
Kultur-Signe Kivi har gjort sitt beslut. Efter 

diskussion, den nya konsten-museum-typ 

metega certifierade finansiella frågor pro-

jektijuhiks Valdo Björk (33). 

Har förslaget kom muuseumiltr eller 

ministerium?

Förslaget kom Signe Kivi. Som jag förstår, 

diskuterades frågan mycket och sedan jag 

valdes.

Vem du nu kommer att bli direkt in till?

Frågan är inte under deras myndighet, men att hitta bättre kanaler för kommunikation i hela 

konstmuseet i projektet att gå framåt. Hursomhelst, jag arbetar hand i hand med ministeriet för 

kultur och konstmuseum. Underordning, kan jag inte säga direkt.

Vad är ditt jobb?

Jag är engagerad i bara en vecka. Jag började med materialet, där arbetet ännu inte har gjort 

1991. år. Det är ganska mycket att så fort vet var de fick i början av kommunikation sjukdomar, 

som är arusaamutused politiker och konst bland människor.

Självklart måste du göra förklarande arbete bland både politiker och sponsorer.

Allt är faktiskt en PR-jobb, folk säger att lämna ett positivt intryck av behovet av att bygga ett nytt 

konstmuseum. 

Om du behöver en verklig konst museum erhöll 400 miljoner att bygga?

Nu kan jag inte säga något, men säkert efter en tid.

En anledning till beslut av ministern var förbundskansler uppfattning väl genomförd 

millenniumiprojekt.

Stone hoppas björk Frälsaren
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Detta är inte mitt enda projekt. Jag har arbetat i nästan tio år mänedzherina kultur. Tillsammans 

med Peter, har vi genomfört två Baltoscandal Elm.

Prata om din bakgrund, konstnärliga människor, du är fortfarande ett relativt okänt namn.

Båda mina föräldrar är från Estland. Jag är född i Sverige, 1967. Estlands första direkta 

erfarenheter jag fick 1989. Jag gick till den estniska Amateur Theatre turné. Sen träffade jag 

Rocky Komissarovit, som bjöd mig lavakunstikateedrisse. Där lärde jag mig att lyssna på en fri ett 

och ett halvt år och som jag fortsatte mina studier vid Stockholms universitet i näringslivet.

De säger att du också är engagerade i näringslivet?

Alltid tjäna bröd eller kultur, en massa pengar på hans beat. Därför har jag hjälpt många företag i 

olika delar av Sverige. 

Är ryktena stämmer att du startar din nya medlemmar till Konstmuseet som projektledare för att 

tjäna mer än 50 000 kronor per månad?

Det belopp som anslås för projektet är 600 000 kronor. Folk gör beräkningen att jag kan få både 

lön och så mycket mer. Det är inte mitt nummer klass, men alla projektrelaterade utgifter.

Är det pengarna kommer att vara sex miljoner, som staten har avsatt i år för att bygga ett 

museum?

Ja, det är sex miljoner. Jag är ett vanligt företag, som beställt projektet som en reklambyrå att 

sälja en produkt bättre

Varför Valdo kommando?

Margaret Allikmaa, sekreterare vid ministeriet för kultur

Ibland är det så slående att vissa människor i sin verksamhet. Valdo Björk har gjort detta under 

en lång tid. Jag har personligen bjudit in honom till hans plats som direktör för Drama Theatre har 

ministeriet redan lagt fram förslag till honom, men han har gett upp. Han har alltid haft mer än ett 

projekt tagantlükkaja. Nu kan våra misstankar bekräftades positiv bemärkelse Valdo Kase 

genomföras för millenniumiprojekti. Därför föreslog han att ta upp Estlands konstmuseum, en 

projektledare. 

Vad gör en projektledare?

Marika Valk, chef för Estlands konstmuseum 

Ärligt talat vet jag inte. Jag talade med honom och jag insåg att han inte hade någon kunskap 

alls, vilket är en av Museum of Art. Den nya museibyggnaden är de människor vi behöver, men 

på ett sådant ställe skulle ha haft att anordna en formgivningstävling. Vet inte ens vem han ska 

lyda. Vi köper honom ett samråd tjänst, men jag vet inte vad vi köper. De säger att de sänds iväg 

till Bryssel för att skaffa pengar, men vad blir det utrikesministeriet Avdelningen i Bryssel och 

kultuuriatashee?

Stone ben starka

Garnet ministeriet
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Redan innan ministeriet för kultur, tillfångatogs av Reformpartiet var partiet präglades av Signe 

Kivi följeslagare Rein Lang, formen som bör vara där för att kasta en granat innan. Denna siffra 

höjde spänningen. I verkligheten är stenen utföras med bara en större förändring av ramen: han 

var befriad från en främmande kultur och oförmåga beslutsfattande Urmas Sõgelist kansler, som 

gav sitt napsutamisega minister för goda skäl. 

Margaret blev ny katnsleriks Allikmaa, som blev minister i kulturella tormikal ivriga att diskutera 

utvecklingen av en kamrat.

Rengöring av estniska filmstiftelse

Massor av filmer började konflikter klippta bort av kulturministeriet har flera Apsu estniska 

filmstiftelse (EFS) President George lahtikangutamisega Tallinn. Ordförande i stiftelsens styrelse 

Priit Pärn inte gått till idéer från ministeriet för kultur, höll ministeriet för rådet ett utbyte av 

experter och kommissionen. 

Rekrytering tog det nya rådet, som i fråga om ålder och yngre som ställdes upp var att arbeta på 

EFS-i. En ny stiftelse har valts till president. Att det gamla rådet var undantaget från tvivelaktiga 

juridiska resonemanget går, fyra tidigare medlemmar av domstolen att göra en release.

Människor i mitten av filmen är en explosiv situation.

Krisen i den estniska Drama Theatre

Förra året truppen utför mot den fallne ministern vägrade att förnya kontraktet Karusoo Merle.

Ministeriet för tjänsten som direktör för tävlingen, som vanns av Tiit Laur. Håller med ministeriet 

kallas peanäitejuhiks Priit Pedaja Laur. 

Den nya ledningen har återställts teater i avbrott i arbetet och saker och ting sakta börjar att gå 

neråt.

Toomas Lepp stråle som träffar

Ministeriet för kultur och i synnerhet kanstleri Allikmaa Margus Lepa Thomas kritik började flyga 

under behörighet Alder var fortfarande värd sitt eget hus och sov den välsignade sömn i Radio 

rådet. Tvister gick förra sommaren, mycket hård. 

Hittills har ETV aviserat stora administrativa fel som ledde till det är på randen till konkurs.

Däremot har kulturministeriet inte kunnat fullgöra sitt ansvar att utveckla en ny Broadcasting Act, 

som skulle möjliggöra en rimlig hantering av offentliga sändningar. 

Tartu konstmuseum direktörer 

Avsättas av kulturministeriet i Tartu Art Director Enriko Sitt Winter, som stred mot den reform av 

politiska partier vice borgmästare i Tartu, Hannes Astokiga. Ministern gick igenom tidningen 

Sickle Talvistule offentligt napsutamist museum förvaltning och ineffektivitet. 

Minister för hastigt fattat beslut (Talvistul överenskommelse endast var på hösten) körde inte på 

museet, trots de två som ny chef för konkursivoorule har hittills hittats. Spelet ens kom 

anonüükirjad, flydde en av de sista rundan av kandidat avgick på våren, och tillkännagav en ny 

tävling.

Fighting runt den estniska Concert
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Oklara omständigheter, övergivna under den föregående minister i Estland gick tidigare VD 

Concert Allmänna Enno Mattiisen samtal från henne förnyat kontrakt. Tillförordnad biträdande 

direktör som utses av Aivar kulle. Lugnt och lugnt som utförts av den nya tävlingen vanns av 

direktören för backen, men det tog ett uppror mot oppositionen, ledd av Rumessen Vardo, som 

tror att Hill's tidigare verksamhet inte var tillräckligt patriotiska och idealistiska. Var dock backen 

bekräftats, men ministeriet avslog invändningen en möjlighet att kanalisera sina åsikter genom 

inrättandet av rådet, som fick opositsionäärid platser. Creative Rådet avvisade ordföranden för 

oppositionen, rebellerna har Klas ambitioner. 

Relativt väl etablerade i Estland Konsert fortsätta att fungera.

EPL
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