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Täna päikeseloojangul avati Noblessneri sadamalinnakus uus kunstikeskus
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Kai avamist tähistas päikeseloojangul kell 19.28 Raphaele Shirley (USA) performance

Kai ees õues, mis loob merelt, maalt ja õhust jälgitava ajutise skulptuuri. Teose

juhatasid sisse muusikud Katariin Raska ja Anna-Liisa Eller. Kai kunstikeskuse uksed

avati vahetult peale Shirley performance'it. Sel nädalavahetusel toimuvad Kai

kunstikeskuses ka maja ja näitust tutvustavad tuurid eesti, vene ja inglise keeles. 

Kai kunstikeskus on Noblessneri uus mereäärne kultuurisüda, mis põimib piirkonna

ajaloo ja ajastuhõngulise arhitektuuri moodsa kunsti- ja kultuurimaailmaga. Endise

salajase allveelaevatehase 100-aastases tööstushoones ootavad külastajaid näitused,

kunsti- ja väärtfilmikino, oktoobris avanevad neli toidukohta, kultuurivaldkonna

eestvedajate ühiskontor ja rahvusvaheline residentuuriprogramm. 

«Kai koondab ühise katuse alla suure hulga kunstivälja pulbitsevast energiast.

Kaasaegse kunsti näitamiseks renoveeritud unikaalne tööstushoone Tallinna lahe

ääres ankurdab Eestisse rahvusvaheliselt silmapaistva kunsti ja loob sellele vajaliku

tugistruktuuri,» rääkis Kai programmijuht Karin Laansoo.
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SOOVITAME LUGEDA Kai kunstikeskuse esimene näitus on Hanna

Laura Kaljo kureeritud rahvusvaheline

grupinäitus «Lase oma tähelepanul….

pehmeneda ja laiali valguda», mis kuulub

Tallinna Fotokuu moodsa kunsti biennaali

põhiprogrammi. Osalevad kunstnikud Marie

Kølbæk Iversen, Sandra Kosorotova, Pia

Lindman, Andrea Magnani, Elin Már Øyen

Vister, Carlos Monleon Gendall, Sam Smith

ja Nele Suisalu. Näitus jääb avatuks 1.

detsembrini ning näitusepilet võimaldab

külastada avanäitust kahel korral.

Lisaks näitusele on Kai kunstikeskuses ka filmi- ja sündmusteprogramm, mis on

kureeritud koostöös Eesti ja rahvusvaheliste kultuuriorganisatsioonidega. 

Kai kunstikeskuse tööd korraldab Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus. Noblessneri

sadamalinnakus paikneva kunsti ja kultuuri kohtumispaigana on Kai ainulaadne nii

oma asukoha kui ka ülesehituse poolest – see asub rikkaliku ajalooga unikaalses

hoones, pakkudes uudset ja avatud koostöömudelit kunstiprofessionaalidele ning

maailmatasemel kultuuri- ja toiduelamusi laiale publikule. 
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«Disco Elysium»: püha ja õudne
mäng

KULTUUR 

Kaur Kender: videomäng on
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Eesti Kaasaegne Kunst Arenduskeskus Jaapan Karin Laansoo Katariin Raska Noblessner Sam Smith
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Otseblogi: Tänak läheb
hoolduspausile kolmandal
kohal, Ogier langes kõrgest
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Ogier’ abikaasa Citroënile: te
annate maailmameistrile sellise
auto? Häbi, Shitroen! (2)

SPORT

PM Kataloonias. Ogier: võitlus MM-tiitli
nimel on minu jaoks lõppenud
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PM Kataloonias. Tänak konkurendi tehnilisest
probleemist: mi�e keegi ei saa öelda, et selline asi ei või
meiega juhtuda
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Galerii: Eesti fänniarmee värvis
Kataloonia sinimustvalgeks
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Zelenskõi kuulsaks teinud
produtsendi poeg sai valitsuses
magusa koha
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Galerii: kohus mõistis Valga
pereisa ühe löögiga surmanud
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Rahvamassidest koormatud
Ülemiste KFC pidi enneaegselt
uksed sulgema (2)
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Kadunud Markkuse ema:
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Kellest võiks saada Vladimir
Putini mantlipärija? (19)
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Analüüs: kui palju tuleb 50 000
euro kogumiseks käia tööl
Eestis ja mujal? (17)

TV

Mart Helmel sai «limiit otsa»:
Ma ei räägi Johannes Trallaga,
ta on pahatahtlik (29)
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LEMMIK  361

Video: Venemaal ründas
tsirkusekaru taltsutajat
Kaadrid on häirivad!
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Listeeriaskandaali lisandus ka M.V.Wooli toodangut
töödelnud Lõuna-Eesti e�evõte (14)
M.V.Wool: viime osa tootmisest üle Harku tehasesse
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Fotod: Ülemiste keskuses
avatud KFC-le joosti tormi
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Foto: üle Tallinna lendas USA
strateegiline pommitaja B-52 (7)

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://tarbija24.postimees.ee/
https://kultuur.postimees.ee/6809140/listeeriaskandaali-lisandus-ka-m-v-wooli-toodangut-toodelnud-louna-eesti-ettevote
https://kultuur.postimees.ee/6809140/listeeriaskandaali-lisandus-ka-m-v-wooli-toodangut-toodelnud-louna-eesti-ettevote
https://tarbija24.postimees.ee/
https://kultuur.postimees.ee/6809374/fotod-ulemiste-keskuses-avatud-kfc-le-joosti-tormi
https://kultuur.postimees.ee/6809374/fotod-ulemiste-keskuses-avatud-kfc-le-joosti-tormi
https://www.postimees.ee/
https://kultuur.postimees.ee/6809667/foto-ule-tallinna-lendas-usa-strateegiline-pommitaja-b-52
https://kultuur.postimees.ee/6809667/foto-ule-tallinna-lendas-usa-strateegiline-pommitaja-b-52
https://kultuur.postimees.ee/6810142/ootamatu-poore-pensionireform-voib-edasi-lukkuda
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


MAJANDUS  40

Ootamatu pööre: pensionireform võib edasi lükkuda (2)
Täiendatud!
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Kohutav saatus: Inglismaa
surmaveokist leitud 39 hiinlast
ilmselt külmusid surnuks
Oluliselt täiendatud kell 16.25!

Tesla ihkajad peavad toetustest
suu puhtaks pühkima (13)

POLIITIKA  4

Video ja fotod: EKRE juhatus istus mitu tundi koos, kuid
ei jõudnud veel uue ministrikandidaadini (40)
Võimalikke kandidaate lisandus ka väljastpoolt erakonda

50 FOTOT 01:27

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://kultuur.postimees.ee/6809139/kohutav-saatus-inglismaa-surmaveokist-leitud-39-hiinlast-ilmselt-kulmusid-surnuks
https://kultuur.postimees.ee/6809917/tesla-ihkajad-peavad-toetustest-suu-puhtaks-puhkima
https://poliitika.postimees.ee/
https://kultuur.postimees.ee/6809624/video-ja-fotod-ekre-juhatus-istus-mitu-tundi-koos-kuid-ei-joudnud-veel-uue-ministrikandidaadini
https://kultuur.postimees.ee/6809624/video-ja-fotod-ekre-juhatus-istus-mitu-tundi-koos-kuid-ei-joudnud-veel-uue-ministrikandidaadini
https://kultuur.postimees.ee/6809759/kingo-naasen-riigikokku-ja-kavatsen-taas-puhenduda-oiguskaitseteemadele
https://kultuur.postimees.ee/6809880/jaaganti-poliitikaradar-araostetavad-valetajad-luhinagelikud
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


POSTIMEES  219

Kingo: naasen riigikokku ja
kavatsen taas pühenduda
õiguskaitseteemadele (28)
Kingo vaatas sotsiaalmeedias tehtud tööle tagasi

TÄNANE LEHT  44

SUUR LUGU Jaaganti poliitikaradar.
«Äraostetavad! Valetajad!
Lühinägelikud!» (18)

TÄNANE LEHT

President Rüütli majaehitus
toppab (3)

TEHNIKA  43

Täpne kronoloogia: nii lahkus
minister Kingo (10)

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://www.postimees.ee/
https://kultuur.postimees.ee/6809759/kingo-naasen-riigikokku-ja-kavatsen-taas-puhenduda-oiguskaitseteemadele
https://kultuur.postimees.ee/6809759/kingo-naasen-riigikokku-ja-kavatsen-taas-puhenduda-oiguskaitseteemadele
https://leht.postimees.ee/
https://kultuur.postimees.ee/6809880/jaaganti-poliitikaradar-araostetavad-valetajad-luhinagelikud
https://kultuur.postimees.ee/6809880/jaaganti-poliitikaradar-araostetavad-valetajad-luhinagelikud
https://leht.postimees.ee/
https://kultuur.postimees.ee/6809892/president-ruutli-majaehitus-toppab
https://kultuur.postimees.ee/6809892/president-ruutli-majaehitus-toppab
https://tehnika.postimees.ee/
https://kultuur.postimees.ee/6809408/tapne-kronoloogia-nii-lahkus-minister-kingo
https://kultuur.postimees.ee/6809408/tapne-kronoloogia-nii-lahkus-minister-kingo
https://kultuur.postimees.ee/6809781/disco-elysium-puha-ja-oudne-mang
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


TÄNANE LEHT  38

SUUR LUGU «Disco Elysium»: püha ja õudne mäng

TÄNANE LEHT  17

Postimees Brüsselis: USA
kaitseminister pidas terava
hoiatuskõne Hiinast (4)

TEHNIKA  213

Aivar Pau: valetajad riigikokku?!
(134)
Gallup: kas Kingo koht on riigikogus?
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Tommi Mäkinen: tahaksime alles jä�a kõik kolm sõitjat

30 FOTOT 01:28

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://kultuur.postimees.ee/6809865/postimees-brusselis-usa-kaitseminister-pidas-terava-hoiatuskone-hiinast
https://sport.postimees.ee/
https://kultuur.postimees.ee/6809841/tommi-makinen-tahaksime-alles-jatta-koik-kolm-soitjat
https://kultuur.postimees.ee/6809841/tommi-makinen-tahaksime-alles-jatta-koik-kolm-soitjat
https://kultuur.postimees.ee/6809243/fotod-sundmuskohalt-ehituspoes-levinud-haisu-tottu-anti-paastjatele-keemiareostuse-haire
https://kultuur.postimees.ee/6809852/ameerikas-seenespioonidele-vahele-jaanud-valiseestlane-leidis-viisi-kuidas-korilust-seaduslikult-harrastada
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


PÄRNU POSTIMEES  11

Fotod sündmuskohalt!
Ehituspoes levinud haisu tõ�u
anti päästjatele keemiareostuse
häire

ELU24  49

Ameerikas «seenespioonidele»
vahele jäänud väliseestlane
leidis viisi, kuidas korilust
seaduslikult harrastada
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Kiirust ületanud Neuville sai Kataloonias rahatrahvi
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Naabrimees Paide
memmetapjast: Purjuspäi oli ta
selline, et oi-oi-oi!
Politsei pidas kinni Paides naiselt elu võtnud mehe
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Neljajalgse tänu! Suitsu täis
korterist välja toodud koer
andis oma päästjale käppa (1)

TÄNANE LEHT  60

Riik parandab lõpuks «ekslike
kodanike» vea (9)

SPORT  1164

Galerii: Eesti fänniarmee värvis
Kataloonia sinimustvalgeks
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Video: Kruuda-Järveoja efektne hüpe hullutab rallifänne
siiani
Kruuda: sinna läks minu MM-tiitel

00:49
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Galerii ja video: ameerika
kanakoibadele tormi jooksnud
noored pidid äärepealt
turvamehe pikali lükkama

Hämmastav ülevaade: need
staarid ei näita märke
vananemisest!
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Galerii: Narva missid võtsid spaas aja maha (1)
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Hobiarheoloog soovib sajandi
leiu eest väärikat tasustamist
(1)

SPORT  40

PM Kataloonias. Tänak: suvel
tegin küll rohkem tööd lepingu
kallal, kuid nüüd keskendun
peamiselt tiitlile
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Ratas jätab endale uue ministrikandidaadi puhul
vetoõiguse (21)

TARTU POSTIMEES

Pe�umus: valitsusel pole
üliohtliku ristmiku jaoks raha
(3)

SPORT

Üliraskesse seisu langenud
Ogier: roolivõim kadus ära!

Liitu Postimehe uudiskirjaga ja
ole kursis päeva olulisemate

uudistega! Nõustun uudiskirja tingimustega ja üldiste Postimees

Grupi isikuandmete töötlemise tingimustega

E-posti aadress LIITU
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