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2005. aastal sõlmisid ABLV Pank jaLäti
kultuuriministeerium lepingu, mille
kohaselt pank investeeribkümne aasta
jooksul miljon latti Läti Kaasaegse
Kunsti Muuseumi (LKKM) kogu alusvara
kogumisse ning kingib teosed lõpuks
muuseumile, mille valitsus vahepeal
ehitab. Lepingu sõlmimisele järgnes
peagi majanduskriis, mille tagajärjel
Rem Koolhaasi projekti järgi valmima
pidanud hoone ehitamise ettevalmistu-
sedkülmutati. Siinkohal faktid lõpevad
ja edasine pole spekulatiivne üksnes
seetõttu, et autor ei tunneLäti kohalikke
olusid piisavalt hästi, vaidka seetõttu, et
nagu selgus mitmest vestlusest, ei tea
midagi kindlat ka kohalikud ise. Nii näi-
teks ei ole selge, kas jamillal muuseum
üldse ehitatakse, ning kui ehitatakse, ei
tule see tõenäoliselt ei Koolhaasi pro-
jekti järgi ega varem planeeritud kohale.
Ning lõpuks ei ole kindel seegi, kas ins-
titutsioonhakkab kandma nimetustLäti

Kaasaegse Kunsti Muuseum või hoopis
näiteksLäti Moodsa Kunsti Muuseum.

Kas üks või mitu
kunstimuuseumi?

Kui suunata fookus konkreetsele kuns-
tikogule, on esimene küsimus selle
funktsioon ja positsioon. Nimelt ei ole
kindel, kas LKKM peaks olema isesei-
sev institutsioon või Läti Riikliku Kuns-
timuuseumi allüksus ning kas tal on
vaja ikkagi omaette kunstikogu ja sõl-
tumatut kogumispoliitikat. Kunstikogu
haldamine on kallis ja asjade koonda-
mises ühele pinnale on kahtlemata kok-
kuhoiumoment olemas. Teineteisest
sõltumatu kogumispoliitikaga kogude
ülalpidamise juures on aga ka sisulisi
kaalutlusi: nii näiteks täiendavadEesti ja
Tartu Kunstimuuseumi kogu teineteist
üsna mitmes punktis.

Kõnealuse näituse kontekstis on see
küsimus kohane just seetõttu, et kogu
enese põhjal, nagu esitab seda näitus,
ei ole võimalik teha mingeid järeldusi.
Varasemad eksponeeritud teosed on
Māra Brašmane Riia turu olustikku
dokumenteerivad fotod 1966. aastast,
Andres Toltsi kollaaž „Laulupidu” 1967.
aastast ja Jüri Arraku graafilised lehed
1960ndate lõpust ja 1970ndatealgusest.

Ka 1980ndad ja 1990ndad on lätikunst-
nike üksikute teoste kaudu tähistatud,
aga üldiselt domineerivadnäitusel nul-
lindatessedateeruvad tööd.Tundub iga-
tahes, etkogutakse ka tänapäeva suhtes
ajaloolist materjali,aga sisulisedvalikud
selles vallas jäävadarusaamatuks. Ma ei
sea kahtluse alla Arraku jaToltsi kunsti-
ajaloolist positsiooni, aga näiteks vene
kunstnikest on näitusel esindatud Sini-
ninad ja OlegKulik, mõlemadnullinda-
tel valminudtöödega, nõukogudeaegne
vene avangard on aga täiesti esinda-
mata. Näib, et institutsioonidevaheline
rollijaotus ja/või teoseid ning autoreid
valiva žürii töö lähtepunktid on jäänud
sõnastamata. Üleüldise määratlema-
tuse olukorras ongi see võib-olla kõige
targem taktika.

Mida jamiks valida?

Kuid sellest küsimusest vaikimine on
siiski etteheide näitusele. Kes kuuluvad
žüriisse, kuidas valik langetatakse, mil-
lised on lood teoste soetamise taga? Nii
näiteks puudub ekspositsioonis skulp-
tuur. Kas see on olnud kogu koostajate
sisuline või puhtpraktiline valik? Kuna
näituse poeetiliseks tuumaks on Krese
seadnud Sartre’i mõttekäigu „... et juhtu-
mist saaks seiklus …”, tuleb see esitada

kui jutustus. Ent jutustajarolli omistab
Krese ennekõike eksponeeritud kunst-
nikele. Nii saadavadkõiki autoreid ladu-
saltkirjutatud tekstid, mis avavad nende
osa kunstimaastikul, kuid, nagu öeldud,
need ei anna otseselt vastust küsimu-
sele, miks ja kuidas teos on valitud
kogusse. Krese viitab justkui endvaban-
dadesWillem Sandbergile,Amsterdami
Stedelijk Museumi direktorile, kes on
öelnud: „Muuseumi olulisim eesmärk
ei olekunstikogu, vaid soov kunsti vaa-
tajaile selgitada”. Üleüldise teadmatuse
kontekstis tundub see kuraatori vastuse
või lahendusena eespool esitatud küsi-
mustele, millega ta ka ise oma töödtehes
kokku puutuma pidi. Vastus jääb siiski
ebaveenvaks.

Kogu ja kogumisega seotud prob-
leemide ignoreerimine lubab väita, et
tegemist ei ole museaalse näitusega.
Tundub, et ekspositsioon käsitleb kogu
kui fakti, millespeituvast püütakse anda
avalikkusele ülevaade. Ning sellega on
kuraator Solvita Krese jakujundaja Ēriks
Božis hakkama saanud suurepäraselt.
Riga Art Space on küll mitmete sammas-
tega, kuid konkreetsete seintetaavatud
ruum, mis on Kresel võimaldanud lii-
gendada näitusepinna avatud nurka-
deks, kus ei teki tavapärast „see ruum on
pühendatud sellele teemale” olukorda.
Krese on küll kasutanud teemapõhist
jaotust (ühiskond, tunded, maastik ja
isik), ent need märksõnad näivad enne-
kõike funktsioneerivat kuraatori enese
tööprotsessi tüpograafiliste niitidena,
mida külastaja näitusepildis ei adunud,
kuid mis kuraatori sõnavõtus siiski veel
figureerisid. Väga erinevaid, ent teadli-
kult kõrvuti asetatud autoreid hoidsid
koos ühtlase kujundusega seinateks-
tid, mis olid klaasile kleebituna seinast
ettepoole toodud ning moodustasid nii
sümboolselt teostele eelneva informa-
tiivse kihistuse.

See kõik ei tähenda, et kogu teosed
oleksid halvad või teisejärgulised. Vas-
tupidi, näitus koos oma saatetekstidega
andis hea ülevaate viimase kümnendi
jooksul Läti kunstiväljal silma paist-
nud autoreist ning selles mõttes teenis
see püstitatud eesmärki suurepäraselt:
kunsti populariseerida. Näituse „mas-
kotiks” valitud Antanas Sutkuse foto
Sartre’ist Leedus Nida rannas mõjub sel-
legipoolest justkui kimbatuses kuraa-
tori sümboolne enesekirjeldus. Solvita
Krese: „Me näeme Sartre’it, kes sammub
kergelt kummargil läbi düünide jamitte
midagi muud ... Me võime vaid kujut-
leda, mida Sartre tundis Nidas 60ndate
lõpul, kuidas ta adus toonast Leedut, mil-
lest ta rääkis jamõtles, mida kirja pani.”
Muidugi on võimalik, et selliselt püs-
titatud intriigil ei ole mingit alust ning
et kuraatori siiras soov oligi tutvustada
avalikkusele loodud kogu jaselles sisal-
duvate tööde autoreid. Küsimus – miks
meil kaasaegse kunsti muuseumi üldse
vaja on? – tõuseb ühiskonnas aga päeva-
korda niipea, kui selleehitamisestriikli-
kul tasandil taas rääkima hakatakse.

Näitus et juhtumist
saaks seiklus …” („… lai gadījums
kļūms kļūtu par notikumu ...”

Riga Art Space’is
20. IX – 27.X, kuraator Läti Kaasaegse
Kunsti Keskuse juhatajaSolvita Krese.

„...

Näituse „maskotiks” valitud Antanas Sutkuse foto Sartre’ist Leedus Nida rannas mõjub
justkuikimbatuses kuraatori sümboolne enesekirjeldus. Indrek Grigor

Sirp 1. november 2013 Kunst 23


	Sirp no. 41 01.11.2013
	Untitled
	ARVAMUS
	Pahn on pahn
	Rühm rahvasaadikuid valmistub riigieelarve ridade tõlgendamiseks rahandusministriga samal päeval sündinud kesiku põrna pikkusest, laiusest ning massist arvutatud tähendusindeksi abil.

	Kadunud teadmised ja hea teadus
	Palun, kas teie väljute?
	Autorid

	ÜHISKOND
	Autoetnograafiast etnoloogiaprofessor Billy Ehniga
	Billy Ehn on Umeä ülikooli kultuuri- ja meediauuringute osakonna etnoloogiaprofessor. Ta on viinud läbi välitöid Rootsis, Poolas ja ka endises Jugoslaavias. Ehn on avaldanud raamatuid ja artikleid immigratsiooni ja etnilisuse, töö ja vaba aja, perekonnaelu ja sotsialiseerimise ning akadeemilise kultuuri kohta. Ehn on huvitatud kultuuri nähtamatu külje ehk harjumuste, emotsioonide ja unistamise uurimisest ning kirjutanud palju ka kultuuriuurimise metodoloogiast, kogemuse muutumisest tekstiks. Ehn esines üleeile Tartus Kultuuriteooria tippkeskuse sügiskonverentsil. Kultuuriteooria tippkeskus on Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi projekt. Erakogu

	Äkki ongi õigus hoiduda inimesi tõdede nimel alandamast see põhiline tõde?
	Voltaire, Traktaat tolerantsusest. Tõlkinud Katre Talviste, toimetanud Siiri Ombler. Sarjas „Avatud Eesti raamat”. Kujundanud Eve Kask, sarja kujundanud Jüri Kaarma. Ilmamaa, 2013.160 lk.

	Venemaa fatvaa Krossi kohta?

	TEATER
	Eesti teatraalid väisasid esimest korda Itaalias Terni etenduskunstide festivali.
	Portugali koreograafi Marlene Monteiro Freitase „Paradiis – erakogu”. Pressifoto

	„Kuldse maski” kuldne sügis
	Sebastian Nüblingi nüüdisaegne Euroopa on terase ja söe värdsigitis, mitte Gustav Suitsu unistatud ühine väärtusruum.
	Mirtel Pohla pole selles lavastuses eestlane, vaid eurooplane. Ene-Liis Semper

	Pealiskaudsel vaatamisel Mart Kangro lihtsalt on laval, kuid see lihtsalt olemine on oma olemuselt tunduvalt keerukam.
	Mart Kangro uue soololavastuse „waiting for tomorrow” („homset oodates”) üks läbivaid jooni on näiline autobiograafilisus. Tarvo Varres


	DISAIN
	Kaamos. Eesti moekunst täna
	Britt Samosoni (vasakul) ja Liisi Eesmaa looming „Kaamosel”. 2 x Tanel Veenre

	„Kaamos” – eesti mood süsteemis ja väljas
	Tanel Veenre, „Kaamos”. Tõlked inglise keelde Kristopher Rikken. Eesti keele toimetaja Helve Hennoste. Kujundajad Stella Skulatšjova, Kerli Virk. OÜ Stiilikanal, 2013.229 lk.

	Pealelend
	Erakogu


	ARHITEKTUUR
	Uue biennaali ootuses teise kataloogi sirvides
	Rooma Maxxi kunstimuuseumi noore arhitekti programmi (YAP) raames ja New Yorgi moodsa kunsti muuseumi MoMa PSlga koostöös valminud installatsioon „Tema” („He"), autor Itaalia arhitektide kollektiiv bam! bottega di architettura metropolitana. www.fondazionemaxxi.it

	Hiliseid uitmõtteid arhitektuurist ja biennaalist

	HELIKUNST
	Võti on Mati ansamblimängus
	Corelli, Vivaldi ja barokkorkester
	Lilje juhatab Tubina sümfooniaid
	DVD (63 min): ERSO Peeter Lilje dirigeerimisel esitab Eduard Tubina sümfooniad nr 2 h-moll „Legendaarne” ja nr 5 h-moll. Kontsertsalvestised aastatest 1987 ja 1990. Heli restaureerinud Priit Kuulberg, tekst Maia Lilje, toimetanud Vardo Rumessen. Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing, 2013.

	Tulge New Yorgist võitjana!
	Untitled
	Untitled

	Tulev nihutab võimatuse piire
	Põhjala muusikapäevad Tallinnas
	Pärast teose esiettekannet õnnitlevad Tatjana Kozlova-Johannest kolleegid Helena Tulve ja Tõnu Kõrvits. Mirje Mändla

	Hollywoodi stiilis garaažipidu
	Leslie Laasner ja Romet Pott plaadi „Times New Roman” esitluskontserdil. Risto Kozer


	Kunst
	Ernst Tiido 100
	Ernst Tiido. Autoportree. 1948, kuivnõel. Erakogu. Malev Toom

	August Künnapu hea uus ilm
	August Künnapu. Juri Lotman. Akrüül lõuendil, 2013.
	August Künnapu maaliraamat „Elujõgi”.

	Argise diskreetne võlu
	Laura Kuuse seeria „Pop-up-kaardid”, internetist leitud piltidest tehtud ruumilised kollaažid. Anu Vahtra

	Pealelend
	Erakogu

	Läti Kaasaegse Kunsti Muuseumi kogu – kas juhtum või seiklus?
	Näituse „maskotiks” valitud Antanas Sutkuse foto Sartre’ist Leedus Nida rannas mõjub justkui kimbatuses kuraatori sümboolne enesekirjeldus. Indrek Grigor

	Kõnetav keraamika
	Aigi Orava installatsioon „Geenid", 2013. Agur Kruusing
	Kunstirühmituse LAIK performance keraamikute näituse avamisel. Anneli Kont

	Hilja Läti 8. IX 1922 – 26. X 2013

	TEADUS
	Teaduse kümnekordne kasv ja uus rahastamissüsteem
	Thomas Südhof, Randy Schekman ja James Rothman on tänavused laureaadid.
	Membraanid moodustavad rakkude sees keerulisi võrgustikke, mida mööda toimub raku poolt toodetavate signaalmolekulide eksport. Joonisel paremal all on näha rakutuum, tumedad kehad väljaspool tuuma on mitokondrid ning enamiku raku siseruumist täidab membraanide süsteem. Louisa Howard / Wikipedia
	James E. Rothman (sünd 1950) õppis Yale’i ülikoolis füüsikat ja kaitses 1971. aastal Harvardi ülikoolis biokeemias doktorikraadi. Yale’i ülikooli biomeditsiini professor, meditsiiniosakonna rakubioloogia osakonna juhataja. Tema uurimisvaldkonnaks on olnud vesiikulid rakkudes. Tegemist on membraaniga ümbritsetud paunakestega, millesse kätketakse rakus hormoonid, kasvufaktorid jm bioloogiliselt aktiivseid molekulid. Rothmani uuringute tuum ongi olnud välja selgitada, kuidas vesiikulid rakus sihtkohta jõuavad, mis tingimustel paunakesed oma laadungi vallandavad ja need ained hakkavad oma mõju avaldama. Rothmani panus hinnati Nobeli-vääriliseks just nende valkude avastamise tõttu. Michelle McCloughlin / Reuters / Scanpix
	Randy W. Schekman (sünd 1948) sai keemiaalase kõrghariduse California ülikoolist ja 1975 kaitses Stanfordi ülikoolis doktoriväitekirja. California Berkeley ülikooli bioloog ja teadusajakirjade toimetaja. Nobeli auhind tuli uuringute eest, mida ta on teinud koos James Rothmaniga. Robert Galbraith / Reuters / Scanpix
	Thomas C. Südhof (sünd 1955) õppis meditsiini Aacheni, Harvardi ja Göttingeni ülikoolis ja kaitses Göttingenis ka doktoriväitekirja. Stanfordi ülikooli meditsiinikooli molekulaar- ja rakubioloogia osakonna professor. Nobeli teadusauhinna sai tööde eest, millega näitas, kuidas kantakse signaalid aju närvirakkudelt üksteisele üle ja missugune on kaltsiumiioonide osa selles protsessis. Steve Fisch / Stanford University NS / Scanpix

	Adolf Käis 25.VIII 1946-24.X 2013

	KIRJANDUS
	Sümfoonia aegade kõlakojast
	Helvi Jürisson. Kaido Vainomaa
	Helvi Jürisson, Selle ilma kõlakojas. Luuletusi 1998-2012. Kujundanud Mari Kaljuste. Varrak 2013.110 lk.

	Kaks meest – sündinud 1913
	Gert Helbemäe
	Valev Uibopuu. 2 x Erakogu

	Mitte ainult ühe pagulase lugu
	Ira Lember, Õde Veera. Toimetanud Tõnu Lember. Kujundanud Riina Soom. Canopus, 2013.230 lk.

	Inimeste ja lugude seotusest Thomas Bannerhedi näitel
	Thomas Bannerhed, Kaarnad. Tõlkinud Tiina Mullamaa, toimetanud Siiri Soidro. Kujundanud Villu Koskaru. Hea Lugu, 2013. 368 lk.

	Põnev põlvepikusaak
	Kertu Sillaste. „Kus on armastus?”
	Kristi Kangilaski. „Arva ära”.
	Anne Pikkovi esiletõstetud illustratsioon.

	Messiad messil
	Pildil Andrei Hvostov koos oma ustava tõlgi Petteri Aarnosiga soomlastele selgitamas, et eestlaste ja venelaste leppimine on veel kauge tulevik. Foto: Harri A. Sundell


	FILM
	„Ainult aja küsimus” näitab oskust peita ilu argipäeva, lisada vigadele võlu ja nautida elu ka plekilises särgis.
	Mary (Rachel McAdams) ja Tim (Domhnall Gleeson) filmis „Alnult aja küsimus”. Kaader filmist

	Film on sisuliselt ühe psühhoteraapia ekraniseering.
	Sõjaveteran Jimmy Picard (Benicio del Toro) ja psühhoanalüütik George Devereux (Mathieu Amalric) filmis „Jimmy P.”. Kaader filmist

	Mälestusmärk Eesti esimese joonisfilmi kunstnikule
	„Kutsu Juku seiklusi” tegijad Aleksander Teppori fotoateljees 1930 või 1931. Vasakult: kunstnik Elmar Jaanimägi, seisab filmi operaator ja üks produtsentidest Voldemar Päts, paremal Aleksander Teppor. Peeter Toominga repro Aleksander Teppori klaasnegatiivilt

	Populismikiri Peetrile

	LÕPULUGU
	Mürast ja helimaastikest pro et contra
	Ines Reingold-Tali. Müra. Fragment.


	Section
	Adv. 1 Page 37
	Adv. 2 Page 38
	Adv. 3 Page 39


	Kuulutused
	Adv. 1 Page 37
	Adv. 2 Page 38
	Adv. 3 Page 39

	Pildid
	Untitled
	Rühm rahvasaadikuid valmistub riigieelarve ridade tõlgendamiseks rahandusministriga samal päeval sündinud kesiku põrna pikkusest, laiusest ning massist arvutatud tähendusindeksi abil.
	Billy Ehn on Umeä ülikooli kultuuri- ja meediauuringute osakonna etnoloogiaprofessor. Ta on viinud läbi välitöid Rootsis, Poolas ja ka endises Jugoslaavias. Ehn on avaldanud raamatuid ja artikleid immigratsiooni ja etnilisuse, töö ja vaba aja, perekonnaelu ja sotsialiseerimise ning akadeemilise kultuuri kohta. Ehn on huvitatud kultuuri nähtamatu külje ehk harjumuste, emotsioonide ja unistamise uurimisest ning kirjutanud palju ka kultuuriuurimise metodoloogiast, kogemuse muutumisest tekstiks. Ehn esines üleeile Tartus Kultuuriteooria tippkeskuse sügiskonverentsil. Kultuuriteooria tippkeskus on Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi projekt. Erakogu
	Voltaire, Traktaat tolerantsusest. Tõlkinud Katre Talviste, toimetanud Siiri Ombler. Sarjas „Avatud Eesti raamat”. Kujundanud Eve Kask, sarja kujundanud Jüri Kaarma. Ilmamaa, 2013.160 lk.
	Portugali koreograafi Marlene Monteiro Freitase „Paradiis – erakogu”. Pressifoto
	Mirtel Pohla pole selles lavastuses eestlane, vaid eurooplane. Ene-Liis Semper
	Mart Kangro uue soololavastuse „waiting for tomorrow” („homset oodates”) üks läbivaid jooni on näiline autobiograafilisus. Tarvo Varres
	Britt Samosoni (vasakul) ja Liisi Eesmaa looming „Kaamosel”. 2 x Tanel Veenre
	Tanel Veenre, „Kaamos”. Tõlked inglise keelde Kristopher Rikken. Eesti keele toimetaja Helve Hennoste. Kujundajad Stella Skulatšjova, Kerli Virk. OÜ Stiilikanal, 2013.229 lk.
	Erakogu
	Rooma Maxxi kunstimuuseumi noore arhitekti programmi (YAP) raames ja New Yorgi moodsa kunsti muuseumi MoMa PSlga koostöös valminud installatsioon „Tema” („He"), autor Itaalia arhitektide kollektiiv bam! bottega di architettura metropolitana. www.fondazionemaxxi.it
	DVD (63 min): ERSO Peeter Lilje dirigeerimisel esitab Eduard Tubina sümfooniad nr 2 h-moll „Legendaarne” ja nr 5 h-moll. Kontsertsalvestised aastatest 1987 ja 1990. Heli restaureerinud Priit Kuulberg, tekst Maia Lilje, toimetanud Vardo Rumessen. Rahvusvaheline Eduard Tubina Ühing, 2013.
	Untitled
	Untitled
	Pärast teose esiettekannet õnnitlevad Tatjana Kozlova-Johannest kolleegid Helena Tulve ja Tõnu Kõrvits. Mirje Mändla
	Leslie Laasner ja Romet Pott plaadi „Times New Roman” esitluskontserdil. Risto Kozer
	Ernst Tiido. Autoportree. 1948, kuivnõel. Erakogu. Malev Toom
	August Künnapu. Juri Lotman. Akrüül lõuendil, 2013.
	August Künnapu maaliraamat „Elujõgi”.
	Laura Kuuse seeria „Pop-up-kaardid”, internetist leitud piltidest tehtud ruumilised kollaažid. Anu Vahtra
	Erakogu
	Näituse „maskotiks” valitud Antanas Sutkuse foto Sartre’ist Leedus Nida rannas mõjub justkui kimbatuses kuraatori sümboolne enesekirjeldus. Indrek Grigor
	Aigi Orava installatsioon „Geenid", 2013. Agur Kruusing
	Kunstirühmituse LAIK performance keraamikute näituse avamisel. Anneli Kont
	Membraanid moodustavad rakkude sees keerulisi võrgustikke, mida mööda toimub raku poolt toodetavate signaalmolekulide eksport. Joonisel paremal all on näha rakutuum, tumedad kehad väljaspool tuuma on mitokondrid ning enamiku raku siseruumist täidab membraanide süsteem. Louisa Howard / Wikipedia
	James E. Rothman (sünd 1950) õppis Yale’i ülikoolis füüsikat ja kaitses 1971. aastal Harvardi ülikoolis biokeemias doktorikraadi. Yale’i ülikooli biomeditsiini professor, meditsiiniosakonna rakubioloogia osakonna juhataja. Tema uurimisvaldkonnaks on olnud vesiikulid rakkudes. Tegemist on membraaniga ümbritsetud paunakestega, millesse kätketakse rakus hormoonid, kasvufaktorid jm bioloogiliselt aktiivseid molekulid. Rothmani uuringute tuum ongi olnud välja selgitada, kuidas vesiikulid rakus sihtkohta jõuavad, mis tingimustel paunakesed oma laadungi vallandavad ja need ained hakkavad oma mõju avaldama. Rothmani panus hinnati Nobeli-vääriliseks just nende valkude avastamise tõttu. Michelle McCloughlin / Reuters / Scanpix
	Randy W. Schekman (sünd 1948) sai keemiaalase kõrghariduse California ülikoolist ja 1975 kaitses Stanfordi ülikoolis doktoriväitekirja. California Berkeley ülikooli bioloog ja teadusajakirjade toimetaja. Nobeli auhind tuli uuringute eest, mida ta on teinud koos James Rothmaniga. Robert Galbraith / Reuters / Scanpix
	Thomas C. Südhof (sünd 1955) õppis meditsiini Aacheni, Harvardi ja Göttingeni ülikoolis ja kaitses Göttingenis ka doktoriväitekirja. Stanfordi ülikooli meditsiinikooli molekulaar- ja rakubioloogia osakonna professor. Nobeli teadusauhinna sai tööde eest, millega näitas, kuidas kantakse signaalid aju närvirakkudelt üksteisele üle ja missugune on kaltsiumiioonide osa selles protsessis. Steve Fisch / Stanford University NS / Scanpix
	Helvi Jürisson. Kaido Vainomaa
	Helvi Jürisson, Selle ilma kõlakojas. Luuletusi 1998-2012. Kujundanud Mari Kaljuste. Varrak 2013.110 lk.
	Gert Helbemäe
	Valev Uibopuu. 2 x Erakogu
	Ira Lember, Õde Veera. Toimetanud Tõnu Lember. Kujundanud Riina Soom. Canopus, 2013.230 lk.
	Thomas Bannerhed, Kaarnad. Tõlkinud Tiina Mullamaa, toimetanud Siiri Soidro. Kujundanud Villu Koskaru. Hea Lugu, 2013. 368 lk.
	Kertu Sillaste. „Kus on armastus?”
	Kristi Kangilaski. „Arva ära”.
	Anne Pikkovi esiletõstetud illustratsioon.
	Pildil Andrei Hvostov koos oma ustava tõlgi Petteri Aarnosiga soomlastele selgitamas, et eestlaste ja venelaste leppimine on veel kauge tulevik. Foto: Harri A. Sundell
	Mary (Rachel McAdams) ja Tim (Domhnall Gleeson) filmis „Alnult aja küsimus”. Kaader filmist
	Sõjaveteran Jimmy Picard (Benicio del Toro) ja psühhoanalüütik George Devereux (Mathieu Amalric) filmis „Jimmy P.”. Kaader filmist
	„Kutsu Juku seiklusi” tegijad Aleksander Teppori fotoateljees 1930 või 1931. Vasakult: kunstnik Elmar Jaanimägi, seisab filmi operaator ja üks produtsentidest Voldemar Päts, paremal Aleksander Teppor. Peeter Toominga repro Aleksander Teppori klaasnegatiivilt
	Ines Reingold-Tali. Müra. Fragment.


