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Sthetkel rahvusvaheliselt tuntumaid eesti kunstnikke, ja elena 

Sorokina, brüsselis baseeruv vabakutseline kuraator.
žürii esinaine Iara boubnova põhjendas žürii valikut järg-

nevalt: „Zolotko osutus tihedas konkurentsis valituks oma 
võime tõttu seada küsimuse alla kaasaegse kunsti eksistentsi 
kõige substantsiaalsemaid elemente. ta loob subjektiivseid 
ja intrigeerivaid narratiive, mis on publikuga interaktsioonis 
ning tähelepanuväärne on ka tema huvi eksperimenteerida 
mittetraditsiooniliste kaasaegse kunsti materjalidega, mis 
nõuavad väga spetsiifilisi manuaalseid oskusi.”

Publikuhääletuse võitis tõnis Saadoja. Peaauhinna 5000 
eurot pani välja logistikaga tegelev firma Smarten logistics 
ning publikupreemia 1000 eurot temnikova & kasela gale-
rii koostöös advokaadibürooga lawin. Võitjatele anti üle ka 
anneli tammiku ja ketli tiitsaare kujundatud meened.

Pressiteate koostas anders härm

Fotod: Oleg Ivanov

moks programm 

juuni
•11.06 kl 12-20
avatud Stuudiod, mokS, mooste
•17.06 kl 21
kinoõhtu: Sseade (oPa), mokS, mooste
•29.06 kl 18-20 
helikoosolek, ermi näitusemaja 
(kuperjanovi 9, tartu),  
http://helikoosolek.blogspot.com/

juuli
•07.-10.07 
mokS tallinnas: tuned city tallinn. 
ruumi ja heli vahelisi seoseid lahkav   
rahvusvaheline sündmus konverentsi, 
installatsioonide, workshopide ja 
kontsertidega. tallinn — euroopa 
kultuuripealinn 2011 raames  
www.tunedcity.net
•27.07 kl 18-20  
helikoosolek, ermi näitusemaja 
(kuperjanovi 9, tartu)  
http://helikoosolek.blogspot.com/
•30.07 kl 12-20   
avatud Stuudiod, mokS, mooste

augusT
•01.-07.08 
kunsti- ja ideedesümpoosion aVamaa, 
mooste
•06.08  
aVamaa esitlused ja avatud Stuudiod, 
mokS, mooste
•31.08 kl 18-20 
helikoosolek, ermi näitusemaja 
(kuperjanovi 9, tartu) 
http://helikoosolek.blogspot.com/

MoKSi külaliskunstnikud:
juuni: carolina aponte (ca), tamara 
Wilhelm (at);
juuni–juuli: mike hentz (ch-de), 
Patrick Farmer – Sarah hughes (gb);
august: matthias neumann (US), cristina 
david (ro), lucca Zordan (It), khosro 
adibi (nl-Ir)

http://moks.ee
tel 5 138 599

ekkmi ametlik pressiteade
esimese köler Prize’i võitis jevgeni Zolotko
30.05.2011

laupäeval, 28. mai õhtul anti eesti kaasaegse kunsti muu-
seumis toimunud galal välja maailma esimene köler Prize. kul- 
tuuripealinna aasta kunstiauhinna köler Prize’i laureaadi 
valis viie nominendi — dénes kalev Farkas, tõnis Saadoja, 
timo toots, Sigrid Viir ja jevgeni Zolotko — hulgast välja 
rahvusvaheline žürii. Valituks osutus tartus elav ja töötav 
noor skulptor ning installatsioonikunstnik jevgeni Zolotko. 
žürii töötas järgmises koosseisus: Iara boubnova, kauaaeg-
ne Sofia kaasaegse kunsti keskuse direktriss ning mani-festa 
4 ja 2. moskva biennaali kuraator; leevi haapala, kiasma 
kaasaegse kunsti muuseumi kuraator; Valentinas klima-
šauskas, Vilniuse kaasaegse kunsti keskuse (cac) kuraa-
tor; mark raidpere, mitmeid kunstiauhindu võitnud ning üks 

„Üks päev riigiarhiivi TööTaja elus”

Jevgeni Zolotko installatsioon

Indrek Grigor

Tulmed
Installatsiooni keskmes on arhiiv, mis sisaldab arhiiviruu-
mi ja arhivaari töökabiini.
arhiivi on hiljuti saabunud hulk tulmeid, millest osa on 
arhivaari poolt juba kirjeldatud ja süstematiseeritud, osa 
on alles laokil

Töölaud
arhivaari töökabiin. laua kohal riiulitel seisavad arhiivkar-
bid, nende vahel on raadio. mängib klassikaraadio, kõlab 
j. S. bachi...
laual seisavad üksikud kaustad, karahvin veega ja ümber-
läinud klaas.
Vasakut kätt on hulk veel täitmata arhiiviblankette, pare-
mat kätt seisab virn juba täidetud blankettidega.

Arhivaar
arhivaari ei ole.


