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GALERIIDELE JA

PROJEKTIRUUMIDELE

Eesti ainus kunstimess Foto Tallinn pakub professionaalsetele fotokunstnikele, galeriidele ja projekti-
ruumidele unikaalset koostöö-, kohtumis- ja aruteluplatvormi. Messil on võimalik tutvustada osalevate 
kunstnike loomingut mitmekülgsele publikule ja kasvatada  professionaalset (rahvusvahelist) kontakt-
võrgustikku. Eesti üht suurimat ühe-nädalavahetuse kunstisündmust külastab 2000–3000 inimest. 

2019. aasta Foto Tallinna avamine toimub 26. septembril ja see on publikule avatud 27.–29. 

septembrini. 2019. aasta mess on osaks Noblessneri sadamalinnakus tööd alustava Kai kunstikeskuse 
avaüritustest. Vastrenoveeritud Noblessneri sadamalinnak pakub oma unikaalse tööstusarhitektuuriga 
põnevat avastamist kõigile linlastele ja linna külalistele. Keskuse avanädalatel on Tallinnasse saabumas ka 
arvukalt rahvusvahelisi kunstiprofessionaale ja (eriala)meediat, keda ootame ka Foto Tallinnast osa saama.   

Varem Eesti Fotokunstimessi nime kandnud mess toimub tänavu 9. korda. Foto Tallinna korraldajaks on 
Fotokunstnike Ühendus ja see on osa Tallinna Fotokuu kaasaegse kunsti biennaali põhiprogrammist. 

Lisaks nime- ja asukohamuutusele on meil hea meel tänavu esitleda messi uut visuaalset identiteeti ja  
kuulu tada välja partnerlus Outset Eesti ja Artproofiga. Koostöös Kai kunstikeskuse ja Tallinna 
Fotokuu biennaaliga on plaanis tänavusele messile nii külastaja kui ka esinejana tuua varasemast rohkem 
rahvusvahelisi kunstivaldkonna professionaale. Messi programmis on kavas korraldada kohtumisi 
kunstnikega, paneeldiskussioone ja raamatuesitlusi. Lisaks toimuvad messil eriüritused kunstikogujatele  
ja kureeritud tuurid kõigile huvilistele. 

P A R T N E R L U S

Outset Eesti toetab 1-3 Eesti kunstniku teose ostu kunstimessilt Foto Tallinn. Valiku messil osalevate Eesti 
kunstnike teoste seast teeb Outset Eesti poolt nimetatud rahvusvaheline žűrii ja ostetud teosed annetatakse 
hiljem Euroopa (foto)muuseumi avalikku kunstikogusse. Koostöö Outset Eestiga sai alguse 2017. aastal, 
mil Eesti Fotokunstimessilt osteti kunstnike Kristina Õlleki ja Diana Tamane tööd, mis kingiti Winterthuri 
Fotomuuseumi kollektsiooni. Mõlemad kunstnikud osalesid hiljem ka muuseumi 25. aastapäevale pühen-
datud grupinäitusel “25 Years! Shared Histories, Shared Stories”. 

Outset Eesti ostukomisjonile esitatakse kaalumiseks kõik Foto Tallinnal osalevad Eesti kunstnikud.

Artproof paneb välja ühele Foto Tallinnal osalevale kunstnikule 5000 eurose produktsioonistipendiumi. 
Stipendiumile saavad kandideerida kõik kunstnikud ja see on mõeldud messile uue seeria produt-
seerimiseks. Stipendiumit on võimalik kasutada teoste printimiseks, raamimiseks, vajadusel skaneerimiseks 
vms. Samuti on võimalik Artproofiga läbi rääkida erilahenduste osas. Lisaks seeria produtseerimisele 
garanteerib Artproof teoste transpordi messipaika. Artproofi stipendiumi laureaat saab järgmisel messil 
osaleda tasuta. Kui kunstnikku esindab messil galerii või projektiruum, siis on stipendiaadi galeriile/
projektiruumile osalemine järgmisel messil 50% soodustusega. 

Seeria esitlus ja laureaadi avalik välja kuulutamine toimub messi avamisel 26. septembril 2019. 
Stipendiumile kandideerimine toimub koos messile kandideerimisega, märkides vastava info taotlusankeeti 
(NB! Soovitame koos taotlusega edastada võimalikult põhjalik pildimaterjal planeeritavast seeriast).  

Tallinna Fotokuu ja Professional Week. 24.–29. septembrini toimub Tallinna Fotokuu kaasaegse 
kunsti biennaali raames Professional Week. Kunstitöötajate rahvusvaheliste koostöövõimaluste 
arendamisele suunatud Professional Week toimub teist korda ja on tiheda programmiga nädal, mis soovib 
tekitada uusi diskussioone kunstiprofessionaalide vahel. Nädala jooksul on võimalik külastada kõiki 
biennaali näitusi ning siis leiab aset ka väliskülalisi Tallinnasse kutsuv eriprogramm ürituste, tuuride, 
filmilinastuste ja raamatuesitlustega. Foto Tallinna raames toimuvad messil eriüritused ja spetsiaalsed 
kureeritud tuurid Tallinnasse saabuvatele rahvusvahelistele kunstiprofessionaalidele.
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K A N D I D E E R I M I N E  M E S S I L E

Ootame Foto Tallinnale osalema nii Eesti kui ka rahvusvahelisi fotokunstnikke, galeriisid ja projektiruume. 

Osalejad valib avaliku konkursi tulemusena välja rahvusvaheline žürii koosseisus Bruno Barsanti (vaba -
kutseline kuraator ja produtsent), Evita Goze (ISSP ja Self Publish Riga), Karin Laansoo (Eesti Kaasaegse 
Kunsti Arenduskeskus ja Outset Eesti), Kati Ilves (Kumu kunstimuuseum) ja Niekolaas Johannes 
Lekkerkerk (The Office for Curating).

Messile kandideerimiseks palume:
● Täita ära kandideerimisankeet (application form) ja täidetud ankeet saata info@fototallinn.ee. 

Ankeedi leiab kodulehelt www.fototallinn.ee. Kandideerimisankeedi palume täita inglise keeles.
● Edastada WeTransferi kaudu vähemalt 5 fotot (min 1920 × 2560 px / 300 DPI / JPEG või TIFF 

fail) messil esitletavatest teostest aadressile info@fototallinn.ee.

Taotluste esitamise tähtaeg on 3. juuni 2019. 
Kandideerivale galeriile / projektiruumile antakse žürii otsusest teada hiljemalt 28. juuniks 2019.

O S A L E M I S T I N G I M U S E D

● Messil osalev galerii või projektiruum saab välja panna 1-3 kunstniku kureeritud väljapaneku. 
Messile on oodatud nii seinale kinnitatavad teosed kui ka projektsioonid, installatiivsed 
erilahendused jms.

● Soovime esitleda ennekõike fotokunstnike värskemat loomingut ja seega ootame messile alates 

2016. aastast valminud teoseid. Põhjendatud juhul on võimalik kaasata ka varasemaid teoseid. 
● Messi ruumis on võimalik valida kahes suuruses ja hinnaklassis esitluspindade vahel:

 ––Keskmine (seinapind ca 2800 mm × 4000 mm*), osavõtutasuga 350 EUR.
 ––Suur ( seinapind ca 2800 mm × 6000 mm*), osavõtutasuga 500 EUR.
 *Juhime tähelepanu, et tegeliku esitluspinna mõõtmed võivad mõnevõrra varieeruda, sõltuvalt messi lõplikust  
 kujunduslahendusest.

● Messi osavõtutasu palume tasuda arve alusel enne messi algust. 
● 2015. aastal või hiljem tegevust alustanud galeriidele/projektiruumidele kehtib osavõtutasust  

10% soodustust.  
● Messi ajal teoste müümine toimub ilma vahendustasuta messi korraldajale.

F O T O  T A L L I N N  V Õ I M A L D A B

● Tutvustada galerii/projektiruumi tegevust ja esindatavate kunstnike loomingut messi 
külastavale tava- ja professionaalsele publikule vastavatud Kai kunstikeskuses.

● Leida uusi professionaalseid kontakte. Ootame messile nii osalejate, külastajate kui ka valiku-
komisjonide žűriiliikmete näol rahvusvahelisi galeriste, kunstnikke, kuraatoreid, kunstikriitikuid  
ja produtsente. 

● Võimalust tegeleda messil aktiivse müügitegevusega. Foto Tallinn teeb otseturundust juba 
tegutsevatele või alles alustavatele kunstikogujatele ja korraldab kogujatele suunatud kontaktüritusi 
ning ringkäike messil.

● Osaleda messi mitmekülgses rahvusvahelisi esinejaid kaasavas programmis nii pealtvaataja/-
kuulaja kui ka esinejana.

● Avardada messil osalevate kunstnike võimalusi meie partnerluste kaudu. Kõigil messi jaoks uue 
seeria produtseerivatel kunstnikel on võimalik kandideerida Artrproofi produktsioonistipendiumile 
ja kõik Eesti kunstnikud on kaasatud Outseti Eesti ostukomisjoni valikusse.

● Soovi korral esitleda trükiseid ning korraldada nende esitlusüritusi.
● 10 kutset messi kinnisele avaüritusele galerii/projektiruumi kontaktidele ja 10 tasuta päevapiletit.
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