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21. - 30. september 2012
Näitus “Linnad kõigile – Helsingi”
Väljapanekul demonstreeriti Design for All lahendusi ja näiteid projektidest üle 
kogu Euroopa, mis näitasid, kuidas kaasava disaini põhimõttel ja strateegilise 
disainimõtlemise abil on võimalik inimestele, ettevõtetele ja riiklikele 
haldusorganitele uusi väärtusi luua. 
Näituse kohta loe Maria Puki arvustust  “Pilguheit paremasse igapäevaellu” 
5.10.2012 ilmunud Sirbist. 
http://www.disainioo.ee/et/sisu/citiesforal5.html

4. oktoober
AVATUD LOENG: Renee Puusepp / SliderStudio
Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna avatud loengute sari. LHV panga 
väike saal (Tartu mnt 2).
http://www.reneepuusepp.com/

12. oktoober
Marc Augé avalik loeng ”Kohad ja mitte-kohad”  
Tallinna Ülikoolis. Klassika talletamiseks on soovitatav endale soetada prantsuse 
antropoloogi Tallinna Ülikooli Kirjastuse poolt välja antud eesti keelde tõlgitud 
samanimeline raamat.

16. oktoober
Tallinna Visioonikonverents “Elu mägedel - 50 aastat hiljem.”
Loe Regina Viljasaare kokkuvõtet. 

18. oktoober – 3. november 
Eesti Arhitektide Liidu 1. kuraatorinäitus LASN
Eesti Arhitektide Liidu aastanäitus tegeles sel aastal probleemiga, mida 
arhitektid võivad silma pilgutamata lugeda enda omaks - kuidas lunastada 
Lasnamäe. 9 arhitektide meeskonda olid loonud 9 erinevat maketti, mis 
tegelesid Lasnamäe keskkonna puudulike aspektidega – avaliku ruumi 
puudujääk, lõpetamata projektid. Kuraatori poolt oli ette antud vaid nõue 
tegeleda Lasnamäega “kvartali” tasemel.

18. oktoober
AVATUD LOENG: Ena Lloret Kristensen / ETH Zürich
Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteadkonna avatud loengute sari. LHV panga 
saal (Tartu mnt 2).

1. novembrist 2012 hakkas kehtima Tallinnas uus ehitusmäärus
http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Tallinna-uus-ehitusmaarus

1. november
AVATUD LOENG: Johan Peter Paludan /  
Copenhagen Institute for Futures Studies 
Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteadkonna avatud loengute sari.  
LHV panga saal (Tartu mnt 2).
http://www.cifs.dk/
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2. november
Linnaretk “Linnahinged” Tallinna Siselinna kalmistul
Linnalabori linnaretkede sari alustas kaamosele kohaselt mõnevõrra süngel 
teemal. Tallinna Siselinna kalmistu on üks pealinna suurimaid rohealasid, kuid 
sealjuures ka üsna omanäoline muuseum ja memoriaal. Retke juhtisid arhitekt 
Reedik Poopuu ja inimgeograaf Taavi Pae. Järgmiste retkede osas hoia silma peal 
sotsiaalmeedial ja jälgi Linnaretki veebis. 

8. november 
Seminar ”Kohtumine kokkupõrkel“ 
Tartu Loomemajanduskeskus. Tõesti, kuidas jõuda anonüümses turvalisuses 
konflikti asemel kontaktini? Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna noorsootee-
nistuse poolt kokku kutsutud sotsioloogid, linnakorraldajad, noorsootöötajad ja 
mitmed teised noortega töötavad eksperdid ning loomulikult noored ise arutlesid 
selle ja paljude teiste sama tähtsate küsimuste üle. Loodame, et seminarist sündi-
sid ideed ja võimalused, mis räägivad kaasa noorte initsiatiivile avalikus ruumis. 

9.-23. november 
Näitus “Moodne rehemaja. Arhailise ruumi uuestisünd” 
Eesti Arhitektuurimuuseum. Eesti Vabaõhumuuseumi korraldatud näitus valmis 
koostöös Eesti Arhitektide Liidu ja Eesti Arhitektuurimuuseumiga ning tõstatab 
olulise küsimuse – kuidas muutunud kombed ja  tavad, elustandardid ja -stiilid 
kohandada rehemaja kui sajanditevanuse hoonetüübiga? 
Näitusele valiti 11 taastatud rehemaja ja viis rekonstrueerimisprojekti, mille 
käigus on arhitektid mänginud läbi kõik nüüdisaja-inimesele vajalikud mugavused 
ja elutingimused, hoides samas tallel ajalooliselt väärtuslikku. Lisaks sellele esitati 
seitse moodsat eramuprojekti, mis läbi nüüdisaegse arhitektuurikeele viitavad 
rehemajale kui arhetüübile, märkamatute, ent kindlate niitidega meie ruumilise 
alateadvuse külge traageldatud sümbolile.  
Kuraator: Karen Jagodin (Eesti Arhitektuurimuuseum). 

14. november 
Välkloeng “Puhtad pinnad ja eneseimetlus”
Arhitekt Reedik Poopuul on käed jalad viimasel ajal tööd täis. Tallinnas Lindakivi 
kultuurikeskuse suures saalis toimus järjekorras XXXII välkloeng. Seekord räägiti 
eetiliste ja esteetiliste väärtuste konfliktist arhitektuuris. 

14.-15. november
Planeerimine kahes liidus. Eesti Planeerijate Ühing 10 
Eesti Planeerijate Ühingu (EPÜ) pidas Viljandis juubelikonverentsi.  
Täpsemalt loe Planeerijate Ühingu kodulehelt: www.planeerijad.ee

15. november
AVATUD LOENG: Michael Weinstock / Architectural Association 
School of Architecture  
Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteadkonna avatud loengute sari. 
LHV panga saal (Tartu mnt 2).
www.emtech.aaschool.ac.uk

19. - 20. november 
Linnalabor Berliinis:
Eesti: Uus maailm  – kultuuriline aktivism ja linnaarengud Tallinnas
Saksamaa Roheliste Heinrich Bölli sihtasutus kutsust Linnalabori Berllini pidama 
loengut aktivistmist ja linna arengust Tallinnas. Lisaks Linnalaborile kõneles 
Mikko Fritze 2011. aasta Euroopa kultuuripealinnast ja linastus Jaak Kilmi ning 
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Jaan Tootseni film (kes ka ise kohal olid) ‘’Uus Maailm’’. Leia Youtube’st seminari 
video märksõnaga „Stadtentwicklung in Tallinn!“. Linnalabori liikmed kohtusid 
Raumlaboriga, Think Berliniga, Stadt Neudenkeni ning teise linnast mõtlevate 
organisatsioonidega. 

20. november
Arutelu “Linnapoliitika uued ideed Euroopas”  
Anne Querrien, Toomas Tammis ja Marek Tamm. Tallinna Ülikool. 
Anne Querrien on prantsuse sotsioloog ja urbanist, kes osales 1968. aasta 
maikuu revolutsioonilistel sündmustel juhtides 22. märtsi liikumist. Ta osaleb 
Chimères’i ja Multitudes’i toimetuste töös. Anne Querrien käsitleb teemasid nagu 
linna ja sotsiaalelamu poliitika ja kool kui „vabastamist“ nõudev ruum. 

29.november
AVATUD LOENG: Bolle Tham ja Martin Videgård -
Tham & Videgård Arkitekter 
Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteadkonna avatud loengute sari. LHV panga 
saal (Tartu mnt. 2).
www.tvark.se

18.detsember
AVATUD LOENG: Orkan Telhan - MIT / UPenn 
Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteadkonna avatud loengute sari. EKA 
arhitektuuriteaduskond Pikk tn 20, 3. korrus.
www.orkantelhan.info

20. detsember 
Apokalüps 
Energia Avastuskeskuses (Põhja pst 29, Tallinn). Eesti Arhitektide Liidu, 
Sisearhitektide Liidu, Maastikuarhitektide Liidu, Planeerijate Liidu ja Linnalabori 
ühendatud seminar ja pidu. Seminar algab kell 18.00 ja pidu 20.00.  
PILETID EELMÜÜGIST: TUDENGID/PENSIONÄRID 5 EUR, TEISED 10 EUR,  

KOHAPEAL KÕIGILE 15 EUR

Alates 17. jaanuarist 2013
(Eba)seaduslikud esteetikad Ptarmiganis
Liikudes seadusliku ja ebaseadusliku piiride vahel on töötoa eesmärgiks pigem 
tõstatada küsimusi, kui anda vastusied. (Eba)seaduslik esteetika otsib tõe teist 
külge. Näiteks, kas norme ja etiketti võib ignoreerida? Kas piraat-raadio ülekanded 
on pigem otlikud või ohutud? Miks ma peaksin Photoshopi ostma, kui võin selle 
ka tasuta alla laadida? Ja kus on piir kunsti ja hariduse vahel?
Koostöös kunstnik Mindaugas Gapseviciusega esitleb Ptarmigan jaanuarist 
märtsini kestvat tegevustesarja, mis keskendub (Eba)seadusliku esteetika 
teemale. See teemadering keskendub sisule ja tööriistadele, mis ei ole tavalisele 
kunstnikule igapäevased. Uurime vastutust ja võimalusi: püüame avastada (eba)
seaduslike tegevus- ja esteetikavorme.
Rohkem töötoast, sisust ja registreerimisest: 
www.ptarmigan.ee
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