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EESTI ENERGIAD - ESTONIAN ENERGIES 
Jüri Ojaver, Jaan Toomik and Paul Rodgers 
 

 

Snehta, Ι.Δροσοπούλου 47, Κυψέλη  
Εγκαίνια: 15 Ιουλίου 20.00-23.00  
Διάρκεια: 15-19 Ιουλίου   
Ώρες λειτουργίας: 18.00-21.00 / Παρασκευή 12.00-18.00 
 
 
Το Snehta με χαρά παρουσιάζει την έκθεση “3” από την ομάδα των καταξιωμένων Εσθονών 
καλλιτεχνών “Eesti Energiad”. 
 
Οι “Eesti Energiad”, εμφανίστηκαν ως ομάδα το 1999 με μια έκθεση που περιείχε performance, 
γλυπτική και βίντεο στο Salt-storage Art Museum του Ταλίν. Η έκθεση ήταν εξαιρετικά 
επιτυχημένη και έκτοτε οι καλλιτέχνες Jaan Toomik, Jüri Ojaver, Paul Rodgers (και Jaan Paavle 
οποίος δεν είναι πλέον εν ζωή) έχουν δουλέψει ομαδικά σε διοργανώσεις στην Αυστρία, Ισλανδία, 
Σκωτία, Ρωσία, Φινλανδία, Γεωργία, Γερμανία και στην Αμερική.  
 
Οι καλλιτέχνες απαρτίζουν την καρδιά του “Eesti Energiad” αλλά κατά περίπτωση καλούν και 
νεότερους Εσθονούς δημιουργούς στις εκθέσεις τους. Μολονότι ο καθένας έχει την δική του 
πρακτική, κατά καιρούς ετοιμάζουν μεγαλύτερες διεθνείς διοργανώσεις εικαστικών τεχνών στην 
Εσθονία, οι οποίες παρουσιάζουν επιτόπια έργα,  performance, βίντεο και εγκαταστάσεις με 
συμμετέχοντες απ’όλο τον κόσμο.  
 
Οι  καλλιτέχνες “Eesti Energiad” έχουν βρει κοινούς τόπους στις θεματικές και τα ενδιαφέροντα 
που τους απασχολούν μολονότι έχουν πολύ διαφορετικές καλλιτεχνικές πρακτικές.  
Μέσα από τη συνεχή συνεργασία - συνειδητοποιούν πόσο σημαντική για αυτούς είναι αυτή η 
συνθήκη. Παρ’ότι ο τρόπος έρευνάς  τους δεν είναι πάντα ξεκάθαρος - συνήθως έρχονται 
αντιμέτωποι με μια ποικιλία θεμάτων- ενέχει πάντα το στοιχείο της ειλικρίνειας μέσα σε αυτήν.  
Το έργο τους είναι μια αρκετά εγκάρδια έκβαση μιας ιδέας ή άποψης, ενίοτε σκληρή και με έντονη 
δόση dark χιούμορ και αυτοσαρκασμού.  
 
Τα θέματα τους είναι υπαρξιακά από τη φύση τους, κι εξετάζουν προβλήματα που μας αφορούν 
όλους. Τα εκφράζουν μέσα από ένα ευρύ φάσμα καίριων ζητημάτων, όπως  το σεξ, το φαγητό, η 
αγάπη, η ενηλικίωση, ο θάνατος - αλλά μπορούμε  επίσης να πούμε πως αυτοί οι καλλιτέχνες είναι 
κατά μια έννοια ασεβείς και πάντα απρόβλεπτοι. 
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