
 

MTÜ Eesti Köitekunstnike Ühendus 
 koostöös Eesti Kirjanduse Teabekeskusega kutsub Teid osalema 

rahvusvahelisel köitekunstinäitusel  
ja sellega kaasneval konverentsil  
Scripta manent V „Eesti noor luule” 

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis Tallinnas. 
 

 
Näitus avatakse 12. veebruaril 2015 ja suletakse 13. mail 2015. 

 
Oodatakse esinema kunstnikke, kes tegelevad raamatu kui köite või kunstiobjektiga mis tahes 
materjalis ja tehnikas vastavalt oma nägemusele. Näitus on jätkuks juba traditsiooniks saanud 
üheteemalistele  rahvusvahelistele köitekunstinäitustele Eestis. Lähtume kujunenud tavast, et 
kõik osavõtjad köidavad üht tekstikogumit. Seekordne näitus koosneb luuletekstidest, mille 
radikaalseid loojaid on kujundanud 20.sajandi viimased aastad. 
 
Näituse jaoks on trükitud 222 nummerdatud ja 500 nummerdamata eksemplari lahtiste 
trükipoognatena formaadis 170 x 206 mm lehekülgi 144, eesti poeesia tutvustamiseks. Tekstid 
on trükitud Munken Print Cream 115g/m 2  paberile. Kogumiku pealkiri on „Nimed, sõnad, 
nõiamärgid/Names, Words, Witch´s Symbols”. (4x(4+4)x4 = noor eesti luule/4x(4+4)x4 = 
Young Estonian Poetry) 
Tekst koosneb 8 noore poeedi neljast värsist, mis on tõlgitud inglise, saksa, ungari, vene, 
soome, itaalia, vene ja prantsuse keelde. Kogumiku on koostanud ja toimetanud eesti luuletaja 
Jürgen Rooste ja Eesti Kirjanduse Teabekeskus (www.estlit.ee). 
Teema annab köitjatele võimaluse tõlgendada eesti kirjandust, kui üht olulist osa meie 
kultuurist köitekunstilises vormis. Oodatud on nii klassikalised kui ka fantaasialennulised 
objekt-köited. 
Näitus Scripta manent V on taas eesti kultuurile keskendunud ettevõtmine, kus 
köitekunstiliste vahenditega väärtustatakse luuletekste, milles ühineb kas vabavärsis või 
klassikalises poeesias tänapäevane elutunnetus, nii irooniline kui ka humoristlik, malbe või 
kohati rohmakas väljenduslaad. Luuletused käsitlevad nii Eesti elu kui ka maailma 
valupunkte, räägivad silma-kõrva riivavatest asjadest (J. Rooste). 
 
 
Sooviavaldust poognate omandamiseks ja näitusel osalemiseks ootame koos Teie andmetega 
(registreerumisvorm on reglemendi lõpus) Eesti Köitekunstnike Ühenduse juhatuse liikme 
Sirje Kriisa nimele 2. aprilliks 2014.a. 
Meiliaadress: sirje.kriisa@scriptamanent.ee 
 
Postiaadress: 
Sirje Kriisa 
Allika 2-54 
76607 Keila 
Harjumaa 
Eesti Vabariik 
 



Osalemistasu on 90 €, Eesti KL alaliitudesse ja EKÜ-sse kuuluvatele kunstnikele  45 € 
(koosneb poognate, postikulu ja näituskataloogi maksumusest). Üliõpilaste osalemissumma 
on 30 €.  Maksta saab EKÜ pangaarvele: 
 
MTÜ Eesti Köitekunstnike Ühendus 
AS Swedbank, IBAN EE032200001120170592 
Selgitus: Osalemine SM V 
 
NB! Valminud köite või objekti suurus ei tohi ületada mõõte 35 x 35 x 35 cm ega kaaluda üle 
3 kg. Iga registreerunud ja osavõtumaksu tasunud kunstnik saab mainitud raamatupoognad 
kätte Rene Haljasmäelt (TLÜ Akadeemiline Raamatukogu) või posti teel Teie 
registreerumisvormil märgitud aadressile. Valmis köiteid koos lühikese tehnilise kirjeldusega 
vastaval blanketil oodatakse alates 1.oktoobrist 20.oktoobrini 2014 aadressil: 
 
Rene Haljasmäe  
Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu 
Rävala pst. 10 
15042 Tallinn 
Eesti Vabariik 
 
tel. (+372) 665 9443, (+372)51900544 
Töö tehnilise kirjelduse vormi palume saata ka elektrooniliselt meili-aadressile 
rene@tlulib.ee 
 
 
 
Žürii  koguneb reedel 31. oktoobril 2014.a. ning valib välja kolm köidet või köiteobjekti, 
mille autoritele jagatakse võrdsed mitterahalised peaauhinnad - Kuldraamatud. Viisteist 
äramärgitud tööd pälvivad mitterahalised ergutusauhinnad. Eraldi üliõpilaskategoorias 
määratakse üks mitterahaline preemia parimale noorele köitjale. Ühe eriauhinna määrab žürii 
kõige vaimukama kunstilise või tehnilise lahendusega esinevale kunstnikule. Kõik näitusel 
osalejad saavad osavõtudiplomid. Žüriil on õigus välja jätta kunstiliselt või tehniliselt 
mittevastavad tööd. Näituse korraldaja jätab endale õiguse pildistada võistlusele saabunud 
teoseid ja avaldada fotod kataloogis, kodulehel ning ajakirjanduses avalikkuse informeerimise 
ja näituse tutvustamise eesmärgil. Žürii liikmed ja korraldajad võivad esineda näitusel, aga ei 
konkureeri auhindade jagamisel. 
 
 
Žürii: 

1. Lennart Mänd – žürii esimees, EKA nahakunsti professor 
2. Maila Käos - TKKK nahadisaini osakonna juhataja 
3. Asko Künnap – kirjanik, raamatuillustraator 
4. Kai Lobjakas - ETDM direktor 
5. Ilvi Liive -  Eesti Kirjanduse Teabekeskuse juhataja 
6. Peter Jones –  köitekunstnik, Inglismaa, DB liige  
7.  Jan-Peter Zimmerlich –  köitekunstnik, Šveits 

  
Näituse kujundaja on Lennart Mänd, luuleraamatu kujundaja on Krete Pajo. 
Köiteteemaline konverents toimub Lennart Männi juhtimisel 12. veebruaril 2015.a. 
algusega kell 10.00 Eesti Kunstiakadeemias Tallinnas. Ajakava ja esinejad täpsustamisel. 



 
Näituse lõppedes tagastatakse tööd autoritele ühe kuu jooksul. 
 
Toetajad: 
Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti 
Kunstnike Liit, Eesti Rahvuskultuuri Fond, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, Tallinna 
Haridusamet, Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu, Eesti Kirjanike Liit, välisriikide 
saatkonnad, eraisikud jt. 
 
Kogu jooksvat informatsiooni rahvusvahelise köitenäituse Scripta V kohta leiate  weebilehelt 
www.scriptamanent.ee, mida toimetab Tiia Eikholm.  
 
 
Lugupidamisega, 
Rene Haljasmäe 
EKÜ juhatuse esimees 
 
Tallinnas, 27. veebruaril 2014 
 
 
 
 
 
 


