URBANISTIDE VÄLJAANNE

13

LUGEMIST

LINGITUD BERLIIN
LINNATEEMADE ORGANISATSIOONID
Raumlabor
– uus lähenemine suurlinnadele.
www.raumlabor.net

Raumlabor töötab juba alates 1999. aastast kaasaegsete urbanismi- ja arhitektuuriteemadega ja on selles olnud väga edukas!

Urban Catalyst
www.urbancatalyst.net

Urban Catalyst (UC) või emakeeles Linnakatalüsaator on
interdistsiplinaarne platvorm uurimistööks, projektideks,
avalikeks sekkumisteks, konverentsideks, näituste ja publikatsioonide korraldamiseks ja väljaandmiseks. UC arenes välja
Euroopa samanimelisest uurimusprogrammist, mis vaatles
ajutiste kasutuste strateegiaid linna jääkmaadel (2001-2003).
UC asutasid 2003. aastal Phillip Misselwitz, Philipp Oswalt, ja
Klaus Overmeyer.

Stadt Neudenken
www.stadt-neudenken.tumblr.com

Algatus tegeleb kinnisvaraarendusega – nimelt, kuidas kohalikud
omavalitsused võiksid kasu lõigata linnakodanike kaasamisest.

Institut für kreative Nachhaltigkeit
www.id22.net

Idd22 (tõlkes Loomingulise jätkusuutlikkuse instituut) on
väga kauni nimega mittetulunduslik kodanikuühiskonna
organisatsioon, mis toetab jätkusuutlikku linnaarendust ja
uuenduslikku elamuehitust.

The U-Lab
www.ulab.architektur.tu-berlin.de/ulab

Linnauurimuse ja disaini labor asutati Berliini Tehnikaülikoolis
2010. aastal. Organisatsioon tegeleb planeerijate, linnadisainerite ja arhitektide valdkonnavahelise koostöö edendamisega,
nii õpetamise, uurimuse kui praktika vallas
http://ulab.architektur.tu-berlin.de/cooperation.

Deutches Institut für Urbanistik
www.difu.de

Difu on saksakeelse kultuuriruumi kõige suurem linnauurimuse instituut, kus tegeletakse uurimistööga, täiendõppega
ning ollakse tihedas koostöös linnade, omavalitsuste, administratiivsete üksuste, kohalike ühenduste ja planeerimisametitega.
Difu tegeleb kõikide teemadega, millega omavalitsused peavad
täna ja tulevikus tegelema, olgu selleks siis linna- või regionaalareng, linnakaubandus, linnaehitus, sotsiaalsed teemad,
keskkond, transport, kultuur, õigus, administratiivsed
küsimused või munitsipaalfinants.

Think Berl!n
www.think-berlin.de

Loe rohkem Think Berl!ni kohta Cordelia Polinna artiklist (U13).

Nationale Stadtentwicklungspolitik
www.nationale-stadtentwicklungspolitik.de/cln_030/
nn_1185612/EN/Home/homepage_ _node.html?_ _nnn=true

Rahvuslik linnaarengupoliitika pakub võimalust kõikidel sidusgruppidel valitsusest, avalikust võimust, planeerimise valdkonnast, tööstusest ja teadlaste kogukonnast võtta sõna linna, linna
kvaliteetide, targa valitsemise ja linnas kooselamise teemadel.

COOPOLIS
www.coopolis.de

Ühise linnaplaneerimise kontor.
COOPOLISE kohta loe U13 intervjuust Rebecca Solfrianiga.

LOOMINGULISED ALGATUSED
ExRotaprint
www.exrotaprint.de

ExRotaprint on loomelinnak Weddingi linnosas, natuke sarnane
meie Telliskivi Loomelinnakule. ExRotaprint asutati 2007.
aastal eesmärgiga hõivata endise Rotaprindi alad. Nende
tegevust juhib mittetulunduslik gGmbH (gemeinnützige
Gesellschaft mit beschränkter Haftung), mille toimimismudel
katkestab kinnisvaraturu spekuleerimise ahelat pärandusliku
ehitusõigusega. Organisatsioon ise vastutab kõikide projektiarenduse aspektide eest, sealhulgas finantsid, ruumide rent
ja renoveerimine. Nende mittetulunduslik positsioon hajutab
konflikti osalise omamisõiguse osas ja lubab planeerida ilma
kellelgi isiklikke huvisid arvestamata. ExRotaprindi gGmbH
partnered ei teeni kinnisvara pealt tulu ega saa oma osaluse
müügiga tõsta selle väärtust. Loodud on üks pikaajaline koht,
mida ei saa kellegi huvides arendada. See on ExRotaprindi kasu.

Zentrum für Kunst und Urbanistik
www.zku-berlin.org

2012. aasta augustis avatud innovatiivne keskus, millel on
residentuuriprogramm. Oodatud on urbanistika erialaga seotud
kunstiprojektid, kohapeal on aega 2–8 kuud. Keskus asub
Moabitis Mittes, Berliini kõige suurema sisesadama juures.

Institut für Internationale Stadtforschung
(InUrban) (FU Berlin)
www.berlin-sciences.com/en/berlin-sciences-navigator/
institutions/einrichtung/14692/

Mittetulunduslik uurimusorganisatsioon, mille asutasid
urbanistika teaduskonna teadlased Berliini Vabas Ülikoolis
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Holzmarkt

Gentrification blog

www.holzmarkteg.de/seite/?/en

www.gentrificationblog.wordpress.com

Loe Regina Viljasaare ja Jörn Frenzeli
juhtumiuuringut.

uncube

VAATA VEEL:
Architecture, Urban Space, City Research,
Town Planning, Urban Development
www.goethe.de/kue/arc/dos/dos/sls/enindex.htm

www.uncubemagazine.com

arhitektuuri- ja urbanistikaajakiri

Revue
www.revue-magazine.net

Ajakiri järgmisele ühiskonnale

BLOGID/AJAKIRJAD
URBANOPHIL
www.urbanophil.net

linnakultuuride võrgustik

Spreeufer.com
www.spreeufer.com

linnaekspeditsioonid Berliinis

Architecture in Berlin
www.architectureinberlin.com

Finding Berlin
www.findingberlin.com

pildiajakiri Berliinist kogu selle kultuurilises
mitmekesisuses

Pieces of Berlin
www.piecesofberlin.com

An Architektur
www.anarchitektur.com

Väljaanne An Architektur asutati 2002. aasta alguses
eesmärgiga jätkata kollektiivi freies fach tegevust – grupp
tegeles alates 1990. aastate keskpaigast kriitiliselt Berliini
ülesehitamise regulatsiooniga ning ka sellega seotud poliitilise
ning majandusliku diskussiooniga

Berlin: Critical Reconstruction
berlin-reconstrucaocritica.blogspot.com

Ajakiri, mis on oma eesmärgiks seadnud pakkuda platvormi
kaasaegse arhitektuuriajaloo ning urbanistika teemadele, seda
kriitiliselt Berliini reflekteerides

ARTIKLID
Pushing the Urban Frontier: Temporary Uses of Space, City Marketing, and the
Creative City Discourse in 2000s Berlin
www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9906.2012.00607.x/abstract

fotoblogi Berliinist ja berliinlastest

Strollology
www.strollology.com/?lang=en

blogi jalutuskäikudest Berliinis

Abandoned Berlin
www.abandonedberlin.com

Urban Exploration Berliinis

disurban
www.disurbanism.wordpress.com

See blogi võtab kokku linnateemalised arutelud,
sümpoosiumid, teaduskonverentsid, uute väljaannete
esitlused, artiklid jne.

SYNCHRONICITY

The Mobile University of Berlin:
Urban-Planning Education at Eye Level
www.blog.bmwguggenheimlab.org/2012/08/the-mobile-university-of-berlinurban-planning-education-at-eye-level
Ene-Reet Soovik: Destruction and Reconstruction in Berlin: Ian McEwan’s
Temporal Topography
www.eki.ee/km/place/pdf/kp5_17_soovik.pdf

KONVERENTSID
25.–27. juuli 2013

SURE World Conference in Berlin (Society of Urban
Ecology). Esialgne teema: Linnaökoloogia areng ning
keskkonnalased väljakutsed linnaplaneerimises

www.synccity.blogspot.com

www.society-urban-ecology.org/index.php/meetings/urban-

blogi tegeleb võrgustike ning võrgustikevaheliste
suhtetega linnas

ecology-world-conference-2013-in-berlin

Stadt aspecte
www.stadtaspekte.de

ajakiri igapäevaelust Berliinis

29.–31. august 2013

RC21 CONFERENCE “Resourceful cities”
www.rc21.org/conferences/berlin2013
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ÜLIKOOLID/TEADUS
Metropoliuuringute keskus

MITTE AINULT BERLIINIS

www.geschundkunstgesch.tu-berlin.de/fachgebiet_neuere_

Urbanartcore

geschichte/menue/home/parameter/en/?no_cache=1

www.urbanartcore.eu

Berliini Tehnikaülikooli linnakorralduse programm
www.urbanmanagement.tu-berlin.de

Globaalne urbanistika instituut. Berliini Vaba Ülikool
www.ewi-psy.fu-berlin.de/v/ina/arbeitsbereiche/globus/globus_
english/index.html

Linna- ja regionaalplaneerimise osakond,
Ehitatud keskkonna planeerimise teaduskond,
Berliini Tehnikaülikool
www.aesop-planning.eu/members/institutions/en_GB/technical-

Ajakiri, mis uurib sõltumatut tänavakunsti, urbanistikat, grafitit.

BMW Guggenheim Lab
www.bmwguggenheimlab.org

Mobiilne erinevais maailma paigus rändav labortoorium, mis
tegeleb nii disainiinnovatsiooniga kui ka linnaelust mõtlemise
uute viiside välja töötamisega.

architekturclips.de
www.architekturclips.de

Avatud mittetulunduslik arhitektuurile ja linnakultuuridele
keskenduv filmiplatvorm.

university-of-berlin/department-of-urban-and-regionalplanning-isr-school-of-planning-building-environment

Stadtlabor
www.euroethno.hu-berlin.de/forschung/labore/
stadtanthropologie

TALLINNA UUDISED
Spatial Intelligence Unit
www.spinunit.eu

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna akadeemikute
ja praktikute koostöö, mille eesmärk on uurida linna vorme ja
ruumilisi eripärasid ning ruumikogemust. Kuigi üksus paikneb
Tallinnas, siis tegutsetakse kohast sõltumatult.

Tallinna ideed
www.linnaidee.ee

Asumiseltside algatus elukeskkonna kodustamiseks.

Linna stsenaariumid – urbanistika eriala üliõpilastööde
näitus Eesti Kunstiakadeemia galeriis
6.–19. märts.
Näitus „Linnastsenaariumid“ on südameasjaks seadnud
esitleda Eesti Kunstiakadeemia urbanistika tudengite
põhiülesandeid. Juba üheksa aasta vältel on tudengid teinud
linnaruumiga seotud ettepanekuid ning pakkunud välja
tulevikustsenaariume. Kuid jätkuvalt lähenetakse urbanistidele
küsimusega: „Millega te ikkagi täpselt tegelete ja mis saab
teist pärast lõpetamist?“. Stsenaariumite planeerimine
ja programmide välja töötamine on urbanistika õppekava
populaarsemaid ülesanded – alustades suuremate regioonide
visioonidest lõpetades detailplaneeringutega ja füüsiliste
ruumisekkumistega. Eesti Kunstiakadeemia galeriis toimub
ka aruteluõhtu urbanistika magistriprogrammi tulevikust.

