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„MITTE AINULT HEDONISTLIK”  
Pop-up näitus ja oksjon vahuveinipudelitest valmistatud kunstiteostele ja disainielementidele 
  

 
27.-28. mail 2022. aastal toimub BAM – Festival Bubbles, Art and Music. Tegu on kolme osapoole 

ühisüritusega, mida korraldab Eesti Sommeljeede Assotsiatsoon (ESA) koostöös Fotografiska ja 
Macadam Group LLC-ga. BAM toimub Fotografiska alumisel korrusel, Sõltumatu Tantsu Lava ruumides 
ning nende vahele jäävas siseõues. 
 
Päeval saab minimessi raames maitsta ja kaasa osta kõikvõimalikke vahuveine, taustal musitseerivad 
noored muusikud ja külastada saab Fotografiska näituseid. Mõlemal õhtul on tuntud esinejaga kontsert, 
kuhu müüakse eraldi pileteid. 
  

OOTAME TEID OSALEMA POP-UP NÄITUSEL „Mitte ainult hedonistlik“ 

  

„Mitte ainult hedonistlik“ on pop-up näitus ja oksjon, mille märksõnadeks on taaskasutus, ringdisain, 
loovus. Kunstnikud ja disainerid on täiesti vabad looma vahuveinipudelitest teoseid, kasutades selleks 
enda valitud tehnikaid. Oodatud on ainult vahuveini pudeleid põhimaterjalina kasutavad teosed. Loodu 
võib olla nii vabakunsti looming kui ka funktsionaalne ese uues kuues, samuti seeriad. Lubatud on 
kasutada ka teisi materjale, eeldusel, et taaskasutatud vahuveinipudel materjalina on põhiline. 
  

Osalema on oodatud kõik – klaasikunstnikud, üliõpilased ja entusiastid. Ühe osaleja poolt esitatud teoste 
arv ei ole piiratud.  
 
NB! Vahuveini pudelite all mõeldakse kõiki neid pudeleid, mis sisaldasid proseccot, cavat, sekti, 
fransiacortat või šampanjat jne. Pudelitega varustab kunstnikke ESA. Pudelid kogutakse Tallinna 
restoranidest ning sõltuvalt joodud vahuveinidest kujuneb nende valik. Kindlasti on nende seas nii 
erinevat tooni rohelisi kui üksikuid värvituid pudeleid. Kuna tegu on restoranides müüdud jookide 
taaraga, tuleb sildid kunstnikel endil eemaldada.  
  

Teoste eksponeerimiseks on ette nähtud lauad mõõtudega 100 x150 cm. Lubatud on kasutada oma 
postamenti või eksponeerida töid põrandal. Riputamine on lubatud. Lauad on kaetud ühevärvilise linaga 
(must või valge). Lauad koos linadega paigutatakse Sõltumatu Tantsu Lava saali, kuhu on ligipääs kõigil 
BAM-ile pileti ostnud külastajatel. Kui teos on väga suurte mõõtmetega, tuleb selle eksponeerimise 
tingimused korraldajatega eraldi läbi rääkida. 
 

Näituse ala eraldatakse muust saali osast, mille täidavad vahuveinide pakkujate boksid. Näituse alal saab 
olema inimene, kes tagab teoste turvalisuse. 
  

OSALEMINE 2022 

10. veebruar anda teada osalemissoovist ja pudelite vajadusest Registreerumine siin: OSALEJA 

29. aprill      esitada foto (kuni 3) ja kirjeldus teosest (nimi, mõõdud, tehnika, materjal ehk millise 
joogi pudeli(te)ga oli tegu). Materjal saata meiliaadressile ene@sommeljee.ee 

10. mai         teavitatakse valituks osutunud osalejaid 

27. mai kl 9-10 valituks osutunud teoste kogumine Sõltumatu Tantsu Laval. (9-12 väljapanek, kl 12 mess 
avatud) 
27.-28. mai  BAM avatud 

  

 

https://forms.gle/HARnP8ZpNgyjFBsc6
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Näitusele kandideerivaid teoseid hindab esitatud materjalide alusel kolmeliikmeline komisjon, kuhu 
kuulub kaks kunstnikku/kunstiteadlast ja ESA esindaja. Toimub eelvalik ning näitusele pääseb 12-15 
teost või teosegruppi.  
  

BAMi ajal toimub vaikne oksjon*. Kõik eksponeeritud teosed osalevad oksjonil, teoste autor määrab 
alghinna. Oksjoni tulemused avalikustatakse BAMi teise päeva lõpus. Oksjoni lõppsummadest läheb 5% 
ESAle korralduskulude katteks, ülejäänud summa makstakse autorile välja arve alusel. 
  

Žüriil on õigus välja anda mitterahalisi eriauhindu. Juhul, kui teosele ei tule ühtegi pakkumist, on 
kunstnikul kohustus oma teosele festivali lõppedes järele tulla. 
  

Kõik osalevad kunstnikud saavad BAMile vaba sissepääsu kaheks päevaks. 
  

* Vaikiv oksjon on oksjon, mis viiakse läbi ilma oksjonipidajata. Selle asemel kirjutavad pakkujad oma pakkumised vastavale 

paberile (või sisestavad pakkumised netikeskkonnas) nii, et näha jääb pakutav hind, aga pakkuja isik on teada vaid oksjoni 
korraldajale.  

  
  
Rohkem infot: 
Ene Ojaveski (ESA), ene@sommeljee.ee, 50 42 422 

 

 

 


