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KUNSTNIK GISÈLE GONON VEEDAB 1. 
AUGUSTIST 2021 KAKS KUUD TALLINNA 
KUNSTIHOONE RESIDENTUURIS 

 
Gisèle Gonon valiti enam kui saja taotleja seast ja ta jätkab residentuuris oma 
uurimistööd põllumajandusest, keskendudes põllumaale ja selle liigkasutamisele. 
 
Gononi huvitavad vastuvõimu ja vastupanu vormid, mida rakendatakse töö ja 
põllumajanduse „uuendusprotsessides“. Maalt pärit kunstniku eri valdkondi hõlmavale 
tegevusele on omane isetegemise-esteetika ning ta püüab mõista, kuidas kapitalistlik 
süsteem mõjutab inimesi ja kohti. Gononi töid on esitletud eri paigus, nende seas 
Bundeskunsthalle (Bonn, 2020), gr_und (Berliin, 2020), Leipziger Baumwollspinnerei 
Leipzigis (2019), Art Contemporary Weekend (Bordeaux, 2019), Reinbeckhallen (Berliin, 
2018), samuti NAC-i (Nida, Leedu, 2020) ja Factatory (Galerie Tator, Lyon, 2021) 
residentuuriprogrammide ajal. 
 
Gisèle Gonon elab Saksamaal Berliinis. Ta lõpetas 2005. aastal magistriõpingud Saint-
Étienne’i Kaunite Kunstide Koolis (École des Beaux-Arts in Saint-Étienne, ESADSE) ja 
osales 2018. aastal Goldrauschi stipendiumiprogrammis Berliinis.  
 
Residentuuriprogrammi korraldab Tallinna Kunstihoone koostöös Goethe Instituudiga 
Eestis Programmi eesmärk on innustada kunstiga seotud uurimistööd ja elavdada 
Tallinnas arutelu keskkonnateadlikkuse, kestlikkuse ning kunstiloome eetika üle. Oleme 
iseäranis huvitatud kunstnikest, kelle looming püüab teadvustamise, uuenduste või 
pöördeliste muudatuste kaudu muuta paremaks meie suhteid planeedi ja selle kõigi 
asukatega. 
 
Lisainfo: www.goethe.de/eesti, www.kunstihoone.ee 
 

 
SA Kunstihoone on 1934. aastast tegutsev kaasaegse kunsti asutus, mille 
näituseprogrammi näeb kolmes galeriis Tallinna keskväljakul: Tallinna Kunstihoones ja 
seal samas lähedal Linnagaleriis ning Kunstihoone galeriis. Kunstihoone tegeleb 
nüüdiskunsti ja ühiskonna põletavate küsimustega, pakub tänapäevast programmi ning 
aitab kunstnikel luua uusi näitusi ja teoseid. Osaleme rahvusvahelises kunstielus ja 
aitame hoida Eesti ning rahvusvahelise kunstielu ja kunstipubliku aktiivset 
mõttevahetust. Korraldame näitusi ka välismaal. Programmi koostades peame oluliseks 
selliseid väärtusi nagu nüüdisaegsus, rahvusvahelisus, kureeritus ja põlvkonnaülesus. 
 
Goethe Instituut on kogu maailmas tegutsev Saksa Liitvabariigi kultuuriinstituut. Meie 
eesmärk välismaal on edendada saksa keelt, tegeleda rahvusvahelise kultuurikoostööga 
ja vahendada infot Saksamaa kultuuri-, ühiskonna- ja poliitikaelust. Meie kultuuri- ja 
haridusprogrammid toetavad kultuuride dialoogi, tugevdavad kodanikuühiskonna 
arengut ja edendavad üleilmseid liikumisi. 
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