MERIKE ESTNA “MULD EI HOIA MEIE ARMASTUST”
Kai kunstikeskuses 19.08–27.11.2022

HARIDUSPROGRAMM
Kai kunstikeskusest
2019. aasta sügisel avatud rahvusvaheline kunstikeskus paikneb endise salajase
allveelaevatehase 100-aastases tööstushoones. See on Noblessneri sadamalinnaku mereäärne
kultuurisüda, mis põimib põnevalt piirkonna ajaloo ja ajastuhõngulise arhitektuuri kaasaegse
kunsti- ja kultuurimaailmaga.
Kunstnikust ja näitusest
Merike Estna on üks olulisemaid kaasaegseid kunstnikke Eestis, kelle jätkuv uurimus
maalimisest kui loometööst ja väljendusviisist põhineb kriitilisel ja kontseptuaalsel lähtekohal
ning sügaval austusel oma eriala vastu. Kai kunstikeskuse näitus on kunstniku esimene suurem
institutsionaalne väljaastumine Eestis peale 2014. aasta isikunäitust Kumus. Viimase 7 aasta
jooksul on kunstniku fookus olnud olulisel määral rahvusvahelisel areenil.
Estna on tuntud maali mõiste julge avardajana, kes loob oskuslikult etenduslikke maailmu, mis
haaravad vaataja täielikult endasse. Kai näitus “Muld ei hoia meie armastust” on kunstniku
omamoodi mini-retrospektiiv, kus eksponeeritud nii mahukad seeriad uusi teoseid kui ka paljud
varem Eestis esitlemata tööd. Tema looming paistab silma erilise materjalikäsitluse poolest kunstniku töövahenditeks on pintsli ja lõuendi kõrval olnud nii tätoveerimismasin, tikkimisnõel
kui ka elav tuli, ta eksperimenteerib põletusega tekstiilil ja puidul. Liikudes paindlikult kaasaegse
kunsti, käsitöö ja Eesti folkloori traditsioonide vahel moodustub näitusel lummav tervik, mida
iseloomustab ajamahukate ja traditsiooniliste tehnikate kombineerimine kaasaegsete
materjalide ja teemadega.

Haridussessioonil ootab õpilasi:
● ülevaade Kai kunstikeskusest ja seda ümbritsevast keskkonnast;
● näitusetuur tunnijuhiga;
● pilguheit kaasaegse kunstniku “tööriistakasti” ja mitmekesiste tehnikate maailma (nt
maalimine, vitraaž, põletus, tätoveerimine, installatsioonide loomine);
● vaade folkloori ja traditsiooniliste töömeetodite (nt vaibakudumine, tikkimine) ning
kaasaegse lähenemise ühendamisele konkreetsete näituseteoste varal;
● arutelu kunstniku võimalustest meediumi piire laiendada: kas maal võib olla ainult
lõuend;
● praktiline ülesanne.
Haridussessioon kestab ligikaudu 60 minutit.
Õpiväljundid
Haridussessioonil õpilane:
● analüüsib kaasaegset kunstiteost ja arutleb kaasaegses kultuuris aktuaalsete teemade
üle;
● tutvub kaasaegse kunsti sõnavaraga;
● näeb seosesid kunsti ja erinevate eluvaldkondade vahel;
● kogeb kaasaegse kunsti mõiste ja kunstnikele võimalike töömeetodite laiahaardelisust;
● tutvub kaasaegse kunstiga nii rahvusvahelises kui kohalikus võtmes;
● tutvub ühe aktuaalse näitusepinnaga Tallinnas ning saab indu seda ka iseseisvalt
külastada.
Haridussessioonil osalemise tingimused:
● haridussessiooni tasu on 4 € õpilase kohta;
● sessioonid on välja töötatud 5.-12. klasside õpilastele ning samade vanuserühmade
noortele huvikoolides;
● grupi minimaalne suurus on 12 õpilast (väiksema grupi puhul on miinimumtasu 48€);
● sessioonid toimuvad grupile sobival ajal kokkuleppel.
Haridusprogrammi läbiviimist toetabEesti Rahvakultuuri Keskus.
Info ja broneerimine:
laura@kai.center
+372 554 5076
www.kai.center

