MÕTTEMÄNG
ARHITEKTUURIST
HARIDUSMAASTIKUL
JA TEGELIKULT LIHTSALT ELUS
Atlase esimene külg on lauamängu maastik: etapiti käime siin
läbi arhitektuuri õppimise teekonna: tööriistad, kultuur, omailm,
rollid, eeskuju, töö jne. See kõik toimub lineaarses liikumises
läbi õppetegevuste. Liikumise trajektoor, mida võib käsitleda
ka kui ajajoont, kirjeldab erinevaid õppimise momente algajast
iseseisva arhitektini. Mängija alustab valikust, puhtalt lehelt ja
liigub mööda üldharidusteed (lastetuba, liivakast) edasi tööriistu
omandades keerulisemate juhtumiteni, kuni lõpuks täiesti
iseseisva arhitektini (“pärismaailm”, “karjäär”), kes hakkab ise
looma, õpetama, harima.
Väljamõeldud ja poolenisti algoritmide genereeritud maastikul
on need tegevused paigutatud pealtnäha suvalistesse kohtadesse
ja olukordadesse mis üldjuhul ei sobi omavahel kokku. Püüan
siin lihtlabaselt tegevused oma kontekstidest välja rebida ja
viies neid sedasi kokku suvaliste kohtadega saavutan mõningase
nihke omaenda (ja loodetavasti ka kellegi teise) mõttemustrites.
Lähtuvalt tegevustest püstitan ülesande või küsimuse, millede
lahendamisega kogume punkte ja kasvatame arhitektile
vajalikke isikuomadusi: Ruumitaju, komponeerimise
oskus, loominguline mõtlemine, loogiline mõtlemine,
üldistusvõime, iseseisvus, otsustamisjulgus, vastutusvõime,
täpsus, koostöövõime, suhtlemisoskus, pingetaluvus,
saavutusvajadus ja ilumeel. Lisaks neile omadustele sõidab
paralleelselt kaasa ka emotsionaalne karussell oma ärevuse,
rahu, selguse ja segadusega.

KOOL
TÖÖRIISTAD
TUTVUMINE
AVASTAMINE

Paadisadam
“Näitamine”

“Näita mis sa teeeed!?”
Tegelt ka. Näita kellelegi
mõnda oma salakohta või
hobiprojekti. Tehtud ja
tegemata tööd samuti, eriti,
kui on seisak.

Vana mõis
“Arutlemine”

Arutelu on lihtne, otsene
mõtete jagamise vorm.
Olgu see siis vaidlus
või vestlus - inimese
arvamused
muutuvad
(või mitte) ja üksteise (ja
maailmavaadete) mõtete
kohta võib nii mõndagi
õppida. Proovi kellegagi
midagi arutada eesmärgiga
mõnda
enda
tugevat
veendumust muuta.

Tühi ruut
“Pealehakkamine”

Alustame mängimist
tühjalt lehelt. Ehk siis
paneme eelarvamused ära
ja mõtleme kaasa.

Otsustamisjulgus +25
Üldistusvõime +50

KULTUUR
AVALIK RUUM
RÄNDAMINE
ENESE PAIGUTAMINE

Kossuplats

AVASTAMINE
ISESEISEV ÕPE
TÖÖ
PRAKTILINE MAAILM

Odav hostel

“Joonistamine”

Lugemiseks tahaks küll
vaikset kohta. Kõige hullem
vist on täis liinibussis
seljaga sõidusuunas? Mõni
kohe suudab igal pool.
atuid, teine loeb käitumisi.
Mida sina lugeda oskad?

Komponeerimisoskus +25
Ilumeel +25

“Networkimine”

Telkimisplats

“Skrollimine”

“Esitlemine”

Lasteaed
“Workshop”

Vahel peab oskama mitte
osata ja kellelgi õpetada
laskma ka. Lastel on mingi
meeletu oskus maailma
vaadata kuidagi nii, et ei ole
eelarvamusi vaid on hoopis
julgus ja pealehakkamine!
Õpeta kellelegi midagi
mida sa hästi oskad.

Koostöövõime +50
Loogiline mõtlemine +25
Iseseisvus +50
Ärevus +25

Sild

“Vaatlemine”
Ära autode peale sülita vaid
vaata mis siit paistab. Mis
moodi see asi üldse püsti
püsib? Uuri välja miski mis
sind ammu painanud on.

Segadus +25
Vastutusvõime +50

Ka see siin ei ole salajane
hosteli värk. Siin on nii
palju kuulajaid! Öeldakse,
et kujuta publikut alasti,
siis pole nii hirmus. Esitle
mõnda täiesti suvalist
leidobjekti
tõsiselt
ja
slaididega.

Jaa, see võrratu internet.
Koht kus on lõputult infot,
asju, mida kopeerida, asju
mida lugeda ja vaadata.
Vahel on vaja maailma
näha. Aga vahel on ka teatud
filtrit vaja ehitada. Vaata
üle kui suure osa päevast
veedad ekraani ees?

Ärevus +50
Pingetaluvus +25

Segadus +50
Ärevus +25

Selgus +25
Ruumitaju +25

Õlitehas

Mahajäetud
kaevandus

Aga võib-olla peaks oskama
väga primitiivselt elada.
Aga võib-olla nii peakski
elama? Metsast me tuleme
ja aeg-ajalt jõuame tagasi
ka. Kas on maasturit vaja?
Kas on keskkütet vaja? Uut
kortermaja? Kontorihooneid?
Kiiret internetti?

Pilv

Puhkebaas

Loogiline mõtlemine +25
Iseseisvus +50

Kirik

“Praktiseerimine”

Mökki

“Pidutsemine”

“Ette võtmine”

Me oleme samas paadis.
Sõiduvahend on sama aga
teekonna valib igaüks oma
äranägemise järgi.

Garaaž
“Käsitöö”

Saavutusvajadus +25
Vastutusvõime +25

Kui vanaisa võrriga poe
juuude jõudis, olid õlled
juba otsas.
Käsitsi töötamine võtab
aega aga annab selgust. Sa
tead mis moodi asi töötab,
kuna katki läheb. Käed
tunnevad palju paremini kui
ükski vaist Hiinas toodetud
kräpi puhul.

Paadikuur
“Kuulamine”

Urr

“Suhtlemine”
Igas mängus on tegelased.
Iga tegevusega kaasneb
tegija. Selles mängus on
vihjed neile tegelastele
kellega võiks seal kokku
puutuda. Igaühe teekonnal
on omad tegelased, koolis
ühed, kodus teised. Mõtle,
kes sind inspireeris? Kes
eluisu ära viis? Kes toetab,
kes kuulab?
Suhtlemisoskus +50
Koostöövõime +50

Suva mets

Taustal

Mängus on kohad kollased
sest neil on vaim sees tegevus või sündmus.

Arvutimängud kujundavad
meie arusaama maailmast
juba mitu aastakümmet.
Nad kujutavad olematut
maailma või simuleerivad
reaalseid sünmdusi. Siin
on tegemist tycoon tüüpi
mängupõhjaga
mille
eesmärk on korporatiivne
majandustegevus
ja
maavarade efektiivne ära
kasutamine.
Kõik õigused kuuluvad
tööde autoritele ja on
kaitstud Creative Commons
litsentsiga.

“aru saamine”

Lõpuks võiks igas majas
midagi toimuda. Meie
vaatleme tegevusi, kus
toimub õppimine, peamiselt
arhitektuurist. Liigu mööda
joont edasi ja kujuta ette,
mis need sündmused endast
kujutavad või kuidas võiks
teisiti? Proovi ülesandeid
lahendada
ja
punkte
koguda.
Segadus +50
Loogiline mõtlemine +25

“Ajurünnak”

“vastutamine”

Komponeerimine +50

Siin on mingi väljapanek.
Ei saagi aru, kas nüüd
omaniku paadijupid või
kellegi kunstiprojekt.
Kuulamine on tegelikult
üsna keeruline oskus.
Lihtne on juhtuma ühest
kõrvast sisse, teisest välja.
Meenuta, mis oli põnevaim
loeng,
mida
viimati
kuulasid?
Üldistusvõime +50
Suhtlemisoskus +25

Tädi maja
“Ette kandmine”

Millega sa hakkama said?
Kanna julgelt oma tegemisi
kellelegi ette. Protsessi
kirjeldamine on vahel
kõige õpetlikum hetk mõne
projekti kallal. Kui tädile ei
julge, siis proovi endamisi.
Abiks ikka.
Selgus +25
Täpsus +50

Saavutusvajadus +25
Täpsus +50

Arhiiv
“Uurimine”

Mõnda asja kohe on mõnus
ninapidi sisse süübida. Kui
näiteks vanad asjad või
linnaplaanid ei huvita, siis
kõlbab selleks ka mõni
tehnikavidin, nähtus või
inimene.
Uuri vanadelt sugulastelt
nende
ruumikogemuste
kohta!
Ruumitaju +25
Üldistusvõime +50

Manufaktuur
“Nokitsemine”

Ruttu, ehitame onni enne
kui
arendaja potentsiaali
avastama hakkab! Päriselt
ka, ehita endale onn.
Loominguline mõtl. +50
Ruumitaju +25

Staadion
“Visandamine”

Kui
korvpallurite
joonistamine välja ei tulnud,
siis ei tule jalgpallurite
visandamine ka. Nood
tegevused on vennad. Aga
visandamine annab veidi
vabadust kujutamise koha
pealt. Otsi oma skechbook
üles!
Komponeerimisoskus +50
Täpsus +25

Pidtsemine ei tähenda
higist öist klubikülastust,
magamatust või valesid
otsuseid.
Pidutsemine
võib
olla
ka
lihtne
koosviibimine. Eesmärk on
puhata, lasta mõtted vabaks
ja olla korraks loom enda
sees. Mine peole!

Siin sees saab kätte kõik
õlled ja taga aetud kõik
jutud. Parlament on koos
iga päev ja tegelikult
võib tarkusi isegi kõrva
taha panna. Kus on
kõige
kokkuhoidvamad
seltskonnad? Leia see
ja räägi mõne kodutu
inimesega juttu.

Pingetaluvus +50
Ruumitaju +25

Suhtlemisoskus +50
Koostöövõime +25

Kahtlane
objekt

Täpsus +50
Segadus +25

Must auk
“Seiklemine”

Loominguline kriis tuleb
peale nagu tekk. Kus on see
redel reaalsusesse? Kuidas
puhata ja mitte paanikasse
minna? Mine kõnni sihitult
mööda linna ringi.
Rahu +25
Ruumitaju +50

Lennuväli
“Kirjutamine”

See
mõtete
paberile
panemine peaks ju jube
lihtne olema. Tegelikult
ongi aga lihtsalt kellelegi
peab lugeda ka andma!
Lisaks peab natuke suva
olema ka sellest mis teised
arvavad, sest nii kui nii
on natuke jura, mida sa
paberile saad. Veidi nagu
mina siin mängus.
Selgus +25
Komponeerimisoskus +50

Kui
majaka
tööga
improviseerida, siis vist ei
ole head tagajärjed. Osade
asjadega on vastupidi. Impro
tundub nagu näitlejate värk
aga tegelikult on meis kõigi
see oskus olemas. Proovi
teha järgmine esitlus end
ilma ette valmistamata.

Linnu
projekteeritakse,
elamist ja olemist ka. Keegi
teab paremini. Kindel, et
teab paremini või on see
lihtsalt neile, kellele see
sobib, või ei saa paremat
lubada?
Proovi
välja
mõelda mõni stsenaarium
kuidas linn võiks areneda.
Kes on osapooled? Millele
peaks tähelepanu pöörama?

“Osalemine”

Metsavaht
Kõigepealt tuleb metsas
puud
ära
kaardistada,
siis need maha võtta ja
Hollandisse ahju.. ee ..
tähendab
väärindada.
Huvitav
kas
see
maailmakaart on meil
kõigil üks ja sama või on
see mingi kollektiivne
värk või? Kaardista enda
jaoks see maailm kus sa
navigeerid.
Ruumitaju +50
Loominguline mõtl. +50

Facebookis oskavad kõik
kommenteerida
kuid
konstruktiivselt
vaielda
vähesed. Ja kui midagi
öelda pole siis “teeme
nii, suva”. Kirjuta endale
olulisel teemal arvamus
paberile.

Elamurajoon

Monument

Kaubahall
“Treenimine”

Banaanide korvi tõstmine
pole just trenn, aga nende
pidev sinna panemine on
enda harjumuste treenimine
küll. Harjuta endast mõni
ebameeldiv omadus välja.

Naftatanker

Segadus +25
Saavutusvajadus +50

Kõigis
meeleavaldustes
otseselt ei pea osalema,
aga võib. Kui teema
puudutab,
siis
peaks.
Eestlane ei käi eriti tänaval,
mida see näitab? Okei,
aga osalemine ei ole
ainult
meeleavaldamine.
Osaleda saab kõiksugustes
tegevustes ja kui algatada
ei oska siis osalemine on
juba pool võitu. Võta osa
mõnest suvekoolist.

Ruumitaju +50
Selgus +25

Rahu +25
Pingetaluvus +25

Palgimets
“Argumenteerimine”

Äh! Kõik metsad polegi
loodus?

Sadam
“Võistlemine”

Suhteliselt
paratamatu
olukord tänases maailmas.
Meeletult palju konkurentsi.
Pead teistest parem, enam,
kiirem ja ilusam..
Proovi mõni võistumoment
koostööks keerata, kas
õnnestub?

“Projekteerimine”

Väikefarm

Koostöövõime +50
Pingetaluvus +50

“Rolli mängimine”

Turuplats

Komponeerimisoskus +50
Loogiline mõtlemine +50

“Publitseerimine”

Vanaema

“Demonstreerimine”
Kui tädile asi selge, siis
vanaemale peab natuke
põhjalikumalt
näitama.
Demonstreerimise
all
pean silmas ette näitamist,
ehk
õpetamist.
Seleta
oma emale oma viimast
arhitektuurset projekti!

Karjamaa
“Kaasamine”

Kaasamise point pole vist
see, et lambakari nii teeks
nagu kellelegi vaja on.
Korralda mõni aktsioon ja
kaasa teised ka.

Pingetaluvus +25
Otsustamisjulgus +25

Avalikkuse ette toomine
on päris hirmutav, sama on
selle tööga siin. Aga midagi
peab ütlema ja kui midagi
öelda pole, siis ikka peab?
Kirjuta veel mõni mõte
paberile ja anna kellelegi.
Ärevus +50
Vastutusvõime +50

Koostöövõime +50
Pingetaluvus +25

Üldistusvõime +50
Rahu +25

Karjäär

“Analüüsimine”

Vaatleme
veel
ühte
infrastruktuuri osa. See on
natuke keerulisem, peaks
põhjalikult analüüsima, mis
moodi see siiski vajalik asi
on? On seda millegi enama
jaoks tarvis? Miks me ilma
ei saa? Kellele see kasulik
on?

Huvitav kui palju peab
ehitama ja lammutama
enne, kui saame aru, et
tegleikult seda kõike ju
päriselt vaja pole? Proovi
lammutada mõnda hoonet
või seina. Päris raske on.

“Kommenteerimine”

Majakas

Ärevus +50
Suhtlemisoskus +50

“Kaardistamine”

“Ehitamine”

Nii. Nokitsemine on selge,
aeg suurem projekt ette
võtta. Mis materjale me
siit leiame, mida üldse
vaja on? Kas üldse on vaja
ehitada? Mis see ehitamine
üldse on? Ehita enda onnile
kõrvalhoone.

Suhtlemisoskus +50
Ruumitaju +25

“Lammutamine”

Loogiline mõtlemine +50
Selgus +50

Iseseisvus +50
Loominguline mõtl. +50

“Improviseerimine”

Ehitusplats

Selgus +25
Vastutusvõime +50

Otsustamisjulgus +50
Segadus +25

Teeme siia ekskursiooni
või äkki saab sellest hoopis
esimene päris töökoht?
Korralda üks ekskursioon,
kuskile, kus sa pole käinud.
Näiteks kas sa tapamajas
oled kunagi käinud?

Külapood

Müstilised ruumid.. Veider
hunnik..
Mõtle,
äkki
tulukad tegid? Täiesti
suvaline mõttelend on nii
tervendav!

“Teraapia”

Peatänav

Rahu +25
Otsustamisjulgus +50

Usk on ikka üks keeruline
teema. Kõigil on vaja, aga
kellelegi teise oma ei sobi.
“Punane kukk räästasse!”
Nagu Kivirähk kirjutab.
Uskumused on olulised,
kuid peab aru saama ka
sellest, miks teistel just
need on mis neil on.
Milliste veendumuste järgi
sina erialaselt praktiseerid?

Kes iganes keda juhendab,
peaks juhendataval ka huvi
olema. Kui mul on suva,
siis pole midagi juhendada
ka ju. Proovi mõnda hädas
kolleegi projektiga aidata.

“Juhendamine”

Pingetaluvus +25
Ilumeel +25

Iseenesest kui on vaikus,
siis ei ole ju suur sekkumine.
Sekkumine selles ajalises
mõttes ehk? Sekkumine
nahkhiirte
päevarütmi?
Enda elurütmi? Mingi
asi selle sekkumisega on,
peaks ettevaatlik olema.

Selgus +25
Suhtlemisoskus +50

Kivikülv

Üldistusvõime +50
Suhtlemisoskus +50

“Sekkumine”

“Matkamine”

Kalalaev

Ajalooliselt on säärased
kohad inimeste kokku
tulemiseks,
tänapäeval
vist lihtsalt kvaliteetne
linnaruum, mida iganes see
kvaliteetne ka ei tähendaks.
Helista oma sõbrale!

“Küsimine”

“Lugemine”

Joonistama ei pea ainult
pliiatsiga ja paberile. Võib
ka seinale või õhku. Joonista
järgmised jõulukaardid ise.

Linnaväljak

Omavalitsus

“Lõpetamine”

TÄIENDÕPE
OMAILMA KUJUNEMINE
ÕPETAJA ROLL
EESKUJU LOOMINE

Palju õnne! Oled jõudnud
maailma serva. Nüüd võid
rahulikult enda isiklikku
karjääri kaevama hakata!
Proovi lõpetada mõni
projekt kaks päeva enne
tähtaega..
Saavutusvajadus +50
Iseseisvus +50

Võib-olla peakski maale
kolima.
Tundub,
et
siin linnas on pidevalt
üks näitemäng. Proovi
kehastada kedagi teist.
Näiteks kedagi keda sa ei
salli.
Saavutusvajadus +25
Loominguline mõt. +50

