korraldajaid Rael Artel. L√ºhida ettevalmistuse Prantsuse kultuuris√ºgiseks annab Prantsuse Instituudi kultuuri- ja audiovisuaalvaldkonna juht K√§tlin Kattai. Lisaks k√§ib &quot;Galerii&quot; kiirkorras l√§bi pisteliselt m√µned n√§itused √ºle Eesti, mida l√§hiajal veel vaadata saaks ja v√µiks, enne, kui need maha l√§hevad ning uuteks galeriideks valmistuvad. Saatejuht, autor ja toimetaja Maria Lee Liivak. Helioperaator Vivika Ludvig. Muusikaliselt kujundatud.



Oma mitmek√ºlgsusega on Maile Gr√ºnberg vaieldamatult eesti sisearhitektuuri ja m√∂√∂blidisaini √ºks t√§htsamaid tegijaid. Gr√ºnberg on Eestis kodustanud palju uudisv√µtteid. 1970. aastatel tutvustas ta laiadele hulkadele popdisaini, n√§idates, et t√µsise, m√µneti moralistliku ja ainult √ºht t√µde kuulutava modernismi k√µrval v√µib teha ka midagi m√§ngulist, loovat ning elamuslikku. 1980. aastatel liikus alati avangardne looja sujuvalt edasi postmodernismi ja kavandas t√§iesti uudseid m√µnusaid kohvikuid, viidates √ºhelt poolt n√§iteks art d√©co'likule luksuslikule atmosf√§√§rile ning tuues teisalt ruumikujundusse t√§iesti uued terminid nagu camp ja kit≈°. Lisaks on disainer kavandanud n√§gusaid m√∂√∂blit√ºkke, mille seas on eriti t√§nuv√§√§rne Lutheri vabriku vaimus vineeri taiplik ja efektne kasutamine. Ometi ei kipu Gr√ºnberg klassikule kohaselt tagasi vaatama, vaid otsib aina uusi maailmu. Filmis avab v√ºrtsikas autor ise oma tegemiste tagamaid. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat.







Uus Eesti Rahva Muuseum sisaldab endas ka kunstisaali, mille tegevust kureerib Kunstiteadlane Reet Mark. Saali avan√§itus &quot;Rahvusromantiline v√§gi ajaloo haardes&quot; k√µrvutab 20. sajandi algusk√ºmnendite siirast rahvusromantismi 80-ndatel kunstimaastiku √ºleujutanud Kalevipoegade tulvaga. Kui iseseisvumise eelne, m√ºtoloogiat √ºlistav rahvusromantism kuulub oma naiivse k√§ekirja t√µttu kunstiajalooliste kurioosumite rubriiki, siis taasiseseisvumisele eelnenud perioodi t√µlgendamine rahvusliku √§rkamisaja kunstina on kehtiva kunstikirjutise kaanoni seisukohalt vastuoluline. Kunstiministeerium palus ERM-i kunstisaali kuraator Reet Margi saatesse &quot;vastust andma&quot;. Saate l√µpetab n√§itusesoovitus, milleks seekord on Tallinnas teatri No99 kammersaalis kuni 15. oktoobrini v√§ltav kunstikriitikale p√ºhendatud n√§itus &quot;Artishoki Biennaal&quot;. Saatejuht on Indrek Grigor.



&quot;Kunstiministeeriumi&quot; avab intervjuu Jevgeni Zolotkoga, kes oli √§sja galeriis Noorus l√µppenud Transnistria kunstniku Juri Wedro retrospektiivi kuraatori Uwe Schloeni assistent. Ajaloorubriik sobrab natuke professor Peeter Linnapi p√§randis, ja taasesitab m√µned l√µigud Linnapi poolt 1997. aastal kokkupandud telesaatest &quot;Kunstiruum&quot;, mille Linnap toona kunstikriitikutele p√ºhendas. &quot;Metakreatiivis&quot; on vaatluse all m√µned mittemillegi √ºtlemise viisid. N√§idismaterjaliks on sealjuures Maarin M√ºrgi vastne artikkel &quot;(pealkirja pole)&quot; ja Ingrid Ruudi koostatud Denes Farkase n√§ituse &quot;How-to-calm-yourself-after-seeing-a-dead-body Techniques&quot; pressitekst. Heliarhiivist: √úlar Ploom, Kuku raadio saatest &quot;Keskp√§evatund&quot; Priit H√µbem√§gi ja Marek Strandberg. Saatejuht on Indrek Grigor.











Maarin M√ºrk vestleb kaasaegse kunsti biennaali Tallinna Fotokuu kunstilise juhi Laura Tootsi ja fotokunstimessi Foto Tallinn √ºhe eestvedaja Helen Meleskiga. M√µlemad s√ºndmused toimuvad just n√º√ºd ‚Äì Fotokuu kuni 3. novembrini ning fotokunstimess just n√§dalavahetusel Kai kunstikeskuses Noblessneris (rohkem infot siit: https://www.fotokuu.ee/). Teiseks saatek√ºlaliseks on Evelyn Grzinich MoKSist, kes avab natuke tausta Eesti √ºhe k√µige pikemalt tegutsenud kunstnike veetud algatuse &quot;v√§iksemaks kasvamise&quot; plaanidest ning tutvustab kuni 25. oktoobrini Tartu Loodusmajas avatud n√§itust &quot;Mitte silmist, mitte s√ºdamest&quot; (rohkem infot siit: https://moks.ee/events/not-out-of-sight-not-out-of-mind). Indrek Grigor omakorda toob kuulajani kaks Pallase fotoosakonna j√µul avatud rahvusvahelist fotokunsti n√§itust Nooruse galeriis Tartus Diana Tamane kureeritud Gustavo Sagorsky v√§ga isiklik kollektsioon &quot;Sonia&quot; ning ilmselt t√µesti vaid Peeter Linnapliku k√§eviipega Tartu j√µuda saanud,





Eduard Vilde muuseumis avati eile n√§itus &quot;Linda Vilde muuseum&quot;, mis on p√ºhendatud Linda Vilde tegevusele ajakirjaniku, √ºhiskonnategelase ja t√µlkijana. Linda J√ºrmann oli Eduard Vilde abikaasa. Alates nende tutvumisest 1904. aastal jagasid nad √ºhiseid v√§√§rtushinnanguid, √ºheskoos p√µgeneti poliitiliste p√µhjustel Eestist (maapaos oldi 11 aastat), √ºheskoos siia ka naasti. &quot;Linda Vilde oli oma aja kommete ja traditsioonide taustal uuendusmeelne inimene,&quot; on n√§ituse kaass√µnas √∂elnud kunstnik Liina Siib, kes rohkem kui aasta kestnud ettevalmistustega on n√§itusele toonud mitmeid ootamatuid teemasid, n√§iteks noore Linda J√ºrmanni unistused. N√§ituse kaudu loodetakse publikule anda suuremat pilti ka Eduard Vildest, kelle s√ºnnist m√∂√∂dus mullu 140 aastat. Liina Siib on saatek√ºlaline. Saatejuht on Tarmo Tiisler.



Millest me ikkagi r√§√§gime, kui mainime s√µnapaari &quot;avalik ruum&quot;? T√§nu t√§naseks Viljandis s√µna otseses m√µttes kasti pandud Jaak Joala monumendile on √ºhiskonnas taas kerkinud √ºles arutelu, mille keskmes on √ºhtpidi monumendid ning neid vormivad kunstnikud, teisalt avalik ruum, mille kavandamisel peaks olema √µigustatult igal seda tarbival inimesel ka oma osa kosta. Ometi saavad m√µlemad arutelud oluliseks alles siis, kui kellegi huvisid on riivatud. Eestis on suur hulk haritud kunstnike, arhitekte ja linnaplaneerijaid, kes saaksid olla suureks abiks avaliku ruumi ning ka sellesse planeeritavate objektide valikul. Sageli saavad nemadki s√µna√µiguse alles siis, kui &quot;pahandus&quot; juba tehtud. Aasta 2019/2020 Eesti inimarengu aruanne on palju keskendunud avaliku ruumi temaatikale. Millest me ikkagi r√§√§gime, kui mainime s√µnapaari &quot;avalik ruum&quot; ning kuidas v√µiks toimuda otsustusprotsess avalikku ruumi kunstiteoste planeerimisel? Kas t√§na kehtivad avaliku ruumi tarvis loodavate 

Kumu uut p√ºsiekspositsiooni &quot;Identiteedimaastikud&quot; tutvustavad kuraatorid Linda Kaljundi ja Kadi Polli. P√ºsin√§itus tutvustab siinset vanemat kunsti (1700-1945), p√µimuvad baltisaksa, vene ja eesti traditsioonid. Omaette teemadena kerkivad esile baltisaksa ja eesti visuaalkultuuri seosed, piltide t√§hendus noores Eesti rahvusriigis, unistused moodsast elust, naiskunstnike h√§√§l, vaikiva ajastu ja s√µjaaja kunst ning kohalike identiteedimaastike kujunemise lugu. K√µrge kunsti k√µrval uuritakse harrastajate, hariduse, tarbegraafika ja disaini m√µju visuaalsele identiteediloomele. Muuseumite teemal j√§tkub saade veelgi. Nimelt on Eduard Vilde muuseumist ajutiselt saanud Linda Vilde muuseum! N√§itus on p√ºhendatud Linda Vilde tegevusele ajakirjaniku, √ºhiskonnategelase ja t√µlkijana. Linda J√ºrmann oli Eduard Vilde abikaasa. Alates nende tutvumisest 1904. aastal jagasid nad √ºhiseid v√§√§rtushinnanguid, √ºheskoos p√µgeneti poliitiliste p√µhjustel Eestist (maapaos oldi 11 aastat), √ºheskoos siia ka na

Hooaja viimases &quot;Kunstiministeeriumis&quot; on Maarin M√ºrgil k√ºlas Urmas L√º√ºs, kelle n√§itus Hobusepea galeriis &quot;Teatavate piiride poorsusest&quot; (kuni 07.06) on algt√µuke saanud perekonnale kuuluva materiaalse p√§randi sorteerimisest ja julgest √ºmberm√§ngimisest. Materjalist l√§htuv kunst ning valdkondade risttolmnemine on t√§helepanu all ka Kumu kunstimuuseumi n√§itusel &quot;Kunst on disain on kunst&quot; (kuni 03.10) ning &quot;Kunstiministeeriumis&quot; teevad sellesse sissevaate kuraatorid Eda Tuulberg ja Karin Vicente. Indrek Grigor vestleb maalikunstnik Kristi Kongiga Kogo galeriis avatud n√§ituse &quot;Oli see unes v√µi oli see ilmsi?&quot; (kuni 19.06) peategelasest Magentast - ootusp√§raselt on juttu v√§rvist, aga ka pealkirjandusest ja karantiini k√µrvalm√µjudest. Kunstiministeerium soovib sisutihedat kunstisuve ja kohtumiseni uuel hooajal!



Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor on k√ºlla kutsunud Marge Monko, kelle n√§itust &quot;Suur teeskleja&quot; (koos Gabriele Beveridgega) saab n√§ha KAI kunstikeskuses. Vaateaknad ja kaupade v√§ljapanekud poodides p√º√ºavad meid pidevalt v√µrgutada ‚Äì vahel on need katsed edukamad, vahel m√µjuvad nagu kohmetu flirt. Monko ja Beveridge t√µstavad oma n√§itusel selle v√§ljapaneku-kultuuri eraldi t√§helepanu alla ‚Äì ilmuvad tuttavad elemendid nagu mannekeenide osad, stanged, vitriinid, luksuskaubad jpm, kuid mitte oma harjumusp√§rases rollis ja intrigeerivate lisandustega. Kaasaja s√µlmpunktid on fookuses ka √§sja Tallinna Kunstihoones avatud n√§itusel &quot;Mis sillutab teed uuele maailmale?&quot; (kuraator Corina L. Apostol, kuni 05.12.2021). L√§hiaastate sotsiaalselt kaasatud kunsti √ºlevaaten√§itusel kohtab teemasid nagu p√§evapoliitika ja t√µej√§rgne √ºhiskond, sotsiaalmeedia m√µju, linnaruumi muutumine ja gentrifikatsioon, migratsioon, kv√§√§r-k√ºsimused, kunstnike √µiglase tasustamise teemad jne. M√ºrk ja Grig

Juhan Kuusi Dokfoto Keskus esitleb esmakordselt Eestis Ungari Fotomuuseumi kogul p√µhineva viie fotomeistri n√§itust &quot;Inimest peegeldades&quot;. &quot;Ainult andekusest ei piisa, peate olema ka ungarlane&quot;, on √∂elnud k√µige kuulsama Ungari p√§ritolu fotograaf Robert Capa (1913-1954). Kuigi fotolegend m√µtles neid s√µnu naljana, on selle taga peidus omajagu t√µde ning tema t√∂id on n√§itusel rohkem kui teiste meistrite teoseid. √úhelt poolt on p√µhjuseks fakt, et fotokeskusele nime andnud Juhan Kuusi jaoks oli just Robert Capa √ºks t√§htsamaid eeskujusid. Teiseks ‚Äì just Capa n√§itas fotodel s√µda nii l√§hedalt nagu keegi teine ei olnud seda varem teinud. Seega pani kaasaegsele konflikti-ja s√µjafotograafiale aluse just Capa. N√§itust kommenteerib Dokfoto Keskuse kuraator Toomas J√§rvet. Saatejuht Robert Staak.

Kunstiministeeriumis on k√ºlas Tallinna Kunstihoone kuraator Siim Preiman, kelle koostatud n√§itust &quot;M√§ndfulness&quot; saab Tallinna Linnagaleriis vaadata 28. novembrini. Kas eestlased on metsarahvas? Kuidas astuvad omavahel dialoogi Olimar Kallase karikatuurid ja Mall Nukke r√§mpspostist kollaa≈æ Kalevipoja r√§nnakust maailma otsa? Kuidas teha kaasaegse kunsti n√§itus n√µnda, et ka selle &quot;k√∂√∂gipool&quot; ja produktsioon peaks silmas oma √∂koloogilist jalaj√§lge? Eelmainitud k√ºsimuste juurest liigutakse aruteluga edasi Kumusse, Jeremy Shaw videoinstallatsiooni &quot;Phase Shifting Index&quot; keskele, kus tantsivad tuleviku subkultuurid, iga√ºks enda v√§ljat√∂√∂tatud p√µhim√µtete alusel, haarates ka publiku h√ºpnootilisse seisundisse. Kas see on parim pidu, mida Kumu suures saalis on korraldatud? Saate l√µpetab Tallinna vanalinna galeriide k√ºlastus ‚Äì Mari-Leen Kiipli n√§ituse &quot;Niina kalastab lodudel, v√µrendikel ja p√µikmadalatel&quot; Draakoni galeriis ning Kristen R√§stase &quot;Hoolek

Vabakutselised loovisikud ‚Äì kust king pigistab?. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor vaatavad koos vabakutselise kunstit√∂√∂taja Airi Triisbergiga otsa Praxise mahukale uuringule &quot;Vabakutselised loovisikud, nende majanduslik toimetulek ja sotsiaalsete garantiide k√§ttesaadavus&quot; ja arutavad, kust king pigistab ning mida saaks ette v√µtta (saab ka √ºlevaate, mida on viimase 20 aasta jooksul juba ette v√µetud). Saate teises pooles surfavad saatejuhid nullindates. Peamiselt Kumus avatud n√§itusel &quot;Kunst mugavustsoonis? Nullindad Eesti kunstis&quot; (kuraatorid Eha Komissarov ja Triin Tulgiste, avatud kuni 09.10.2022), aga ka ETDMi n√§itusel &quot;Nulltuju. Eesti moe avangard 2000 - 2010&quot; (kuraator Anne Vetik, avatud kuni 23. jaanuar 2022). Samuti meenutavad saatejuhtid 2019. aastal Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse v√§ljaantud artiklikogumikku &quot;Normaalsed nullindad&quot; (koostaja Rael Artel). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Portreelugu Eesti tippskulptorist. Edith elab suviti Hiiumaal, sealt alustamegi temaga tutvumist. Ta t√∂√∂tab v√§ga palju ja selle t√µttu ka j√µuab palju. Filmis n√§eme kaht erinevat maailma, kunstniku kinnist ja isegi √ºksildast elu, kunsti loomise protsessi ning siis selle publikule tutvustamist maailma kunstipealinnas (Art Baselil ≈†veitsis), suuri n√§itusi, nende festivalide avamisi, kuhu skulptori teosed j√µuavad. Edith on v√§ikse poisi ema, indie-muusika skeenes legendaarse Raul Saaremetsa elukaaslane. Edith on Eesti publikule juba p√§ris tuntud ja praegu on k√§es hetk, mil ta teeb esimesed iseseisvad sammud rahvusvahelisel areenil, seda strateegiliselt parimates kohtades. Mis on kunstniku vastutus? Kas kunst saab elu muuta? Re≈æiss√∂√∂r Aljona Sur≈æikova, operaator Sergei Trofimov, heli Dmitri Piibe, v√§rvikorrektsioon Artemi Sintsov, helilooja Aleksandr ≈Ωedeljov, produtsent Sergei Trofimov. Tootja Diafilm 2021.



Uue aasta esimene &quot;Kunstiministeerium&quot; kohtub k√µigepealt Tallinna Graafikatriennaaliga - kunstis√ºndmusega, mis toimub j√§rjepanu juba alates 1968. aastast. K√ºlas on juhatuse liige Marten Esko, kes vastab saatejuhtide k√ºsimusele, kuidas on sellise v√§√§rika ajalooga kunstis√ºndmust edasi kanda ja iseloomustab seekordset triennaali ning selle kohta kaasaegse kunsti maastikul. Saatejuhid v√µtavad endale vabaduse l√§bi hekseldada kolm aktuaalset n√§itust. Need on aga Tamara Luuki kureeritud Neeme K√ºlma ja Alice Kase &quot;Edevuses √ºksi&quot; Tallinna Linnagaleriis, Siim Preimani kureeritud Krista M√∂lderi ja Kristi Kongi &quot;... ja teised valguse varjundid&quot; Tallinna Kunstihoones ning Reet Marki kureeritud Miljard Kilki retrospektiiv Eesti Rahva Muuseumis. Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Intervjuu kunstnik Tanja Muravskajaga, kelle korraldatud n√§itus &quot;Hingel√§hedane s√µna&quot; on avatud Tallinna Vene muuseumis (kuni septembrini 2022). Vestleme keele omap√§radest, lugudest, mis on s√µnade taga ning kogukonnast, mida muuseum enda √ºmber loob. Seej√§rel v√µtab Kunstiministeerium k√µne P√§rnusse. Kuraator Marian Grau tutvustab talvise kunstielu k√§imat√µmbajat FotoFesti, mille kuus n√§itust j√§√§vad avatud m√§rtsi l√µpuni/aprilli alguseni. Valikus on kaameravaba fotokunsti, fotokunsti ajalugu, portreefotot, vaatefotograafiat ning ka √ºks kosmiline m√µ√µk. Saate l√µpuks soovitab &quot;Kunstiministeerium&quot; kahte n√§itust: &quot;Valve Janov. Algusest avangardi 1942‚Äì1965&quot; Adamson-Ericu muuseumis (kuni 27.03, kuraatorid √úlle Kruus, Enn Lillemets) ja &quot;Pikipiirijooksja, rotip√º√ºdja ja m√º√ºriladuja&quot; Tallinna Kunstihoone galeriis (kuni 03.04, kuraator Gregor Taul). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.































Kunstikogumise v√µrdkujuks peetakse Don Juani, kes kunagi ei rahuldunud saavutatuga. L√§biproovitud tee on v√µrrelda kunstikogumist armusuhtega, milles koguja langeb ilusa t√∂√∂ lummusesse ja p√µleb soovist seda iga hinna eest omandada. T√§nap√§eval on kunstikogujatest saanud staarid ja kalli teose omandamisest v√µib saada meedias√ºndmus. Ent kas raha on ainus ratsionaalne viis kollektsion√§√§ri kunstiarmastuse k√§sitlemiseks? Saates uurime kunstikogujate kirjut peret ja otsime kunstikogumise p√µhjusi. Vaatleme arenguid, mida kollektsion√§√§rid on eri aegadel l√§bi teinud ja saame teada, milline kunst on √ºhe v√µi teise koguja jaoks k√∂itev. P√º√ºame l√§heneda ka sellistele iseloomulikele m√§rks√µnadele nagu &quot;kirg&quot;, &quot;investeering&quot; ja &quot;looming&quot;. Selleks, et anda √ºlevaadet kogumise trendidest, vaatame ringi ka v√§ljaspool Eestit. Saate autor kunstiteadlane Eha Komissarov, re≈æiss√∂√∂r Marko Raat, toimetaja Mariina M√§lk.

Koopia kui informatsioonikandja on kaasaegse √ºhiskonna lahutamatu osa. Koopia on tarbekaup, mida √ºhes oma vooruste ja vigadega, teadlikult v√µi teadmatult tarbivad k√µik. √úks v√§heseid valdkondi, kus koopia-teema enam emotsioone paisutab, on kunst. 20. sajandil alahinnatud koopiad on tagasi vallutamas oma √µiguslikku kohta kunstiajaloos ja m√µistetavaks saab koopia kultuurilooline roll ning asendusv√§√§rtus. Kontseptuaalse ja digitaalse kunsti v√µiduk√§ik seab koopia originaaliga samale pulgale ja kunstnike individuaalsus ning selle v√§ljendamiseks rakendatav moodsaim tehnika ei v√§lista kopeerimise kui loomingulise kunstimeetodi s√§ilimist. Koopiatest ja kopeerimisest k√µnelevad saates kunstiajaloolased Tiina Abel, Mai Levin, Kadi Polli ja Anne L√µugas, kunstnikud T√µnis Saadoja, Peeter Laurits ning Laurentsius. Lisaks r√§√§givad koopiatest dr Aleksander Stern, f√º√ºsik Jaan Praks, reklaamitootja Ott R√§tsep, muusik Mart Sander ja √§rimees Andres Haamer. Saate autor on kunstiteadlane Tiina-Mall Kreem, re≈

Eesti disain, &quot;S√§si&quot;, barokk &amp; dada. Sel s√ºgisel anti esmakordselt v√§lja eesti noore disaineri auhind &quot;S√§si&quot;, mille nominentide n√§itust, teiste hulgas ka Sixten Heidmetsa v√µidut√∂√∂d on v√µimalik vaadata Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis. &quot;kunst.er&quot;-i kaast√∂√∂taja Margaret Tali r√§√§kis sel puhul auhinna √ºhe algataja ja Eesti Kunstiakadeemia tootedisiani osakonna juhataja Martin P√§rnaga eesti ja rahvusvahelisest ning p√µhjamaade ja balti disainist, riiklikust disainipoliitikast, t√∂√∂stusest ja kunstist. Eesti Arhitektuurimuuseumis saab praegu n√§ha head eesti disaini ehk Toivo Raidmetsa n√§itust &quot;Barokist dadani&quot;. Disainikriitik Karin Paulus r√§√§gib , miks on Raidmetsa looming oluline, mis on barokk ja miks on dada, milline on asjade seis eesti disainis ning millest see s√µltub, millised on noorte disainerite eneseteostusv√µimalused ning mis on disaini puhul k√µige t√§htsam ‚Äì kunstiline vorm, iniml√§hedus v√µi miski muu.



Veneetsia arhitektuuribiennaal ja SPM. 2006. aasta s√ºgisel toimuva Veneetsia X arhitekuuribiennaali teema on -Meta-linn / Meta-City-. Eestit valiti biennaalil esindama sotsiaalse positsioneerimise meetod (SPM) ehk n.√∂ mobiilse linnaplaneerimise projekt, kus mobiiltelefonide abil j√§lgitakse inimeste igap√§evast liikumist ja ruumikasutust ning v√µetakse seda arvesse linnakeskkonna loomisel. Idee on s√ºndinud teaduse ja kunsti piirimail, arhitektide, planeerijate ja geograafide koost√∂√∂s. Veneetsia v√§ljapaneku loovad arhitektuurib√ºroo Urban Mark ja Tartu √úlikooli geograafia instituut. R√§√§gime arhitekt √úlar Marki ja geograaf Rein Ahasega. Kuidas saaks sotsiaalse positsioneerimise meetodit tegelikkuses rakendada ning mida see kaasa tooks? Kas j√§lgimishirm v√µiks inimeste osalust takistada? Kuidas saab SPM kaardistada inimeste tegelikke tahtmisi, kui need on nagunii piiratud juba olemasoleva linnastruktuuriga? Mis on eesm√§rk - kujundada linn inimeste j√§rgi v√µi suunata inimeste liikumist vastavalt plan

Skaalanihe. Kuulete salvestust 4. mail Kumu auditooriumis toimunud diskussioonist n√§ituse &quot;Skaalanihe ‚Äì skulptuur avatud m√§nguv√§ljal&quot; teemal. Osalevad Hanno Soans, Villu Jaanisoo, Raoul Kurvitz, Karin Laansoo ja Andres Kurg. Arutelu juhib Sirje Helme. N√§ituse alapealkiri ‚Äì skulptuur avatud m√§nguv√§ljal ‚Äì on laenatud ameerika kunstiteadlase Rosalind Kraussi krestomaatilisest esseest, kus on juttu sellest, et alates 1970. aastatest pole l√§√§ne kunsti puhul v√µimalik r√§√§kida skulptuuri kindlatest piiridest, etteantud vormist ja vaieldamatutest v√§√§rtustest. &quot;Skaalanihe&quot; p√º√ºabki skulptuuri muutumisi kaardistada ning k√ºsib, mis neid v√§ga erinevaid teoseid l√µpuks siiski √ºhendab. Millest me r√§√§gime, kui r√§√§gime t√§nap√§evasest skulptuurist? Millist skaalat n√§itus nihutab ning kuidas see toimib? Kuidas keskkond teost m√µjutab? Mida t√§hendab sotsiaalne skulptuur? Mis eristab kaasaegset skulptuuri installatsioonist? Miks on just &quot;Skaalanihe&quot; Kumu avan√§itus ja mi

Kristjan Raua preemiad / Marge Monko ja Reimo V√µsa-Tangsoo. R√§√§gime Eesti Kunstnike Liidu asepresidendi Anu Kalmuga seekordsetest Kristjan Raua preemiatest ning noorte fotokunstnike Marge Monko ja Reimo V√µsa-Tangsooga nende paarikn√§itusest &quot;Uurimusi kodanlusest / Nimeta&quot; Hobusepea galeriis. Kristjan Raua nimelist preemiat antakse v√§lja alates 1973. aastast ning see on vanim ja v√§√§rikaim preemia Eesti kunstimaailmas. Mille eest t√µsteti esile seekordsed laureaadid ‚Äì Jaan Elken, Kai Kaljo, Harry Liivrand ja Aili Vahtrapuu? Kuidas toimub otsustamine ja kes kuuluvad ≈æ√ºriisse? Milline on preemia reglement? Kas seekordne otsus oli √ºksmeelne? Milleks on sellist preemiat tarvis? Mis √ºhendab Marge Monko ps√ºhhoanal√º√ºsiga flirtivaid fotolavastusi ja Reimo V√µsa-Tangsoo maastikke? Kuidas k√§sitleb Monko Freudi ja Charcot‚Äôd ning kuidas ta seob neid t√§nap√§evaga? Miks pildistab V√µsa-Tangsoo maastikke ja parke ning kuidas on need seotud tuhandete varasemate loodusvaadetega? Kas ja kuidas saab 
Vene kunst Kadriorus. R√§√§gime Kadrioru kunstimuuseumi kuraatorite Anu Allikvee ja Aleksandra Murrega vene kunsti n√§itustest -Peterburi versus Moskva. Kolm suunda Vene 19. sajandi kunstis- ja -Portselanist rahvas.Vene 19. sajandi portselankujud-. Miks on Kadrioru kunstimuuseumi kollektsiooni parim osa just vene kunst? Kuidas on need kogud loodud? Kuidas k√§is ideoloogiline v√µitlus kunstip√§randi kaudu? Millised kolm suunda on 19. sajandi vene kunstist esile t√µstetud? Milline on nende suhe L√§√§ne-Euroopa kunstiga? Kuidas elasid k√µrvuti akadeemiline ja uuenduslik kunst? Millisel viisil vastandus Peterburi Moskvale sada aastat tagasi ja kuidas ta teeb seda n√º√ºd? Milline aeg oli eelmise sajandi vahetus Venemaal? Kuidas on sattunud hulk vene tipp-avangardkunsti √§√§remaade muuseumidesse? Milline t√§hendus on 19. sajandi vene portselankujukestel? Milleks neid tehti ja kellele? Miks kujutati detailselt erinevaid rahvusgruppe? Kuidas m√µjuvad Kadrioru n√§itused vene kultuuripublikule?

ETDM, kunst.ee &amp; Louis Kahn. R√§√§gime Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi uuest p√ºsiekspositsioonist peavarahoidja Kai Lobjakasega, ajakirja kunst.ee uuest numbrist toimetaja Heie Treieriga ning plaanitavatest Louis Kahni p√§evadest Saaremaal arhitekt Vilen K√ºnnapuga. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avati juuni keskel uus p√ºsiekspositsioon pealkirjaga &quot;Ajamustrid 2&quot;. Mitmeks aastaks p√ºsiekspositsioone koostatakse ja kui &quot;p√ºsivad&quot; need on? Millised on v√§ljapanekute koostamise l√§htealused, kas isikup√µhised v√µi temaatilised? Kas v√§ljas on pigem n√§ited masstoodangust v√µi unikaaldisainist? Kuidas kajastub √ºldkunstiajalugu ja selle &quot;stiilid&quot; tarbekunstis ja disainis? Millest on juttu ajakirja kunst.ee uues numbris ja helikunsti eris? Mida t√§hendab helikunst ja miks ei v√µiks seda nimetada lihtsalt muusikaks? Mis on institutsioonikriitika ning kas ja kuidas see toimib Eesti kunstimaailmas? Mis juhtus Berliini biennaalil? Eesti Arhitektide Liidu eestvedamisel 



Uus galerii &quot;Soosoo&quot;, noorte kunstnike biennaali eel√ºritustest &amp; Arne Maasiku arhitektuurifotod. * hiljuti avati uus disainigalerii &quot;Soosoo&quot; Kalamajas (soo tn 4), tegemisi tutvustab galerist √úlle Jehe. Galeriist v√µib leida nii v√§lisdisaini klassikat kui ka noort eesti disaini, hetkel on avatud Jaanus Orgusaare m√∂√∂bliseeria. * Rael Artel tutvustab s√ºgisel asetleidva Noorte Kunstnike biennaali eel√ºritusi, bienaali korraldaja on Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus. Toimunud on mitmed workshopid (Art in practice, Public preparation &quot;Translocal express&quot;), l√§hikuudel toimumas rahvusvaheline workshop Leedus &quot;Kunstniku vastutus ja utoopia&quot; ja suvised workshopid P√§rnus &quot;Rohujuure demokraatia&quot;. * Arne Maasik r√§√§gib (telefonitsi) oma Lastemaailma galeriis avatud arhitektuurifotode n√§itusest, kuhu on koondatud viimase kolme aasta eesti terasarhitektuuri n√§iteid.

A) Aleksander Tsapov Tallinnast. 1) &quot;Kik in der Kok&quot; filmifestival von Krahli teatris, teemaks pornograafia (10.-11.09.2007), r√§√§gib Katja Novitskova 2) Kultuurikatel Tallinnas avab uksed interdistsiplinaarsele √ºritustekogumile Vertikaal, mille raames toimub kaks avalikku seminari ehk &quot;M√µttepark&quot;. 09.09. Autori√µigused, 17.09. Kultuurikatla kui alustava organisatsiooni v√µimalused ja paratamatused. R√§√§gib Maarin Ektermann. B) Kaisa Eiche Tartust. 0) Kutsub 09.09 toimuvale Y-galerii hooaja avamispeole Tartus (&quot;Take your shit out&quot;) 1) Katrin Kruus r√§√§gib V√µru galerii kahest paralleelsest n√§itusest - Peeter Lauritsa foton√§itus &quot;Minu kodu&quot; (03.09.2007-28.09.2007) - Evelin M√º√ºrsepa ja John Grzinich √ºhisn√§itus &quot;Lokalisatsioonide faktuurid&quot; (video, heli ja maal, (03.09.2007-25.09.2007) 2) Tartu kunstnike majas on Tartu kunstnike liidu aasta n√§itus &quot;√ïige valik&quot; (05.-30.09.2007). R√§√§gib Toomas T√µnissoo.



Sarja esimene saade. Kunstiministeerium on a) iga-aastane konverents, b) kord kuus toimuv raadiosaade Klassikaraadios. Kunstiministeeriumis arutatakse lahti jooksva kunstielu s√µlmpunkte ja s√µlmitakse kohe ka uusi. Kasvatatakse laiemas publikus kaasaegse kunsti m√µistmist, vesteldakse erinevate vaatenurkade esindajatega, kommenteeritakse, antakse √ºlevaade ja tehakse ekskursioone. Kunstiministeerium soosib suurte ja v√§ljapaistavate agentide k√µrval ka v√§ikeseid ja omaalgatuslikke praktikaid ning hoiab oma uksed lahti ning meeled ergud. Kuidas seda k√µike n√º√ºd kord kuus tunni aja sisse mahutada, on raske prognoosida, kuid r√µhk on eelk√µige kaasaegsel ja kriitilisel kunstil, mis soovib √ºhiskonnas toimuvat m√µjutada ja selle protsessides kaasa r√§√§kida. Esimeses saates on p√§evakorras j√§rgmised teemad: * Marco Laimre r√§√§gib Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi suvisest n√§itusehooajast ja valgustab j√§rgmise aasta plaane; * Tanel Rander ja Erkki Luuk tutvustavad n√§htust nimega eksp, mis on meililist, rida
Kunstiministeeriumi nr 2 teemadering jaguneb kaheks. K√µigepealt t√§helepanu all on kaasagse kunsti festival ART IST KUKU NU UT Tartus - Indrek Grigor annab oma &quot;Tartu m√∂liseb&quot; rubriigis l√ºhikese √ºlevaate, kuidas kohapealt vaadates kogu √ºritus tundus ning sirvib ka ART IST...-i publikatsiooni, mida kuraatorid Rael Artel ja Kaisa Eiche on nimetanud &quot;Tartu kaasaegse kunsti skeene subjektiivseks uurimuseks ja lisadeks&quot;. Maarin M√ºrk vestleb t√§ienduseks Kaisa Eichega ning p√º√ºab eelk√µige v√§lja kangutada, et mis siis n√º√ºd edasi saab. Teisel poolajal on Kunstiministeeriumis k√ºlas Reet Varblane Tallinna Kunstihoonest ning vestlus keerleb √ºmber &quot;Personal is Political / Isiklik on poliitiline&quot; n√§ituse, liikudes Berliini dada-r√ºhmitusest Eesti 60ndatesse ning edasi kaasaega, seda k√µike l√§bi naiseks (naiskunstnikuks) olemise erinevaid k√§sitlusi kombates. Hanna H√∂ch kohtub Helju Sarnet Saurami, Martha Rosleri, Anna-Stina Treumundi, Guerilla Girlsi jt. Autor Maarin M√ºrk. To



Maikuine Kunstiministeerium on suuresti p√ºhendatud kunstikriitikale, mist√µttu laieneb Tartu m√∂liseb rubriik Maarin M√ºrgi ja Indrek Grigori vaheliseks vestluseks, kus arutletakse selle aasta jooksul nii Tallinnas kui Tartus j√§rjepidevalt toimunud avalike kunstikriitika lugemisgruppide √ºle. Otsitakse vastuseid k√ºsimustele: milline on selliste √ºsna eksperimentaalsete algatuste tulem, miks ja kuidas need tekkisid ning kuidas sellist kunstikriitika k√§sitlusi valgustavat formaati v√µiks edasi kasutada? Lisaks on ministeeriumis k√ºlas kuraatorid Airi Triisberg ja Rebeka P√µldsam, kes r√§√§givad seksuaalv√§hemuste problemaatikat k√§sitlevast rahvusvahelisest n√§itusest &quot;S√µnastamata lood&quot;. Tallinna Kunstihoones kuni 26. juunini avatud ulatuslikku n√§itusse on kaasatud k√ºmmekond kunstnikku nii Eestist kui v√§lismaalt, kes esitavad oma n√§gemuse seksuaalsetest identiteetidest. Saate autor on Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Saatejuht Maarin M√ºrk alustab Kunstiministeeriumi teise hooajaga Klassikaraadios. * Hooaja avasaade p√º√ºab kaardistada erinevaid endistes t√∂√∂stuspiirkondades ja -hoonetes asuvaid loomekeskusi. K√ºlas on Herkko Labi, kes r√§√§gib Telliskivi Loomelinnakust, selle idee tekkest ja eesm√§rgist ning loomemajandusest √ºldisemalt. * Teiseks Kunstiministeeriumi k√ºlaliseks on Jaanika Kuklase, kellega tuleb juttu Kultuuritehasest &quot;Polymer&quot; ja seal 28. augustini toimuvast Kultuuritehase festivalist 2011. Viimane leiab aset juba seitsmendat korda ning mille seekordseks teemaks on &quot;Utoopia&quot;. * Rubriigi &quot;Tartu m√∂liseb&quot; autor Indrek Grigor edastab muljeid suvel k√ºlastatud kultuuri√ºritustest - esimesena saab kuulaja osa Eesti Kunstiakadeemiale kuuluvas Tamse √µppebaasis sarja &quot;Doings or not&quot; raames toimunud praktikumist, millest r√§√§givad l√§hemalt korraldajad Laura Kuusk ja Laura Toots. Autor Maarin M√ºrk, toimetaja Annika Kuuda.

Kunstiministeeriumi hooajale panevad punkti Indrek Grigor ja Gregor Taul. Hooaja viimases Kunstimisnisteeriumis tutvustab ja lahkab Gregor Taul Eesti Kunstiakadeemia magistrit√∂√∂de p√µhin√§itust ja sellega kaasnevat Eesti Kunstiakadeemia igakevadist l√µput√∂√∂de festivali TASE 12, mis lisaks l√µput√∂√∂den√§itusele pakub k√ºlastamiseks teisi v√§ljapanekuid, l√µpetajate isikun√§itusi, tudengite omaalgatuslikke kunstiprojekte, avalikke loenguid ja loomulikult ERKI moeshow'd. √úhtlasi teeb Gregor Taul juttu Aliina Astrova algatatud &quot;Ateljeede visiitide&quot; sarjast, millega seoses k√ºlastavad viis kriitikut, kuraatorit ja kunstiteadlast j√§rgneva aasta jooksul k√ºmne kunstniku ateljeesid, et j√§lgida kunstnikuelu, mis leiab aset n√§ituste vahepeal. Indrek Grigor l√§ks p√§rast m√µnigast pausi vahelduseks taas mikrofoniga stuudiost v√§lja, et vestelda kunstnik Tanel Randeriga tema hiljuti Y-galeriis l√µppenud n√§itusel &quot;Decolonize this&quot;. Saate autor on Indrek Grigor.

6. septembril avab graafik Mare Vint oma juubelin√§ituse &quot;Mineviku linnad&quot; Vabaduse galeriis. Mare Vint kuulub kunstnikep√µlvkonda, kes muutis enam kui neljak√ºmne aasta eest v√§ga oluliselt eesti kunstis k√§ibivaid esteetilisi kriteeriume. Tema looming on lahutamatu 1970. aastail eesti kultuurielu vallanud noorte intellektuaalide uutest v√§√§rtushinnangutest. P√§rast √µpinguid Kunstiinstituudis on tema graafilise loomingu stiil j√§√§nud suurel m√§√§ral muutumatuks, √ºhendades endas elitaarseima kunstnikumaine ja samas ka v√§ga laialdase publiku armastuse. Enam kui neljak√ºmne aasta jooksul on Mare Vint j√§√§dvustanud oma teostel inimkonnale sajandeid p√º√ºdmatuks j√§√§nud unelma. Tema graafilistel lehtedel ning unikaalsetel l√µuendile teostatud pliiatsijoonistustel kangastub maailm, kus inimtegevuse loodu ja loodud maailm eksisteerivad koos ideaalses harmoonias. Klassikaraadio stuudios on Mare Vint. Saatejuht Diana Dreving.



Rauno Thomas Mossi n√§itus &quot;Eesti ballaadid&quot; Tallinna Linnagaleriis. See on kunstniku isiklik ja vaba teemaarendus Veljo Tormise samanimelise originaalteose ainetel. 27. juulil 1980. aastal Tallinnas esietendunud teos on siiski vaid kaudseks sissejuhatuseks n√§itusel esitletavatele maalidele ja et√º√ºdidele. Rauno Thomas Moss on √µppinud Tartu √úlikoolis maalikunsti ja semiootikat, t√§iendanud ennast Taani R√∏nshovedi Rahva√ºlikoolis kunstide alal, √µpib praegu semiootika doktorantuuris ning t√∂√∂tab √µppej√µuna Tartu √úlikoolis. Tema esimene isikn√§itus toimus 1997. aastal. Ta on esinenud oma t√∂√∂dega Soomes, Saksamaal ja Ungaris. Moss on avaldanud kunstikriitikat ja semiootilisi uurimusi. Saatejuht Markus J√§rvi. Intervjuu eel ja j√§rel k√µlavad Veljo Tormise &quot;Epigraaf IV&quot; ja &quot;Kuldnaine&quot; teosest &quot;Eesti ballaadid&quot; (RAT Estonia orkester ja oratooriumikoor T√µnu Kaljuste juhatusel).

03.12.2012 avas Andres Tali Draakoni galeriis isikun√§ituse &quot;Mu s√ºda p√µleb igavesti! (visandeid St. Rita teemal)&quot;. Andres Tali on l√µpetanud Eesti Riikliku Kunstiinstituudi (praegune Eesti Kunstiakadeemia) 1980. aastal graafika erialal. Tali on olnud aastaid vabakutseline kunstnik ja raamatukujundaja ning on t√∂√∂tanud kirjastuse Eesti Raamat kunstilise toimetajana, reklaamib√ºroos Karlson &amp; Ko, samuti Eesti Kunstiakadeemias √µppej√µuna, meedia teaduskonna dekaanina ja akadeemilise prorektorina. Hetkel t√∂√∂tab ta Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna dekaanina. Tali on aastate jooksul p√§lvinud mitmeid preemiaid Tallinna Graafikatriennaalil, Eesti Kultuurkapitalilt ja aastal 2006. auhinnati teda Balti Assamblee kunstipreemiaga. Tali osaleb n√§itustegevuses alates 1980. aastate algusest ja on Eesti Vabagraafikute √úhenduse, Eesti Kujundusgraafikute Liidu ja Eesti Kunstnike Liidu liige. N√§itusest r√§√§gib kunstnik Andres Tali Markus J√§rvile.
30. novembril avasid Krista M√∂lder ja Neeme K√ºlm Kunstihoone galeriis n√§ituse KOHALOLU. Paus, varjud ruumis, kusagilt immitseb valgust, aimatav heli, koridor, √µhk seisab fotodel, peegeldades √ºht tuba teises, siinsamas, nii nagu kuskil mujal. Peaaegu mitte midagi. See on nii pagana lihtne, et kaotab t√§hendust. Voolamine √ºhest ruumist teise. T√§helepanu on suunatud millelegi, mida p√§riselt ei n√§e. √ïhk. √ïhk annab oleku. Sisenedes valel hetkel, kui tagauksest, on ruum kui tagurpidi t√µmmatud kott, kus koha t√§hendus ja asja olemus pole selged. Vajadus kogeda, tunnetuslik vaakum. Ruum kahe ruumi vahel, mis polegi ruum. Valgustundlikkus, mina olemasolu. See on see. Nauding ja igatsus tema j√§rele. Nauding, mis paneb puudust tundma. Midagi on puudu ja see puudumine p√º√ºab iseennast √§ra kaotada. Kui keskenduda lambile ja mitte suletud ustele, siis ehk oled kohal. V√§ljapanekut tutvustavad Klassikaraadiole kunstnikud Krista M√∂lder ja Neeme K√ºlm. Saatejuht Markus J√§rvi.

Novembrikuus m√∂√∂dus kaksk√ºmmend aastat Vello Soa surmast. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum esitleb sel puhul J√ºri Kermiku ruumi-installatsiooni 'P√ºhendus S√µbrale-. Vello Soa oli eesti klaasikunstnik, kes √µppis Tartu Kunstikoolis (1970-74), Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis (1977-79). 1979. a √µppis Praha K√µrgemas Tarbekunstikoolis Stanislav Libensky juures monumentaalklaasi. 1980. aastatel oli Vello Soa eesti klaasikunstis uue suuna rajajaks, asudes looma arhitektoonilisi klaasobjekte. Ta t√∂√∂tas peamiselt k√ºlmt√∂√∂tlustehnikas ja materjalina kasutas tahvelklaasi, millest l√µikamise, liimise, lihvimise ja poleerimise teel kujundas p√µnevaid t√∂id, mida iseloomustas v√§liselt minimalistlik vorm (&quot;Kolmnurkne&quot;, 1986; &quot;Kuusepuu&quot;, 1987), kuid mille sisemine ruumik√§sitlus pakkus ka huvitavaid esteetilisi elamusi (&quot;Elu t ornis&quot;, 1989). Vello Soa on loonud koost√∂√∂s klaasikunstnike Eve Koha ja Ivo Lillega monumentaalseid klaasobjekte, mis olid esitatud avangardsel eesti k



&quot;Galerii&quot; on saade, mis korra kuus teeb p√µgusa √ºlevaate Eesti n√§itusesaalides, kujutavas kunstis ning sellele l√§hedastes alades toimuvast. K√§imas on Tallinna Fotokuu. &quot;Galerii&quot; v√µtab vaatluse alla Tiina Abeli kureeritud n√§ituse Kumus &quot;Pildiplahvatus: Kunst ja fotograafia Eesti 19. sajandi visuaalkultuuris&quot;; Fotokuust k√µneleb festivali kunstiline juht Kristel Raesaar. Samal ajal on Tartus l√µppemas kaasaegse kunsti festival ART IST KUKU NU UT, millest r√§√§gib √ºks korraldajaid Rael Artel. L√ºhida ettevalmistuse Prantsuse kultuuris√ºgiseks annab Prantsuse Instituudi kultuuri- ja audiovisuaalvaldkonna juht K√§tlin Kattai. Lisaks k√§ib &quot;Galerii&quot; kiirkorras l√§bi pisteliselt m√µned n√§itused √ºle Eesti, mida l√§hiajal veel vaadata saaks ja v√µiks, enne, kui need maha l√§hevad ning uuteks galeriideks valmistuvad. Saatejuht, autor ja toimetaja Maria Lee Liivak. Helioperaator Vivika Ludvig. Muusikaliselt kujundatud.



Oma mitmek√ºlgsusega on Maile Gr√ºnberg vaieldamatult eesti sisearhitektuuri ja m√∂√∂blidisaini √ºks t√§htsamaid tegijaid. Gr√ºnberg on Eestis kodustanud palju uudisv√µtteid. 1970. aastatel tutvustas ta laiadele hulkadele popdisaini, n√§idates, et t√µsise, m√µneti moralistliku ja ainult √ºht t√µde kuulutava modernismi k√µrval v√µib teha ka midagi m√§ngulist, loovat ning elamuslikku. 1980. aastatel liikus alati avangardne looja sujuvalt edasi postmodernismi ja kavandas t√§iesti uudseid m√µnusaid kohvikuid, viidates √ºhelt poolt n√§iteks art d√©co'likule luksuslikule atmosf√§√§rile ning tuues teisalt ruumikujundusse t√§iesti uued terminid nagu camp ja kit≈°. Lisaks on disainer kavandanud n√§gusaid m√∂√∂blit√ºkke, mille seas on eriti t√§nuv√§√§rne Lutheri vabriku vaimus vineeri taiplik ja efektne kasutamine. Ometi ei kipu Gr√ºnberg klassikule kohaselt tagasi vaatama, vaid otsib aina uusi maailmu. Filmis avab v√ºrtsikas autor ise oma tegemiste tagamaid. Re≈æiss√∂√∂r Peeter Brambat.



















Maarin M√ºrk vestleb kaasaegse kunsti biennaali Tallinna Fotokuu kunstilise juhi Laura Tootsi ja fotokunstimessi Foto Tallinn √ºhe eestvedaja Helen Meleskiga. M√µlemad s√ºndmused toimuvad just n√º√ºd ‚Äì Fotokuu kuni 3. novembrini ning fotokunstimess just n√§dalavahetusel Kai kunstikeskuses Noblessneris (rohkem infot siit: https://www.fotokuu.ee/). Teiseks saatek√ºlaliseks on Evelyn Grzinich MoKSist, kes avab natuke tausta Eesti √ºhe k√µige pikemalt tegutsenud kunstnike veetud algatuse &quot;v√§iksemaks kasvamise&quot; plaanidest ning tutvustab kuni 25. oktoobrini Tartu Loodusmajas avatud n√§itust &quot;Mitte silmist, mitte s√ºdamest&quot; (rohkem infot siit: https://moks.ee/events/not-out-of-sight-not-out-of-mind). Indrek Grigor omakorda toob kuulajani kaks Pallase fotoosakonna j√µul avatud rahvusvahelist fotokunsti n√§itust Nooruse galeriis Tartus Diana Tamane kureeritud Gustavo Sagorsky v√§ga isiklik kollektsioon &quot;Sonia&quot; ning ilmselt t√µesti vaid Peeter Linnapliku k√§eviipega Tartu j√µuda saanud,







Millest me ikkagi r√§√§gime, kui mainime s√µnapaari &quot;avalik ruum&quot;? T√§nu t√§naseks Viljandis s√µna otseses m√µttes kasti pandud Jaak Joala monumendile on √ºhiskonnas taas kerkinud √ºles arutelu, mille keskmes on √ºhtpidi monumendid ning neid vormivad kunstnikud, teisalt avalik ruum, mille kavandamisel peaks olema √µigustatult igal seda tarbival inimesel ka oma osa kosta. Ometi saavad m√µlemad arutelud oluliseks alles siis, kui kellegi huvisid on riivatud. Eestis on suur hulk haritud kunstnike, arhitekte ja linnaplaneerijaid, kes saaksid olla suureks abiks avaliku ruumi ning ka sellesse planeeritavate objektide valikul. Sageli saavad nemadki s√µna√µiguse alles siis, kui &quot;pahandus&quot; juba tehtud. Aasta 2019/2020 Eesti inimarengu aruanne on palju keskendunud avaliku ruumi temaatikale. Millest me ikkagi r√§√§gime, kui mainime s√µnapaari &quot;avalik ruum&quot; ning kuidas v√µiks toimuda otsustusprotsess avalikku ruumi kunstiteoste planeerimisel? Kas t√§na kehtivad avaliku ruumi tarvis loodavate 

Kumu uut p√ºsiekspositsiooni &quot;Identiteedimaastikud&quot; tutvustavad kuraatorid Linda Kaljundi ja Kadi Polli. P√ºsin√§itus tutvustab siinset vanemat kunsti (1700-1945), p√µimuvad baltisaksa, vene ja eesti traditsioonid. Omaette teemadena kerkivad esile baltisaksa ja eesti visuaalkultuuri seosed, piltide t√§hendus noores Eesti rahvusriigis, unistused moodsast elust, naiskunstnike h√§√§l, vaikiva ajastu ja s√µjaaja kunst ning kohalike identiteedimaastike kujunemise lugu. K√µrge kunsti k√µrval uuritakse harrastajate, hariduse, tarbegraafika ja disaini m√µju visuaalsele identiteediloomele. Muuseumite teemal j√§tkub saade veelgi. Nimelt on Eduard Vilde muuseumist ajutiselt saanud Linda Vilde muuseum! N√§itus on p√ºhendatud Linda Vilde tegevusele ajakirjaniku, √ºhiskonnategelase ja t√µlkijana. Linda J√ºrmann oli Eduard Vilde abikaasa. Alates nende tutvumisest 1904. aastal jagasid nad √ºhiseid v√§√§rtushinnanguid, √ºheskoos p√µgeneti poliitiliste p√µhjustel Eestist (maapaos oldi 11 aastat), √ºheskoos siia ka na



Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor on k√ºlla kutsunud Marge Monko, kelle n√§itust &quot;Suur teeskleja&quot; (koos Gabriele Beveridgega) saab n√§ha KAI kunstikeskuses. Vaateaknad ja kaupade v√§ljapanekud poodides p√º√ºavad meid pidevalt v√µrgutada ‚Äì vahel on need katsed edukamad, vahel m√µjuvad nagu kohmetu flirt. Monko ja Beveridge t√µstavad oma n√§itusel selle v√§ljapaneku-kultuuri eraldi t√§helepanu alla ‚Äì ilmuvad tuttavad elemendid nagu mannekeenide osad, stanged, vitriinid, luksuskaubad jpm, kuid mitte oma harjumusp√§rases rollis ja intrigeerivate lisandustega. Kaasaja s√µlmpunktid on fookuses ka √§sja Tallinna Kunstihoones avatud n√§itusel &quot;Mis sillutab teed uuele maailmale?&quot; (kuraator Corina L. Apostol, kuni 05.12.2021). L√§hiaastate sotsiaalselt kaasatud kunsti √ºlevaaten√§itusel kohtab teemasid nagu p√§evapoliitika ja t√µej√§rgne √ºhiskond, sotsiaalmeedia m√µju, linnaruumi muutumine ja gentrifikatsioon, migratsioon, kv√§√§r-k√ºsimused, kunstnike √µiglase tasustamise teemad jne. M√ºrk ja Grig

Kunstiministeeriumis on k√ºlas Tallinna Kunstihoone kuraator Siim Preiman, kelle koostatud n√§itust &quot;M√§ndfulness&quot; saab Tallinna Linnagaleriis vaadata 28. novembrini. Kas eestlased on metsarahvas? Kuidas astuvad omavahel dialoogi Olimar Kallase karikatuurid ja Mall Nukke r√§mpspostist kollaa≈æ Kalevipoja r√§nnakust maailma otsa? Kuidas teha kaasaegse kunsti n√§itus n√µnda, et ka selle &quot;k√∂√∂gipool&quot; ja produktsioon peaks silmas oma √∂koloogilist jalaj√§lge? Eelmainitud k√ºsimuste juurest liigutakse aruteluga edasi Kumusse, Jeremy Shaw videoinstallatsiooni &quot;Phase Shifting Index&quot; keskele, kus tantsivad tuleviku subkultuurid, iga√ºks enda v√§ljat√∂√∂tatud p√µhim√µtete alusel, haarates ka publiku h√ºpnootilisse seisundisse. Kas see on parim pidu, mida Kumu suures saalis on korraldatud? Saate l√µpetab Tallinna vanalinna galeriide k√ºlastus ‚Äì Mari-Leen Kiipli n√§ituse &quot;Niina kalastab lodudel, v√µrendikel ja p√µikmadalatel&quot; Draakoni galeriis ning Kristen R√§stase &quot;Hoolek

Vabakutselised loovisikud ‚Äì kust king pigistab?. Saatejuhid Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor vaatavad koos vabakutselise kunstit√∂√∂taja Airi Triisbergiga otsa Praxise mahukale uuringule &quot;Vabakutselised loovisikud, nende majanduslik toimetulek ja sotsiaalsete garantiide k√§ttesaadavus&quot; ja arutavad, kust king pigistab ning mida saaks ette v√µtta (saab ka √ºlevaate, mida on viimase 20 aasta jooksul juba ette v√µetud). Saate teises pooles surfavad saatejuhid nullindates. Peamiselt Kumus avatud n√§itusel &quot;Kunst mugavustsoonis? Nullindad Eesti kunstis&quot; (kuraatorid Eha Komissarov ja Triin Tulgiste, avatud kuni 09.10.2022), aga ka ETDMi n√§itusel &quot;Nulltuju. Eesti moe avangard 2000 - 2010&quot; (kuraator Anne Vetik, avatud kuni 23. jaanuar 2022). Samuti meenutavad saatejuhtid 2019. aastal Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse v√§ljaantud artiklikogumikku &quot;Normaalsed nullindad&quot; (koostaja Rael Artel). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.

Portreelugu Eesti tippskulptorist. Edith elab suviti Hiiumaal, sealt alustamegi temaga tutvumist. Ta t√∂√∂tab v√§ga palju ja selle t√µttu ka j√µuab palju. Filmis n√§eme kaht erinevat maailma, kunstniku kinnist ja isegi √ºksildast elu, kunsti loomise protsessi ning siis selle publikule tutvustamist maailma kunstipealinnas (Art Baselil ≈†veitsis), suuri n√§itusi, nende festivalide avamisi, kuhu skulptori teosed j√µuavad. Edith on v√§ikse poisi ema, indie-muusika skeenes legendaarse Raul Saaremetsa elukaaslane. Edith on Eesti publikule juba p√§ris tuntud ja praegu on k√§es hetk, mil ta teeb esimesed iseseisvad sammud rahvusvahelisel areenil, seda strateegiliselt parimates kohtades. Mis on kunstniku vastutus? Kas kunst saab elu muuta? Re≈æiss√∂√∂r Aljona Sur≈æikova, operaator Sergei Trofimov, heli Dmitri Piibe, v√§rvikorrektsioon Artemi Sintsov, helilooja Aleksandr ≈Ωedeljov, produtsent Sergei Trofimov. Tootja Diafilm 2021.



Intervjuu kunstnik Tanja Muravskajaga, kelle korraldatud n√§itus &quot;Hingel√§hedane s√µna&quot; on avatud Tallinna Vene muuseumis (kuni septembrini 2022). Vestleme keele omap√§radest, lugudest, mis on s√µnade taga ning kogukonnast, mida muuseum enda √ºmber loob. Seej√§rel v√µtab Kunstiministeerium k√µne P√§rnusse. Kuraator Marian Grau tutvustab talvise kunstielu k√§imat√µmbajat FotoFesti, mille kuus n√§itust j√§√§vad avatud m√§rtsi l√µpuni/aprilli alguseni. Valikus on kaameravaba fotokunsti, fotokunsti ajalugu, portreefotot, vaatefotograafiat ning ka √ºks kosmiline m√µ√µk. Saate l√µpuks soovitab &quot;Kunstiministeerium&quot; kahte n√§itust: &quot;Valve Janov. Algusest avangardi 1942‚Äì1965&quot; Adamson-Ericu muuseumis (kuni 27.03, kuraatorid √úlle Kruus, Enn Lillemets) ja &quot;Pikipiirijooksja, rotip√º√ºdja ja m√º√ºriladuja&quot; Tallinna Kunstihoone galeriis (kuni 03.04, kuraator Gregor Taul). Saatejuhid on Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor.































Koopia kui informatsioonikandja on kaasaegse √ºhiskonna lahutamatu osa. Koopia on tarbekaup, mida √ºhes oma vooruste ja vigadega, teadlikult v√µi teadmatult tarbivad k√µik. √úks v√§heseid valdkondi, kus koopia-teema enam emotsioone paisutab, on kunst. 20. sajandil alahinnatud koopiad on tagasi vallutamas oma √µiguslikku kohta kunstiajaloos ja m√µistetavaks saab koopia kultuurilooline roll ning asendusv√§√§rtus. Kontseptuaalse ja digitaalse kunsti v√µiduk√§ik seab koopia originaaliga samale pulgale ja kunstnike individuaalsus ning selle v√§ljendamiseks rakendatav moodsaim tehnika ei v√§lista kopeerimise kui loomingulise kunstimeetodi s√§ilimist. Koopiatest ja kopeerimisest k√µnelevad saates kunstiajaloolased Tiina Abel, Mai Levin, Kadi Polli ja Anne L√µugas, kunstnikud T√µnis Saadoja, Peeter Laurits ning Laurentsius. Lisaks r√§√§givad koopiatest dr Aleksander Stern, f√º√ºsik Jaan Praks, reklaamitootja Ott R√§tsep, muusik Mart Sander ja √§rimees Andres Haamer. Saate autor on kunstiteadlane Tiina-Mall Kreem, re≈



Veneetsia arhitektuuribiennaal ja SPM. 2006. aasta s√ºgisel toimuva Veneetsia X arhitekuuribiennaali teema on -Meta-linn / Meta-City-. Eestit valiti biennaalil esindama sotsiaalse positsioneerimise meetod (SPM) ehk n.√∂ mobiilse linnaplaneerimise projekt, kus mobiiltelefonide abil j√§lgitakse inimeste igap√§evast liikumist ja ruumikasutust ning v√µetakse seda arvesse linnakeskkonna loomisel. Idee on s√ºndinud teaduse ja kunsti piirimail, arhitektide, planeerijate ja geograafide koost√∂√∂s. Veneetsia v√§ljapaneku loovad arhitektuurib√ºroo Urban Mark ja Tartu √úlikooli geograafia instituut. R√§√§gime arhitekt √úlar Marki ja geograaf Rein Ahasega. Kuidas saaks sotsiaalse positsioneerimise meetodit tegelikkuses rakendada ning mida see kaasa tooks? Kas j√§lgimishirm v√µiks inimeste osalust takistada? Kuidas saab SPM kaardistada inimeste tegelikke tahtmisi, kui need on nagunii piiratud juba olemasoleva linnastruktuuriga? Mis on eesm√§rk - kujundada linn inimeste j√§rgi v√µi suunata inimeste liikumist vastavalt plan

Skaalanihe. Kuulete salvestust 4. mail Kumu auditooriumis toimunud diskussioonist n√§ituse &quot;Skaalanihe ‚Äì skulptuur avatud m√§nguv√§ljal&quot; teemal. Osalevad Hanno Soans, Villu Jaanisoo, Raoul Kurvitz, Karin Laansoo ja Andres Kurg. Arutelu juhib Sirje Helme. N√§ituse alapealkiri ‚Äì skulptuur avatud m√§nguv√§ljal ‚Äì on laenatud ameerika kunstiteadlase Rosalind Kraussi krestomaatilisest esseest, kus on juttu sellest, et alates 1970. aastatest pole l√§√§ne kunsti puhul v√µimalik r√§√§kida skulptuuri kindlatest piiridest, etteantud vormist ja vaieldamatutest v√§√§rtustest. &quot;Skaalanihe&quot; p√º√ºabki skulptuuri muutumisi kaardistada ning k√ºsib, mis neid v√§ga erinevaid teoseid l√µpuks siiski √ºhendab. Millest me r√§√§gime, kui r√§√§gime t√§nap√§evasest skulptuurist? Millist skaalat n√§itus nihutab ning kuidas see toimib? Kuidas keskkond teost m√µjutab? Mida t√§hendab sotsiaalne skulptuur? Mis eristab kaasaegset skulptuuri installatsioonist? Miks on just &quot;Skaalanihe&quot; Kumu avan√§itus ja mi

Kristjan Raua preemiad / Marge Monko ja Reimo V√µsa-Tangsoo. R√§√§gime Eesti Kunstnike Liidu asepresidendi Anu Kalmuga seekordsetest Kristjan Raua preemiatest ning noorte fotokunstnike Marge Monko ja Reimo V√µsa-Tangsooga nende paarikn√§itusest &quot;Uurimusi kodanlusest / Nimeta&quot; Hobusepea galeriis. Kristjan Raua nimelist preemiat antakse v√§lja alates 1973. aastast ning see on vanim ja v√§√§rikaim preemia Eesti kunstimaailmas. Mille eest t√µsteti esile seekordsed laureaadid ‚Äì Jaan Elken, Kai Kaljo, Harry Liivrand ja Aili Vahtrapuu? Kuidas toimub otsustamine ja kes kuuluvad ≈æ√ºriisse? Milline on preemia reglement? Kas seekordne otsus oli √ºksmeelne? Milleks on sellist preemiat tarvis? Mis √ºhendab Marge Monko ps√ºhhoanal√º√ºsiga flirtivaid fotolavastusi ja Reimo V√µsa-Tangsoo maastikke? Kuidas k√§sitleb Monko Freudi ja Charcot‚Äôd ning kuidas ta seob neid t√§nap√§evaga? Miks pildistab V√µsa-Tangsoo maastikke ja parke ning kuidas on need seotud tuhandete varasemate loodusvaadetega? Kas ja kuidas saab 

ETDM, kunst.ee &amp; Louis Kahn. R√§√§gime Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi uuest p√ºsiekspositsioonist peavarahoidja Kai Lobjakasega, ajakirja kunst.ee uuest numbrist toimetaja Heie Treieriga ning plaanitavatest Louis Kahni p√§evadest Saaremaal arhitekt Vilen K√ºnnapuga. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis avati juuni keskel uus p√ºsiekspositsioon pealkirjaga &quot;Ajamustrid 2&quot;. Mitmeks aastaks p√ºsiekspositsioone koostatakse ja kui &quot;p√ºsivad&quot; need on? Millised on v√§ljapanekute koostamise l√§htealused, kas isikup√µhised v√µi temaatilised? Kas v√§ljas on pigem n√§ited masstoodangust v√µi unikaaldisainist? Kuidas kajastub √ºldkunstiajalugu ja selle &quot;stiilid&quot; tarbekunstis ja disainis? Millest on juttu ajakirja kunst.ee uues numbris ja helikunsti eris? Mida t√§hendab helikunst ja miks ei v√µiks seda nimetada lihtsalt muusikaks? Mis on institutsioonikriitika ning kas ja kuidas see toimib Eesti kunstimaailmas? Mis juhtus Berliini biennaalil? Eesti Arhitektide Liidu eestvedamisel 





Sarja esimene saade. Kunstiministeerium on a) iga-aastane konverents, b) kord kuus toimuv raadiosaade Klassikaraadios. Kunstiministeeriumis arutatakse lahti jooksva kunstielu s√µlmpunkte ja s√µlmitakse kohe ka uusi. Kasvatatakse laiemas publikus kaasaegse kunsti m√µistmist, vesteldakse erinevate vaatenurkade esindajatega, kommenteeritakse, antakse √ºlevaade ja tehakse ekskursioone. Kunstiministeerium soosib suurte ja v√§ljapaistavate agentide k√µrval ka v√§ikeseid ja omaalgatuslikke praktikaid ning hoiab oma uksed lahti ning meeled ergud. Kuidas seda k√µike n√º√ºd kord kuus tunni aja sisse mahutada, on raske prognoosida, kuid r√µhk on eelk√µige kaasaegsel ja kriitilisel kunstil, mis soovib √ºhiskonnas toimuvat m√µjutada ja selle protsessides kaasa r√§√§kida. Esimeses saates on p√§evakorras j√§rgmised teemad: * Marco Laimre r√§√§gib Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi suvisest n√§itusehooajast ja valgustab j√§rgmise aasta plaane; * Tanel Rander ja Erkki Luuk tutvustavad n√§htust nimega eksp, mis on meililist, rida
Kunstiministeeriumi nr 2 teemadering jaguneb kaheks. K√µigepealt t√§helepanu all on kaasagse kunsti festival ART IST KUKU NU UT Tartus - Indrek Grigor annab oma &quot;Tartu m√∂liseb&quot; rubriigis l√ºhikese √ºlevaate, kuidas kohapealt vaadates kogu √ºritus tundus ning sirvib ka ART IST...-i publikatsiooni, mida kuraatorid Rael Artel ja Kaisa Eiche on nimetanud &quot;Tartu kaasaegse kunsti skeene subjektiivseks uurimuseks ja lisadeks&quot;. Maarin M√ºrk vestleb t√§ienduseks Kaisa Eichega ning p√º√ºab eelk√µige v√§lja kangutada, et mis siis n√º√ºd edasi saab. Teisel poolajal on Kunstiministeeriumis k√ºlas Reet Varblane Tallinna Kunstihoonest ning vestlus keerleb √ºmber &quot;Personal is Political / Isiklik on poliitiline&quot; n√§ituse, liikudes Berliini dada-r√ºhmitusest Eesti 60ndatesse ning edasi kaasaega, seda k√µike l√§bi naiseks (naiskunstnikuks) olemise erinevaid k√§sitlusi kombates. Hanna H√∂ch kohtub Helju Sarnet Saurami, Martha Rosleri, Anna-Stina Treumundi, Guerilla Girlsi jt. Autor Maarin M√ºrk. To





Novembrikuus m√∂√∂dus kaksk√ºmmend aastat Vello Soa surmast. Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum esitleb sel puhul J√ºri Kermiku ruumi-installatsiooni 'P√ºhendus S√µbrale-. Vello Soa oli eesti klaasikunstnik, kes √µppis Tartu Kunstikoolis (1970-74), Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis (1977-79). 1979. a √µppis Praha K√µrgemas Tarbekunstikoolis Stanislav Libensky juures monumentaalklaasi. 1980. aastatel oli Vello Soa eesti klaasikunstis uue suuna rajajaks, asudes looma arhitektoonilisi klaasobjekte. Ta t√∂√∂tas peamiselt k√ºlmt√∂√∂tlustehnikas ja materjalina kasutas tahvelklaasi, millest l√µikamise, liimise, lihvimise ja poleerimise teel kujundas p√µnevaid t√∂id, mida iseloomustas v√§liselt minimalistlik vorm (&quot;Kolmnurkne&quot;, 1986; &quot;Kuusepuu&quot;, 1987), kuid mille sisemine ruumik√§sitlus pakkus ka huvitavaid esteetilisi elamusi (&quot;Elu t ornis&quot;, 1989). Vello Soa on loonud koost√∂√∂s klaasikunstnike Eve Koha ja Ivo Lillega monumentaalseid klaasobjekte, mis olid esitatud avangardsel eesti k























Maarin M√ºrk vestleb kaasaegse kunsti biennaali Tallinna Fotokuu kunstilise juhi Laura Tootsi ja fotokunstimessi Foto Tallinn √ºhe eestvedaja Helen Meleskiga. M√µlemad s√ºndmused toimuvad just n√º√ºd ‚Äì Fotokuu kuni 3. novembrini ning fotokunstimess just n√§dalavahetusel Kai kunstikeskuses Noblessneris (rohkem infot siit: https://www.fotokuu.ee/). Teiseks saatek√ºlaliseks on Evelyn Grzinich MoKSist, kes avab natuke tausta Eesti √ºhe k√µige pikemalt tegutsenud kunstnike veetud algatuse &quot;v√§iksemaks kasvamise&quot; plaanidest ning tutvustab kuni 25. oktoobrini Tartu Loodusmajas avatud n√§itust &quot;Mitte silmist, mitte s√ºdamest&quot; (rohkem infot siit: https://moks.ee/events/not-out-of-sight-not-out-of-mind). Indrek Grigor omakorda toob kuulajani kaks Pallase fotoosakonna j√µul avatud rahvusvahelist fotokunsti n√§itust Nooruse galeriis Tartus Diana Tamane kureeritud Gustavo Sagorsky v√§ga isiklik kollektsioon &quot;Sonia&quot; ning ilmselt t√µesti vaid Peeter Linnapliku k√§eviipega Tartu j√µuda saanud,







Millest me ikkagi r√§√§gime, kui mainime s√µnapaari &quot;avalik ruum&quot;? T√§nu t√§naseks Viljandis s√µna otseses m√µttes kasti pandud Jaak Joala monumendile on √ºhiskonnas taas kerkinud √ºles arutelu, mille keskmes on √ºhtpidi monumendid ning neid vormivad kunstnikud, teisalt avalik ruum, mille kavandamisel peaks olema √µigustatult igal seda tarbival inimesel ka oma osa kosta. Ometi saavad m√µlemad arutelud oluliseks alles siis, kui kellegi huvisid on riivatud. Eestis on suur hulk haritud kunstnike, arhitekte ja linnaplaneerijaid, kes saaksid olla suureks abiks avaliku ruumi ning ka sellesse planeeritavate objektide valikul. Sageli saavad nemadki s√µna√µiguse alles siis, kui &quot;pahandus&quot; juba tehtud. Aasta 2019/2020 Eesti inimarengu aruanne on palju keskendunud avaliku ruumi temaatikale. Millest me ikkagi r√§√§gime, kui mainime s√µnapaari &quot;avalik ruum&quot; ning kuidas v√µiks toimuda otsustusprotsess avalikku ruumi kunstiteoste planeerimisel? Kas t√§na kehtivad avaliku ruumi tarvis loodavate 

Kumu uut p√ºsiekspositsiooni &quot;Identiteedimaastikud&quot; tutvustavad kuraatorid Linda Kaljundi ja Kadi Polli. P√ºsin√§itus tutvustab siinset vanemat kunsti (1700-1945), p√µimuvad baltisaksa, vene ja eesti traditsioonid. Omaette teemadena kerkivad esile baltisaksa ja eesti visuaalkultuuri seosed, piltide t√§hendus noores Eesti rahvusriigis, unistused moodsast elust, naiskunstnike h√§√§l, vaikiva ajastu ja s√µjaaja kunst ning kohalike identiteedimaastike kujunemise lugu. K√µrge kunsti k√µrval uuritakse harrastajate, hariduse, tarbegraafika ja disaini m√µju visuaalsele identiteediloomele. Muuseumite teemal j√§tkub saade veelgi. Nimelt on Eduard Vilde muuseumist ajutiselt saanud Linda Vilde muuseum! N√§itus on p√ºhendatud Linda Vilde tegevusele ajakirjaniku, √ºhiskonnategelase ja t√µlkijana. Linda J√ºrmann oli Eduard Vilde abikaasa. Alates nende tutvumisest 1904. aastal jagasid nad √ºhiseid v√§√§rtushinnanguid, √ºheskoos p√µgeneti poliitiliste p√µhjustel Eestist (maapaos oldi 11 aastat), √ºheskoos siia ka na



Maarin M√ºrk ja Indrek Grigor on k√ºlla kutsunud Marge Monko, kelle n√§itust &quot;Suur teeskleja&quot; (koos Gabriele Beveridgega) saab n√§ha KAI kunstikeskuses. Vaateaknad ja kaupade v√§ljapanekud poodides p√º√ºavad meid pidevalt v√µrgutada ‚Äì vahel on need katsed edukamad, vahel m√µjuvad nagu kohmetu flirt. Monko ja Beveridge t√µstavad oma n√§itusel selle v√§ljapaneku-kultuuri eraldi t√§helepanu alla ‚Äì ilmuvad tuttavad elemendid nagu mannekeenide osad, stanged, vitriinid, luksuskaubad jpm, kuid mitte oma harjumusp√§rases rollis ja intrigeerivate lisandustega. Kaasaja s√µlmpunktid on fookuses ka √§sja Tallinna Kunstihoones avatud n√§itusel &quot;Mis sillutab teed uuele maailmale?&quot; (kuraator Corina L. Apostol, kuni 05.12.2021). L√§hiaastate sotsiaalselt kaasatud kunsti √ºlevaaten√§itusel kohtab teemasid nagu p√§evapoliitika ja t√µej√§rgne √ºhiskond, sotsiaalmeedia m√µju, linnaruumi muutumine ja gentrifikatsioon, migratsioon, kv√§√§r-k√ºsimused, kunstnike √µiglase tasustamise teemad jne. M√ºrk ja Grig

Kunstiministeeriumis on k√ºlas Tallinna Kunstihoone kuraator Siim Preiman, kelle koostatud n√§itust &quot;M√§ndfulness&quot; saab Tallinna Linnagaleriis vaadata 28. novembrini. Kas eestlased on metsarahvas? Kuidas astuvad omavahel dialoogi Olimar Kallase karikatuurid ja Mall Nukke r√§mpspostist kollaa≈æ Kalevipoja r√§nnakust maailma otsa? Kuidas teha kaasaegse kunsti n√§itus n√µnda, et ka selle &quot;k√∂√∂gipool&quot; ja produktsioon peaks silmas oma √∂koloogilist jalaj√§lge? Eelmainitud k√ºsimuste juurest liigutakse aruteluga edasi Kumusse, Jeremy Shaw videoinstallatsiooni &quot;Phase Shifting Index&quot; keskele, kus tantsivad tuleviku subkultuurid, iga√ºks enda v√§ljat√∂√∂tatud p√µhim√µtete alusel, haarates ka publiku h√ºpnootilisse seisundisse. Kas see on parim pidu, mida Kumu suures saalis on korraldatud? Saate l√µpetab Tallinna vanalinna galeriide k√ºlastus ‚Äì Mari-Leen Kiipli n√§ituse &quot;Niina kalastab lodudel, v√µrendikel ja p√µikmadalatel&quot; Draakoni galeriis ning Kristen R√§stase &quot;Hoolek


