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Renoveeritud teatrisaalides ja hoonetes suunatakse hetkel fookus uutele 
tehnilistele lahendustele, kuid ei pakuta mugavat võimalust muuta lava ja 
publiku suhet või publiku siseseid paiknemisi. Lava  ja publiku paiknemine 
ruumis dikteerib tugevalt ka lugu ennast ning arhitektuurseid vorme, mida 
teatrisaali luuakse. Alates 20. sajandist on teatrivormid suurel määral 
muundunud, kuid etendusruum on enamasti jäänud pimedaks ja 
ümbritsevast keskkonnast välja lõigatuks, et tuua lõpuni viimistletud lavastus 
teatud kellaajal kindla publikuni. 

Magistritöö eesmärk on tuua esile ruumilised kvaliteedid, mis
toetaksid katsetusi, proovimisi ning läbi selle pakuks ka erakordsemaid 
ruumikogemusi. Pakun oma töös võimalust vähemal või suuremal määral 
astuda eksperimentaalsel etendusruumil  ja -majal kontakti teatrivälise 
keskkonnaga ning vastupidi.
Minu disainiideeks on luua dünaamiline ja süstemaatiline modulaarsus 
Balti jaama endisesse lähirongide ootepaviljoni, kus praegu asub
kiirtoidurestoran Burger King, Circle K ning Tallinki kauplus. Idee on luua 
platvorm  erinevatele otsingulistele truppidele – ühe aasta kestel kuuele 
trupile, kes kasutaksid seda ruumi ühe või mitme lavastuse väljatoomiseks 
kahe kuu jooksul.
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Olen otsinud oma uurimistöös ja katsetuste 
käigus modulaarset süsteemi, mis võiks 
pakkuda teatrisaalis sarnast neutraalsust nagu 
on hetkel näiteks 2 x 1 m mõõtudega 
erinevatele kõgustele tõstetavad poodiumid 
ja püüan kehtestada selle modulaarse
mängu uusi reegleid. Soovin näha 
etendusruumi publiku ja lava jaoks ühise 
tühja ruumina, mida saab etenduse ajal või 
enne etendust vastavalt vajadusele muuta, 
kuid mille esmane eesmärk oleks oma 
modulaarsuses tuua lava ja publik vajadusel 
võrdväärsele kohale.

Magistriaasta käigus otsisin süsteemi algselt 
läbi geomeetria, et leida ühele vormile 
erinevaid funktsioone. Mängisin läbi 
erinevad tasandid lava ja publiku jaoks, et 
tekitada eraldatus ja nähtavuse variatsioonid. 
Eelmäng viis mind täidlastelt vormidelt 
õhulisteni, kuid samas ka keerukamate 
suunas. Seejärel jätkasin moodulitega, mis 
moodustavad endale ise karkassi ning hiljem 
jõudsin väikesemõõdulise tellingute 
süsteemini, millest edasi ehituses kasutusel 
olevate tellinguteni.  

Otsisin vormi, millega saaks ehitada 
erinevaid  seinu publiku ümber ja laval 
atmosfääri loomiseks ning  näitlejate
ilmumistekss, kadumisteks. Samuti 
otsisin moodulist tasandeid istumisteks ja 
astumisteks, et eraldada publik ning tekitada 
huvitavaid vaateid lavale. 
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Mõtestan, kuidas leida kokkupuutepunkt 
arhitektuurse peopealsuse  ja okeaanilisuse 
vahel. Eik Hermann kirjeldab okeaanilist ja 
peopealsust kogemuspõhiste vastanditena. 
Okeaaniline on ettearvamatus, milleks saab 
minu töö puhul juhuslik inimene ja
ootamatud situatsioonid ning 
käegakatsutavaks ja ettearvatavaks saab 
modulaarsus ehk peopealsus. 

Pehmed vormid, sõlmitavad vormid

Täidetud vormid, vorm ise karkass

Täidetud vormid, tetris

Karkassilik tasapind muundumas vormiks
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Ruumieksperiment EKA söökla-alal  kolme 
esinejaga ning publikuga

14.detsember 2020
Kaasloojad: Eline Selgis, Anni Zupping, 
Sandra Lange

Ruumilised otsingud läbi objektide, vahendite 
ning suhete. Otsisime koos publikuga 
ruumilisi paiknemisi ning vaateid, et leida ja 
testida publiku ning esinejate valmidust 
erinevateks suheteks.  Salvestasin lavastust 
publiku peadele asetatud go- pro kaamerate 
abil, et analüüsida hiljem ruumisituatsioone 
läbi publiku silmade.

Eksperiment suunas mind kindlamalt 
etendusruumi avatuse poole proovide või ka 
etenduse ajal ning etendusruumi loomisel 
muutus minu jaoks võtmesõnaks juhuslikkus. 
Leidsin enda jaoks ainuõige tee minna edasi 
kohaspetsiifilise ja olemasoleva ruumi 
kasutamisega etendusruumina, mis pakuks 
oma arhitektuuriga vaheldusrikkaid vaateid 
ning suunaks iseenesest ka kunstnike ja 
publikut.

RUUMIEKSPERIMENT

1. Kehade paiknemine vastavalt ruumi arhitektuurile/ Kohaotsingud 2. Publiku pööramine, lava asukoha muutmine

3. Objekti muutumine esinejaks 4. Objektide paljunemine

5. Publiku füüsiline liigutamine
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Küsimus publikule „Kas teil on mugav?“
Vaataja:  „Ma olin eelnevalt esireas, nüüd 
tagareas – ma kaotasin oma mugava 
positsiooni.“

6. Endine publiku istumine muutumas vaadeldavaks lavaks

7. Juhuslik inimene sisenemas vaadeldavale lavale 8. Teekond 9. Individuaalse ruumikogemuse vaatlemine kaugusest

10. Individuaalne ruumikogemus

11.  Publiku poolt pakutud meelepäraseim vaade ruumis
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Siseruumis on ahvatlev lavapinnana 
ümberringi asetsev teine tasapind, mis 
eraldab sel juhul selgelt esinejad publikust. 
Alumine tasapind saab olla nii läbikäidav ala 
pikisuunas kui ka märgistatud peatumiseks 
mõeldud istekohtadega. 

Siseruumi avatus välisele võib muuta ka 
ümberringi välise keskkonna lavapinnaks. 
See süsteem koondab kindla publiku
siseruumi ning lisaks vaadeldavasse 
etendusruumi keskkonda lisaks esinejatele 
juhuslikke möödujaid, kes saavad samuti 
etenduse osaks.

Väliruumis leian väga intrigeeriva ja 
praktilisena hoone peasissekäigu ees oleva 
varikatuse. Lisaks moodutab hoone klaaspind 
maja ees võimaliku distantseeritud lavapinna, 
mis tänu klaasile võimaldab segamatult sees 
või väljas viibida või ka vastupidiselt -
omavahelist kontakti luua vaatluse näol. 

BALTI JAAMA OOTEPAVILJON KUI ETENDUSKOHT
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SUHETE JA RUUMILISTE VAADETE OTSINGUD BALTI JAAMAS
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Vastavalt oma uurimustele ja vormiotsingutele 
olen otsustanud töö põimida modulaarse 
meetodiga, mis oleks ühenduslüliks hoone välise 
ja sisemise keskkonna vahel ning pakuks 
erinevaid variatsioone vaatlemiste, istumiste, 
astumiste ja asetuste osas, hõlmates lava ja 
publikut. Oluliseks märksõnaks saab Balti
jaama hoone kui etendus iseenesest.

Pildistasin, analüüsisin ja visandasin mitmeid
lava- ja publikusituatsioone Balti jaamas, 
mille sees märkisin visuaalidele esinejad 
tumedaga ja publiku heledaga.

Vaade maja eest läbi klaasi siseruumi, varikatuse all

Ootamatud vaated ja inimeste paiknemised

Ootamatud vaated ja inimeste paiknemised

Vaade siseruumis ülevalt alla, rõdu kasutamine Vaade siseruumis alt ülesse, pikisuunas läbikäik hoonest

Tunnel ühendamaks vanalinna ja Balti jaama, võimalik etenduspind 
ning teekond hoonesse

Vaade väljast siseruumi, tõstetud tasapind, kadumised ja ilmumised

Vaade väljast siseruumi
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Jalakäijad

Jalakäijatele on Balti jaam eelkõige  
läbikäigukoht, mis ühendab vanalinna ja 
Kalamaja. Reisijate tänavat kaudu saab otse 
Telliskivisse, mis on viimastel aastatel saanud 
suureks tõmbekeskuseks. Samuti saab 
vanalinnast jalutades läbi Kalamaja 
Noblessnerisse, Lennusadamasse, Patareisse 
ning ka Eesti Kunstiakadeemiasse,
Kultuurikatlasse ja Linnahalli. Lisaks on 
Balti Jaama Turg ning mitmel lähedal asuvad 
söögikohad saanud niivõrd populaarseks, et 
neid võetakse ka sihtkohana, et ostelda 
värskeid puuvilju ja juurvilju või nautida 
lokaalis head sööki ja jooki.

ASUKOHAUURINGUD/ KÜSITLUS

Transpordisõlm

Balti jaam koondab transpordisõlmena 
eriilmelised rahvused ja eluteed. See on 
rongide tupikjaam, mis ühendab Eesti 
maakondi, kust suubuvad ning kuhu 
maabuvad reisirongid Tallinnaga 
külgnevatest asulatest nagu Kloogaranna ja 
Paldiski, kuni riigipiiri äärsete Valga ja Narva 
linnani ning sealt edasi ka väljaspool 
riigipiire Moskva ja Peterburini. Balti jaam 
on lõpp-peatuseks ka mitmetele maakonna 
bussiliinidele ja linnaliini bussidele. 
Ringiratast jooksva trajektooriga 
sõidavad Balti jaamas trollid Kopli ja 
Mustamäe suunal ja ühendavad 
linnasiseseid suundi. Vahepeatusena võib 
Balti jaama võtta trammidele, mis peatuvad 
Balti jaamas ning viivad inimesi Koplisse, 
Kadriorgu, Ülemistele ning Tondile. 

 Kindlasti  Ükskõik  Ei külastaks  Ei  Jah  Ükskõik

 69 % 23 % 8 %  66 % 25 % 9 %

Kas te külastaksite avatud proove või etendust 
ootepaviljonis?

Kas te olete tundnud puudust suuremast ootealast 
Balti jaamas?
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Küsitlus

Küsitledes ja analüüsides inimesi Balti jaama 
ümbruses, sain vastuseks, et osa inimesi 
tundis puudust ka suuremast ootealast, mis 
sobitus minu mõttega avada vaade väljast 
sisse ning tekitada ajutisi ja kestvamaid alasid 
mugavamalt ootamiseks ja lavastusprotsessi 
või jätkuva lavastuse/ installatsiooni
vaatlemiseks. 
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Minu disainiidee sõlmpunktiks on  hoone 
avamine juhuslikkusele, alustades 
siseruumist ning laienedes avalikku ruumi. 
Keskseks saab Balti jaama ootepaviljo-
ni kasutamine proovi- ja etendusruumina, 
võttes aktiivselt kasutusele hoone 
paiknemise linnaruumis ning avatuse 
välisele. Magistritöö käigus otsin ja toon 
hoonesse sisse ja ümber modulaarsed ja ajas 
muundatavad vormid, mis sõlmiks protsesse 
ja lugusid ning inimesi nende sees. 

Tulenevalt oma tööde analüüsist ja 
korraldatud eksperimendist EKA hoones 
leidsin, et funktsionaalne ja katseline 
materjal sise- ja väliruumi jaoks on tellingute 
süsteem. Tellingud on karkass istmetele, 
tasanditele, seintele ja võimaldavad 
ehitada erinevaid tasapindu, pakkudes samal 
ajal kandvat konstruktsiooni. Standardne 
all-round tellingute süsteem laseb 
paigaldada karkassi erinevate  nurkade  alla. 
Samuti lubab see tuua oma 
konstruktsiooniga sisse erinevaid materjale 
ja tasandeid ning süsteeme ja suhteid. 
Tellingute süsteem on laenutatav või 
järelkäitlusesse antav. Karkassi juures on 
huvitav selle ajutine aspekt ning telling kui 
sümbol ehitusprotsessist. 

Minu poolt pakutud modulaarsus sünnib
tellingute tasapinana mõõtudest 2070 x 
320 mm ning kõrguse sammust 500 mm, mis 
lubab endas ühendada tasapinna, astme 
ning istme. 
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1: 50

Kas te olete tundnud puudust suuremast ootealast 
Balti jaamas?
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VÄLIALA OLENGUALAD/ VAATLUSALAD/ ETENDUSALAD

7/ 9

Tellingu kõrguse variatsioonidest 
sammuga 500 mm moodustuvad 
olengualale astmed ning istumise 
tasapinnad. Ülemisel astmel on kangaga
kaetud rippuvad istmed, et võtta 
kasutusele tellingute fikseerimiseks mõeldud 
roseti võimalusi esemete ja objektide 
riputamiseks. Objektid on vajaduse korral 
ümbritsetud läbikumava kilega, mis 
summutab heli ja pakub peavarju, 
privaatsust ja eraldatust linnakärast. 
Moodulitel on halliga märgitud 
potentsiaalsed käiguteed ja trepiastmed.
Tellingu puitpplaadid on pikutamiseks,
kohvitamiseks ning ka suhtlemiseks ning 
elamuse saamiseks. Tellingud on asetatud 
ootepaviljoni akende ette – ümber hoone, 
kuid jättes ruumi ka läbikäiguks. 

1: 50

1: 200

1: 200
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SISERUUMI OLENGUALAD/ VAATLUSALAD/ ETENDUSALAD

Siseruumis on võimalik kardinad avada ja 
sulgeda, et avada näiteks prooviprotsess 
publikule välialal või viia lavastused seest  
välja. Väljas on etendusvälisel ajal ala 
ootajatele ajaveetmiseks või siseruumi 
avatuse korral vaade seest välja. Tellingud 
pakuvad võimalust publikut ja lava väga 
erinevatel viisidel asetada. Suhted ja vaated 
tekivad alates traditsioonilisest lava asetusest 
kuni privaatse rännakteatrini. Samuti on 
tellingud karkass ja skelett erinevatele 
materjalidele, mida lavastuse tarbeks 
kasutada soovitakse.

Privaatne kogemus siseruumis laienemas välialale

Privaatne kogemus välialal, etenduse laienemine seest välja

Siseruum  avatud välisele ja vastupidi, telling karkassiks erinevatele materjalidele

Kardinatega suletud siseruum
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Story (12)
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Story (12)

1: 300

1: 300

1: 300 Privaatne kogemus välialal, sisealal

Siseruum  avatud välisele ja vastupidi, telling karkassiks erinevatele materjalidele

Kardinatega suletud siseruum
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ETENDUSRUUMI LAIENEMINE BALTI JAAMA SISERUUMIST VÄLIALALE


