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PRESSITEADE

Vastastikustest kutsetest sündinud näitus „Kõrvalnähud“ on rahvusvaheline 
kunstiprojekt, mille eesotsas seisavad Eesti kunstnik Laura Kuusk ja Prantsuse 
kunstiteoreetik Pascale Riou. Koostöö sai alguse kuraatorite ühistest küsimustest kunstilise
tegevuse, lisatöö, multifunktsionaalse tegutsemise, kaasproduktide, valikute ja juhuste üle.

Pärast 2013. aastal Tallinnas toimunud näitust, avatakse projekti teine osa 
Prantsusmaal Grenoble’is, kus ligi kolmekümne kunstniku teosed on väljas neljas erinevas 
näitusepaigas: endises muuseum-raamatukogus (Ancien Musée-Bibliothèque), Tegevuste 
Organiseerimise Staabis (Aire d'Agencement des Activités), Showcase’i galeriis (Galerie 
Showcase) ja Tegevuste Organiseerimise Assotsiatsiooni  (AAA) kodulehele1

Enamik eksponeeritud kunstnikke lähtuvad oma loomingus igapäevasest, 
kulgemise praktikast. Nii on näiteks Prantsuse kunstnik Séverine Gorlier’ toores töö 
„Outback“ teostatud käepäraste vahendite (pastapliiatsite ja paberi) abil köögilaua nurgale. 
Need joonistused võivad tunduda tähtsusetud, kuid sisaldavad endas kasvavat 
potentsiaali, mis muudab nad ülioluliseks. 

Justkui aimatava teksti joonealused märkused, annavad need teosed tunnistust 
mõtte struktuurist ning muudavad nähtavaks tegevuse saateteksti. Nii vaatab Eesti 
kunstnik Laura Toots oma kolmeosalises fotoseerias „Lovers’ Discourse“ ja videos 
„Howevermuch“ uue pilguga üle perearhiivid. Ta suunab oma pilgu ainult detailidele ja 
kasutab vaid tähelepanu mitte väärivaid, kahe tegevuse vahele jäävaid kaadreid, 
elimineerides piltidelt nende tavapärase intiimsuse.

Ka juhus ja triivimine mängivad antud tööde puhul olulist rolli, sest toimivad teoseid
käivitava jõuna. „Kampsunite“ seeria jaoks kogus Eesti kunstnik Jaanus Samma tänavatelt 
nii homofiilseid kui ka homofoobseid sõnumeid, lastes need seejärel kampsunitesse 
kududa. Lisaks oma tavapärasele kunstnikupraktikale pildistab Tšehhi-Ukraina kunstnik 
Alice Nikitinová kummalisi objekte ja olukordi, mis talle tema jalutuskäikudel ette satuvad. 
Valik fotodest on kogutud kunstnikuraamatutesse, mis kannavad pealkirja „Albumid“. 

Enne näituse avamist toimub töö kohapeal, aset leiavad mitmed kohtumised ja 
vestlused. Vene kunstnik Aleksandra Galkina valmistab ette näitust Showcase’i galeriis, 
Prantsuse kunstnik Céline Ahond kutsuti aga etendama performance’it „Millises filmis me 
elame?“, mis seisneb jalutuskäigus projekti erinevate asupaikade vahel. 

Näitus „Kõrvalnähud“ tunneb huvi kunstilise tegevuse ja selle kõrvaliste mõjude, 
kaassaaduste, järgnevuste, tõugete ja ootamatuste vastu. See on püüe paljastada 
ökosüsteeme, osutada tähelepanu kaasnevale, elulisele, isehakanule (miski, mis saab 
alguse väljastpoolt ega ole ette kavatsetud, nn umbrohi), uuristustele. Need on 
märksõnad, mis tekitavad pidevaid küsimusi, mis läbistavad, toidavad ja muudavad alaliselt
meie tegevust, nagu ka seda projekti. 

1  www.0-aaa-0.com 

http://www.0-aaa-0.com/
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PROJEKTI TAUSTAST

Projekt „Kõrvalnähud“ sai alguse ühest pakkumisest – nimelt soovis Eesti Kaasaegse
Kunsti Muuseum (EKKM) luua endale kogu, vahetades kunstiteoseid sümboolsete 
väärtuste vastu. Laura Kuusk võttis pakkumise vastu ja vahetas oma teose näituseaja vastu.
Seejärel kaasas kunstnik projekti Pascale Riou, kellega neid sidus lisaks koostööle 
Tegevuste Organiseerimise Assotsiatsioonis (AAA, Grenoble) ühine huvi kunstilise 
tegevuse vastu. „Kõrvalnähud“ koosneb kahest näitusest ja ühest trükisest, mis koondavad
enda alla töö temaatikaga tegelevaid teoseid ja kunstnikke2.

Avec :

Céline Ahond, Francis Alÿs, Serge Comte, Clôde Coulpier, Fabrice Croux, Alexandra 
Galkina, Mathijs van Geest, Séverine Gorlier, Ivars Gravlejs, Flo Kasearu, Jirí Kovanda, 
Laura Kuusk, Camille Laurelli, Gerwin Luijendeijk, Marko Mäetamm, Marge Monko, 
Museum of Museum, Luc Moullet, Valérie Mréjen, Alice Nikitinovà, Éléonore 
Pano-Zavaroni, Julien Prévieux, Jaanus Samma, T.B.C., Laura Toots, Anu Vahtra

KURAATORID : 

Laura Kuusk (1982) on kunstnik ja kunstitöötaja. Tal on Eesti Kunstiakadeemia 
magistrikraad fotograafias, Tartu Ülikooli bakalaureusekraad semiootikas. Alates 2009. a. 
on ta osalenud kunstikeskuse OUI ja Tegevuste Organiseerimise Assotsiatsioon (AAA) töös
Grenoble'is. Koos Margit Säde Lehniga on Kuusk loonud kunstnikevôrgustiku Doings or 
Not. Laura Kuusk osaleb Annecy Kôrgema Kunstikooli uurimisüksuse töös. Ta on 
osalenud näitustel Eestis, Prantsusmaal, Poolas, Venemaal, Rootsis ja mujal. Kuusk on 
andnud kursusi Eesti Kunstiakadeemias ning töötanud tuutorina Annecy Kôrgemas 
Kunstikoolis. 

Pascale Riou on Grenoble’i Ülikooli kunstiteaduse eriala kaasaegse kunsti suuna doktorant
(LARHRA), kes osaleb ka Annecy Kunstikõrgkooli kunstiuuringute programmis (DSRA).
Tema huvi keskmes on kunstiline tegevus, mida ta uurib läbi töö, laiskuse, diletantlikkuse
ja mitmes vallas tegutsemise mõistete. Lisaks töötab ta Tegevuste Organiseerimise
Assotsiatsioonis (AAA, Grenoble), mille raames on ta kaasjuhtinud OUI kunstikeskust,
osalenud rahvusvahelistes kunstivahetusprogrammides (Mountains, Sarajevos;  Speed
Dating, Berliinis;  Best/Practices, Stockholmis) ning olnud  Galerie Showcase’i
kaaskuraatoriks. 

2 Esimene näitus toimus 2013. a juulis Tallinnas EKKM-is, teine leiab aset 2014. a aprillis Grenoble’is, trükis 

plaanitakse välja anda 2014. a lõpus.
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VISUAALID

Alexandra Galkina, „Hõõrumised“, 2013, joonistus
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VISUAALID

Clôde Coulpier, „Seal, kus otsustame lõpetada“, pigmentprint
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VISUAALID

Éléonore Pano-Zavaroni & Jiri Kovanda, „Just“, installatsioon, vaade näituselt „Kõrvalnähud“ (EKKM, Tallinn)
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VISUAALID

Jaanus Samma, „Tiivad“, alpaka, kuduja: Anu Schotter (seeria „Kampsunid“)
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VISUAALID

Céline Ahond, „Ära unusta sel suvel taimi kasta“, 7. juuli 2012, 

Prantsuse Instituut ja Goethe Instituut, Amsterdam,  foto: Ernst van Deursen 
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PRAKTILINE INFO 

Endine muuseum/raamatukogu (Ancien Musée-bibliothèque)
03.-13. aprill 
avamine neljapäeval, 3. aprillil kell 18.30, kohal on ka kunstnikud
avatud kolmapäevast pühapäevani kell 13-19
sissepääs tasuta
9, Place de Verdun, Grenoble

Showcase’i galerii (Galerie Showcase)
04. aprill - 02. mai
avamine reedel, 4. aprillil kell 18.30
24h/24
Place aux herbes’i ja Place Claveyson’i väljakute nurgal, Grenoble

Tegevuste Organiseerimise Staap (Aire d'Agencement des Activités) 
05.-26. aprill
avamine laupäeval, 5. aprillil kell 17
koos Techfroidi, Dj Wilsmissi, Le Dernier Kikou’ ja Dj Pompier’ga
avatud kolmapäevast laupäevani kell 14-18
sissepääs tasuta
4, Rue de l'Ancien Champ de Mars, Grenoble

Random TV
03. aprill – 05. mai
www.0-aaa-0.com/webtv.html

„Millises filmis me elame?“ Céline Ahond’i performance
laupäeval, 5. aprillil kell 16
kohtumine endise muuseumi/raaamatukogu (Ancien Musée-bibliothèque) juures
kestus: ca 45 min
kohtade arv piiratud

http://www.0-aaa-0.com/webtv.html
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AAA

Tegevuste Organiseerimise Assotsiatsioon 

(Association pour l'Agencement des Activités)

info@0-aaa-0.com

KONTAKTID :

Laura Kuusk

laura.kuusk@gmail.com

+33 (0)6 46 27 86 64

Pascale Riou

pascale.riou@hotmail.fr

+33 (0)6 23 66 02 33

TÄNUD:

Meie suurimad tänud: kôik projektis osalejad, AAA meeskond, Romy Benitta, Thomas 
Buck, Emmanuelle Gintzen, Milène Josse, Chloé Pluchon, Chloé Pommaret, Inge 
Linder-Gaillard ja ESAD-GV, UPMF-Grenoble II, Alexandre Aguila, Naïm Aït-Sidhoum, 
Hubert Marcelly, Stéphane Sauzedde, Mathieu Tomasini.

PARTNERID :

mailto:pascale.riou@hotmail.fr
mailto:laura.kuusk@gmail.com
mailto:info@0-aaa-0.com

