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LÜHIÜLEVAADE 

 
Kaasaegse kunsti muuseumid ehitatakse tänapäeval kunstitempliteks, 
monumentideks, millest kujunevad linna maamärgid. Linn püüab 
ikoonilise arhitektuuri kaudu luua endale uut kuvandit ja edendada 
kultuuriturismi. Selle valguses võib kunstiteose eksponeerimine üleva 
arhitektuuri varju jääda. Üha enam otsivad kunstnikud alternatiive 
ekspositsioonidisainis, et eksperimenteerida ja pakkuda külastajale 
midagi uut ja huvitavat. Ka külastajate nõudlus uue ja huvitava järele on 
kasvanud. Magistritöö vaatleb kunstimaastikul toimuvaid muutusi ja 
teeb ettepaneku luua uus kaasaegse kunsti muuseum, mis vastab 
praegustele ootustele ja vajadustele kunstis. 

SISSEJUHATUS 

 
Käesolev uurimistöö kirjeldab tuleviku kunstimaastikku, kus 

kokku saavad aeg, ruum ja tehnoloogia. Luciana Parisi kirjeldab 
raamatus “Contagious Architecture” virtuaalset võimaluste maailma, 
kus uus kompleksne disain saavutatakse reaalajaliste muutuste ja 
tehnoloogia kaudu (Parisi, 2013). Tehnoloogia on töövahend, mis võib 
pakkuda keerulistele probleemidele uusi ja innovaatilisi lahendusi. 
Kaasaegse kunsti maastik on nõudlik ja elab raamidest väljas. 
Uurimistöö kirjeldab keskkonda, kus tehnoloogia annab kuju kaasaegse 
kunsti ootustele ja vajadustele vastavale ruumile.  

Magistritöö ülesanne on luua uue formaadi ja arhitektuuriga 
hoone kaasaegsele kunstile. Magistritöö pöörab tähelepanu kaasaegse 
kunsti maastikul toimuvatele muutustele ja püüab vastata kunsti 
eksponeerimist puudutavatele küsimustele.  

Kuhu liigub kunst?  
Milline on arhitekti roll muutuvas kunstimaailmas ja näituseruumi 
projekteerimisel?  
Millele peab tähelepanu pöörama ekspositsiooniruumi luues?  
Millised võiksid välja näha tuleviku galeriid ja kaasaegse kunsti 
muuseumid?  
Kuidas on seotud kunst, ruum ja kineetika? Kuidas iseloomustada 
kineetilist arhitektuuri?  
Milline võiks olla uus kaasaegse kunsti muuseum, mis vastab esitatud 
küsimustele? 

Mõte uurida arhitektuuri ja kunstimaastiku seoseid kasvas välja 
huvist tehnoloogia ja mobiilsuse vastu arhitektuuris. Oma huvist 
inspireerituna jäid võimalusi analüüsides silma kaks kineetilist 
arhitektuuri kirjeldavat projekti: galerii Storefront for Art and 
Architecture ja kultuurikeskus The Shed, mõlemad New Yorgis. Need 
on eksperimentaalsete projektidena suutnud väga edukalt ühendada 
tehnoloogiat ja kineetikat, sest mõlemad pakuvad  liigutatavate 
elementide abil praktilist ja kogemust pakkuvat ruumi. Mõlemad 
projektid on oma aja arhitektuuripärlid kultuurimaastikul ning on 
muutunud olulise tähtsusega objektideks kunsti ja arhitektuuri 
valdkondades. Seetõttu on need arhitektuuriobjektid   avaldanud mõju 
ka kultuuriturismile, millel on riigi majanduse arengus oluline osa. 

Näituseruumi teema on väga aktuaalne just tänapäeval, mil tänu 
tehnoloogia arengule on toimunud olulisi muutusi nii kaasaegses 
kunstis kui ka kunsti eksponeerimises. Kunsti olemus on ajas muutunud 
ning kasutusele on tulnud meediumid, mida ei toeta klassikaline valge 
näitusesaal. Sel teemal on sõna võtnud mitmed ettevõtted, ajalehed ja 
ajakirjad. Näiteks näitusi korraldav ettevõte Ungerboeck kirjutab, et osa 
nende kliente, külastajaid ja kuraatoreid on tundnud nördimust 
ekspositsioonidisaini üle. Teenusepakkuja süüdistab selles tööstust – 
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näituse sisu ja teosed pole veel arenenud piisavalt innovaatiliseks ja 
huvitavaks (Ungerboeck, 2019). Seevastu kirjutab The Art Newspaper, 
kuidas muuseumid panustavad üha rohkem näitusedisaini. Artikli autor 
kirjutab, et näituseloomes on toimumas uus laine, kus 
ekspositsioonidisaini juhivad eelkõige innovaatilisus ja ootamatus (Silva, 
2019). Huvitav on tähele panna, kuidas need uued lained ja murekohad 
mõjutavad kunstigaleriide ja muuseumite hetkel pakutavaid võimalusi. 
Kas uue aja kaasaegse kunsti muuseumite ja galeriide arhitektuur vastab 
nõudmistele? Kuhu asetub arhitekt nende uute lainete ja muutuste 
valguses? 

Selleks et teema põhiprobleemideni jõuda, uurib ja kogub 
magistritöö andmeid kaasaegse kunsti maailma olemuse, näituseruumi 
ning eksponeerimisviiside kohta. Uurimistöö metoodikasse kuuluvad 
intervjuud Eesti oluliste kunstnike, kuraatorite ning Eesti Kaasaegse 
Kunsti Muuseumi juhtidega, info kogumine kirjandusest, artiklitest jm 
ning praktiline kogemus kureerida väikesemahulisi näitusi õppeainest 
“Showcase Gallery”. 

Andmete kogumiseks on tehtud intervjuud kaasaegse kunsti 
kuraatorite Anu Vahtra, Ann Mirjam Valkla, Camille Laurelli ja Kulla 
Laasiga ning EKKMi juhtide Laura Tootsi ja Johannes Särega. Osaledes 
Camille Laurelli juhitud õppeaines “Showcase Gallery”, sai koos 
neljaliikmelise tiimiga kureeritud EKKMi alal asuva Vitriingalerii näitusi. 
Praktiline kogemus andis arusaama sellest, millele peavad mõtlema 
kunstnikud ja kuraatorid kui loovad näitusi, kuidas töötab galerii 
juhtimine ning milline näeb välja galerii juhtimise tiimitöö. Olulised 
andmed kaasaegse kunsti maastiku ja näituseruumi kohta on kogutud 
peamiselt raamatutest “The Contemporary Art Gallery. Display, Power 
and Privilege” ja “Tate Modern. Building A Museum For The 21st 
Century”. 

Kaasaegses kunstis toimuvate muutuste hindamiseks on 
analüüsitud kogutud andmeid ja jagatud uurimus seejärel neljaks 

oluliseks teemaks. Nendeks on kunstiteos, kunstnik ja kuraator, 
näituseruum ning kajastus ja kriitika. 

Magistritöö eesmärk on anda intervjuude, kirjanduse, uuringute 
ja vaatluse abil ülevaade kunstimaastikust ning sõnastada probleemid, 
võimalused ning kunstimuuseumi ja -galerii arhitektuuri mõjutavad 
leiud. Vastuseks kunstimaailmas toimuvatele muutustele pakub 
magistriprojekt välja uue kunstimuuseumi, mille keskkond võimaldab 
ruumil kohaneda muutuvate majanduslike oludega, piiravate nõuetega, 
kunstniku või kuraatorite ettekirjutatud tingimustega, ruumivajadustega 
ja ruumiprogrammiga. 

Magistriprojekt kirjeldab paindlikku näituseruumi, mis avaliku 
alana on justkui linnaruumi lava, kus etenduse stseenid seadistatakse 
avaliku linna või tänava ja privaatse kodu või muuseumi vahel. 
Muuseumi arhitektuur kujutab endast konstruktiivset taustsüsteemi, mis 
pakub kunstnikele ja kuraatoritele vabadust kunsti ja näituse loomel 
ning külastajatele uut kunsti- ja ruumikogemust. 

Magistritöö objekt on Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum, 
edaspidi EKKM. EKKM osutus valituks, sest selle olemus, olulisus Eesti 
kunstimaastikul ja soodne asukoht on hea põhi uut tüüpi kaasaegse 
kunsti muuseumi loomiseks Eestis. EKKM on iseseisev ja sõltumatu 
mittetulunduslik asutus, mis tegeleb kriitilise ja eksperimentaalse kunsti 
tutvustamisega (EKKM.ee, 2020). Asutusele on oluline kohanemine, 
kuna ta on ohustatud ootamatutest muutustest, mille tingib näiteks 
rahaline olukord või üürileping (EKKM.ee, 2020). EKKM asub tööstusalal 
endise elektrijaama administratiivhoones Põhja puiesteel. Koht on 
soodne kultuuri arenguks ja eksperimentaalse ruumi loomeks, sest 
kesklinna lähedus, sadamad, asukoha ajalugu, meri ja tööstusmaastik 
annavad võimaluse luua mitmekesist ruumi. 
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Andmed (Mehide, 2020) Aeg, ruum ja tehnoloogia (Mehide, 2020) 
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Kaasaegse kunsti maastiku komponendid (Mehide, 2020) 
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UURIMUS: KAASAEGNE KUNST JA NÄITUSERUUM 

 
2019. aasta talvel kureeris Anu Vahtra Eesti Kunstimuuseumis näitust 
“Gordon Matta-Clark: anarhitekt. Anu Vahtra: eemaldamise teel 
tervikuni”. Näitus paistis silma oma erilise ruumidisaini poolest: 
eelmisest näitusest alles jäänud seinu kasutati ära osana kunstitööst. 
Mattaclarkilikult lõhuti kergkonstruktsioonis vaheseinu, et luua 
külastajatele huvitavat ruumikogemust uutest vaatenurkadest ja tõsta 
esile vaheseinte kui konstruktiivsete ruumielementide olemasolu. Anu 
Vahtraga vesteldes selgus, et tema jaoks oli selle näituse kureerimine 
väga huvitav, sest ta sai tegeleda just sellega, mis talle meeldib: 
sekkuda olemasolevasse ja kasutada seda ära näituseruumi loomisel 
(Mehide ja Vahtra, 2020). 

 
 

KUNSTITEOS 

 

TEEMAD 
 

Mõistmaks kaasaegse kunsti maastikku, pöörab magistritöö 
esmalt pilgu teema tuuma poole, milleks on kunst ise: kaasaegne kunst 
ja kunstiteos. Mida võib pidada kunstiteoseks ja kuidas seda hinnata? 
Tänapäeval on kunsti hindamine muutunud üha keerulisemaks, sest 
puuduvad selged kunsti hindamise kriteeriumid ning kunstikriitikute 
osatähtsus on vähenenud (Carrier ja Jonas, 2016).  Seevastu võib 
kunstiteost hinnata nende vormi, teemade ja osatähtsuse kaudu. 
Eksponaatide vorm ja näitust puudutavad teemad annavad aimdust, 
millised on praegu levivad voolud ja trendid kaasaegses kunstis. 

Kulla Laasiga 2020. aasta sügisel tehtud intervjuust võib 
järeldada, et peamised praegu kaasaegses kunstis levivad teemad 
puudutavad tugevalt meie ajajärgu ühiskondlikke probleeme. Näiteks 
võivad nendeks olla sotsiaalsed vähemused või kohalikku kogukonda 
puudutavad probleemid (Mehide ja Laas, 2020). Viimase puhul toob 
Ann Mirjam Vaikla hea näite 2020. aasta juunis toimunud Sandra 
Kosorotova näitusest “Kreenholm plants” Narva kunstiresidentuuris, 
mis kujutas endast kogukonnaaeda. Narvas tegutsedes avastas 
kunstnik, et kohalikel pole tegelikult oma aedu ja seetõttu otsustas ta 
kunstiteosena luua kogukonnaaia. See tekitas kohalikes suurt huvi ja 
idee võeti rõõmuga vastu (Mehide ja Vaikla, 2020).  

Kunstiteoste tähtsus ühiskonnas on märkimisväärne. Kunst võib 
mõjutada elanike kriitilist mõtlemist, genereerida positiivset energiat ja 
alustada diskussioone suurte ja oluliste ühiskondlike probleemide üle. 
Kunst võib ka edendada kohalikku eluolu, pannes aluse naabruskonna 
arengule või ühendades kogukondi (Beekmans ja Boer, 2014). 

Anu Vahtra. Gordon Matta-Clark: anarhitekt. (Vahtra, 2019) 
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KUNSTIVORM 
 

Kunstiteost kirjeldab peale teema ka teose vorm ja asukoht. 
Teosed on üldiselt kas kohapõhised – loodud spetsiifilise asukoha jaoks 
– või universaalsed – mobiilsed, ei sõltu asukohast. Näiteks mainib Anu 
Vahtra, et tema töö algabki peamiselt asukohast, mis lõpuks kujuneb 
näituseks, kunstiks (Mehide ja Vahtra, 2020). Suurem osa kunsti aga 
rändab ikkagi ringi, seda kas müüakse edasi või see ei ole oma 
olemuselt välisfaktoritest sõltuv.  

Peale asukoha kirjeldavad kunstiteoseid skaala ja materjalid. 
Näiteks mainib Kulla Laas, et praegusel ajal kasutatakse palju materjale, 
mis on igapäevaelulised, orgaanilised, orgaanilisust meenutavad, 

kehalised või uudismaterjalid (Mehide ja Laas, 2020). Kunstiteoste 
skaala on see-eest muutunud üha suuremaks ja ebamäärasemaks. 
Kunstilooming võib olla nii mikroskoopiline kui ka väga mastaapne – 
näiteks maastikuinstallatsioonid. Lisaks levib üha enam kunstivorme, mis 
on tingitud tehnoloogia arengust. Erinevad kunstivormid segunevad, 
tekivad uued suunitlused ja kunstnikud otsivad uusi väljakutseid – kunst 
on arenenud väga mitmekesiseks. Järjest rohkem tõuseb esile ka 
erinevate meediumite kasutamine kunstis: video, heli, valgus, 
interaktsioon jne. Paljud kunstimuuseumid püüavadki juba luua 
kunstnikele  võimalusi erinevate meediumitega eksperimenteerimiseks. 
Näiteks MoMa New Yorgis tuli 2019. aastal pärast muuseumi 
renoveerimist välja ruumiga “The Studio” - musta kastiga, mis loodi 
spetsiaalselt performance'ide, heli- ja valgusinstallatsioonide jaoks 
(Cogley, 2019). 

 

KUNSTNIK JA KURAATOR 

 
Kunstiteose või näituse loojaks on kunstnikud ja kuraatorid, kes 

on kunstimaastiku eestvedajad. Kriitiline mõtlemine, ideede kogumine, 
praktiline loometegevus ja andekus on need, mis peamiselt 
iseloomustavad kaasaegset kunstnikku. Camille kirjeldab näiteks 
kunstniku ja kuraatori eluolu kui vooluga kaasa minemist – juhindud 
sellest, kuhu elu viib ja mida parasjagu pakub (Mehide ja Laurelli, 2020). 
Kunstnik mängib oma võimalustega ja mida rohkem neid on, seda 
rohkem on kunstnikul pakkuda. Oluline on seejuures vaba 
loometegevus. Näiteks peavad Anu Vahtra ja ka Ann Mirjam Vaikla 
oluliseks, et kunstnikul oleks vabadust näituseruumi sekkuda või 
vabadust kasutada galeriiruumis erinevaid (nt määrivaid) materjale jne 
(Mehide ja Vahtra, 2020) (Mehide ja Vaikla, 2020). Mõlema kuraatori 

Sandra Kosorotova. Kreenholm plants. (Jaansoo, 2019) 
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jaoks on EKKM praegu üks selliseid kohti (Mehide ja Vahtra, 2020) 
(Mehide ja Vaikla, 2020). Laura Toots seletab, et EKKMi tugevusteks on 
tiimi suur pühendumine külaliskuraatoritele ja kunstnikele ning hoone 
justkui “katkine” olek, mis pakub võimalusi ruumi tugevalt sekkuda ning 
eksperimenteerida (Mehide, Toots ja Säre, 2020). 
 

NÄITUSERUUM 
 

EKSPONEERIMINE JA SELLE PLATVORMID 
 

Pärast idee leidmist või kunstiteose valmimist võtab kunstnik 
käsile oma töö eksponeerimise, sest kuidas muidu oma olulist sõnumit 
edasi anda, tagasisidet saada, tuntust koguda ja raha teenida. Selleks 
valib kunstnik omale sobiliku kunsti näitamise platvormi. Kunstiteoseid 
võib näiteks eksponeerida kunstigaleriides, kunstimuuseumites, 
ajutistes projektiruumides, alternatiivsetel pindadel, kunstimessidel, 
sotsiaalmeedias jne. Seejuures on praegusel ajal ka väga levinud palju 
eriskummalisemad kunstiplatvormid. Kulla Laas toob näiteks platvormi, 
kus galeriipind või ruum rändab keskkonnas ringi (Mehide ja Laas, 
2020). Laura Kuusk pidas omakorda 2010–2015 aastal galeriid nimega 
LOOP. Galeriipinnaks oli kaasaskantav nukumaja, mis reisis üle Euroopa 
ringi ja kus toimusid mitmed grupi- ja isikunäitused (Cca.ee, 2020). 
Tegelikult võib eksponeerida kunsti kus tahes, mis iganes viisil ning kelle 
iganes poolt. Vestlus kuraatori ja kunstniku Camille’iga andis hea 
ülevaate selle kohta, milliste näituseruumidega võib üks kunstikuraator 
oma eluajal kokku puutuda. Näiteks räägib Camille, kuidas üks kunstnik 
pidas galeriid oma vanemate kodus. Iga kord, kui uus kunstnik tuli oma 

kunsti ta koju eksponeerima, lasi võõrustaja oma emal jõulutoitu 
küpsetada (Mehide ja Laurelli, 2020). 

Kunsti eksponeerimine on ruumi analüüs ja kujundus. Camille 
räägib, et tavaliselt algab näituse disain ruumi dokumentatsioonist, 
seejärel liigutakse edasi ruumiga eksperimenteerimise juurde ja lõpuks 
töötakse välja lõplik disain (Mehide ja Laurelli, 2020). Disain võib aga 
muutuda ka juba avatud näituse ajal. Näiteks jutustab Camille, et töötas 
kord näituse kallal, mis kujutas endast McDonald’si mänguasjade 
ekspositsiooni. Näituse eksponaate said kuraatorid annetajatelt. 
Mänguasju toodi aga kuraatoritele ka avatud näituse ajal ja kuraatorid 
lisasid ruumi üha rohkem eksponaate. Näitusest sai justkui mänguasjade 
arhiiv või muuseum (Mehide ja Laurelli, 2020). Näituse disaini töötatakse 
välja, analüüsides ruumi vaatenurki, materjale, valgusolusid, heli jms. 
Kulla Laas mainib, et praegu on väga tavaline kasutada selliseid võtteid 
nagu vaheseinte loomine, ruumi analüüsimine läbi valitud 
vaatenurkade, külastajate ringluse väljatöötamine, põrandakatete 
kasutamine, seinte värvimine, katmine ja valgusega mängimine (Mehide 
ja Laas, 2020). Viimase puhul toob Kulla Laas näite, kuidas Neeme Külm 
oli suutnud luua väga huvitava ruumisituatsiooni isiknäitusel 
“Pinnavirvendus” Hobusepea galeriis sellega, et kasutas galerii akendel 
värvilisi klaaskilesid. Need lõid külastajatele uut kogemust pakkuva 
valgusinstallatsiooni (Mehide ja Laas, 2020). Ka Ann Mirjam Vaikla toob 
näite, kuidas kunstnik kasutas väga huvitavalt ära just valgust. Hanna 
Laura Kaljo, kes kureeris näitust “Lase oma tähelepanul... pehmeneda 
ja laiali valguda” Kai kunstikeskuses, kasutas ruumivalgustusena ainult 
loomulikku päevavalgust. Sellest tingituna sõltus näituse külastaja 
kogemus täielikult kellaajast, kuupäevast, aastaajast (Mehide ja Vaikla, 
2020). 
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 Ann Mirjam Vaikla räägib, et oluline on tähele panna, kuidas 
kaasaegses kunstis on hakanud levima just aja või reaalaja mõiste. Üks 
varasemaid selliseid katsetusi, kus kunstikogemuse saamiseks oli oluline 
ruumi ajaline väärtus, pärineb näiteks 1970. aastatest, kui skulptor 
Walter de Maria lõi kunstiprojekti “The Lightning Field”. Selle 
kunstiteosega tutvumiseks pidi külastaja endale kinni panema majutuse 
ja ootama kohapeal õiget ajahetke, et kogeda piksevälgatust 
piksevarrastesse (Mehide ja Vaikla, 2020). Aja mõõdet uue väljundina 
võib ka kohata kunstiasutuste programmide väljatöötamisel. Näiteks 
räägib Ann Mirjam Vaikla, kes on töötanud galeriis Storefront for Art 
and Architecture, et kui Eva Franch kandideeris Storefronti galerii juhiks, 
oli tal mõte luua galeriis sündmuste seeriaid. Põhjuseks oli uute 
väljundite otsimine lisaks Storefronti kuulsale kineetilisele fassaadile, 

mis töötas juba eksperimentaalse ruumina kunstnike, disainerite ja 
arhitektide heaks. Idee oli näha kaugemale ja kujutleda olukorda, kui 
galeriid ei oleks ja näitused saaksid toimuda ainult ühekordsete 
sündmustena. (Mehide ja Vaikla, 2020). 

 
 

KEHASTUV RUUM 
 

Oma praktika ajal õppeaines “Showcase Gallery” õppisin, 
kuidas toimib galeriipinna kureerimine, kuidas kunstnikud teoseid välja 
töötavad ning kuidas toimib kunstniku ja kuraatori vaheline tiimitöö – 
sai selgeks, et näituseruumi või pinna aspektid mängivad teose ja 

Hanna Laura Kaljo. Lase oma tähelepanul... pehmeneda ja laiali 
valguda  (Jaansoo, 2019) 

Walter de Maria. The Lightning Field. 1977 (Cliett, 2020) 
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näituse loomisel olulist rolli. Kunstnikud ja kuraatorid tegelevad näituse 
loomisel ruumiaspektidega, mis neid inspireerivad. Nad oskavad kastist 
välja mõelda ja oma teoseid ruumiga siduda. Margus Ott on kirjutanud 
oma artiklis “Kehastunud ruum”, et ruumil on oma eelissuunad, mis on 
seotud meie tegutsemisvajadustega (Ott, 2019). See tähendab, et meil 
on võimalik ruumi organiseerimise abil tekitada teatud kogemust. 
Ruumikogemus võib tekitada reaktsioone, mis panevad inimese 
olukorra üle järele mõtlema ja vastavalt valima oma järgnevat sammu 
(Ott, 2019). Kunstnikud kasutavad seda oma töös osavalt ära. Selleks on 
mitmeid võimalusi. Näiteks kasutades ruumis peeglit, mis toimib 
ruumitaju segajana, võib luua illusiooni ruumist, mida tegelikkuses ei 
esine (Ott, 2019). Ruumi sise- ja välishorisondid tekitavad avatud ja 
suletud ruumisituatsiooni. Külgedega ruum on vaadeldav nii ümberringi 
(sisehorisont) kui ka ruumi sees olles külgedega ruumi taga asuvast 
ruumist kujutluspilti luues (välishorisont). Asjade haardeulatus annab 
meile erineva kogemuse vastavalt haardeulatusest. Meil on tugevam 
side asja reaalse kujutluspildiga, kui see on meile lähedal, kaugemate 
objektide piire me enam nii hõlpsalt ei hooma ja need piirid võivad 
muutuda häguseks. Nii on võimalik luua abstraktseid vorme, mis 
esindavad objekte, mis ei vasta tegelikkusele, aga annavad abstraktse 
ettekujutuse objektist. Ettepoole vaatamine annab ruumi kogemisel 
võimalusi või loob ohte. Inimese suunatud olek võib tekitada olukordi, 
kus miski võib ruumis hästi esile tõusta, aga miski hoopis tagaplaanile 
jääda. Me omistame asjadele, vormidele tähendusi, mis kellegi teise 
jaoks tähendavad hoopis midagi muud. Niisiis on asjad 
mitmetähenduslikud ja seetõttu annavad võimaluse luua tegevust, 
mängu läbi erinevate vormikarakterite. Ruumi olustikku ja materiaalseid 
omadusi on võimalik oma tajudega koheselt tunnetada. Need aga 
võivad olla ekslikud. Vahel tekivad näiteks ettekujutused peidetud 
olukordadest. Inimese eelarvamusi ära kasutades on võimalik luua 
ootamatuid ruumiolukordi. Ruum on emotsioonide tekitaja. Ruum 

paneb meie meeled tööle, mistõttu on ruumikujundajal kontroll luua 
ruume, vorme, mis kallutavad meie emotsioone ühes või teises suunas. 
Ruumi omadustel on ajaline mõõde. Aja mõõde ruumis kujutab endast 
pidevat muutust, muundumist, mis tähendab, et ruumi omadusi on 
võimalik aja jooksul muuta. Meie meeled muunduvad koos ruumiga, 
kuid kuna meil on võime ruumi manipuleerida, on meil ka võime 
manipuleerida muunduvat kogemust (Ott, 2019). 
 

KAASAEGSE KUNSTI GALERIID 
 

Suur osa kaasaegseid kunstnike eksponeerib oma teoseid 
kunstigaleriides. Kunstigaleriid on kohad, kus saab kunsti vaadata ja 
osta. Raamatu “The Contemporary Art Gallery: Display, Power and 
Privilege” autorid võrdlevad kunstigaleriid poega (Carrier ja Jonas, 
2016). Kunstigalerii annab kiire ülevaate paljudest erinevatest 
kunstitükkidest, mis tähendab, et külastajal on võimalik, nagu ka poes, 
vaadata ja osa saada viimastest trendidest kunstis ja töö endale ka 
soetada. Üldjuhul tuuakse kunstigaleriidesse uut kunsti, mille väärtust 
pole veel kehtestatud (Carrier ja Jonas, 2016). Seetõttu liigub kunst just 
kunstigaleriidest kunstimuuseumitesse ja mitte vastupidi – muuseumid 
võtavad vastu ja koguvad peamiselt juba olulise väärtusega teoseid. 
See on aga kunstigalerii eelis, sest kui kunstnikud otsustavad oma kunsti 
eksponeerida ja müüa läbi galeriide, saavad viimased vahendustasu 
teenida. Muret tekitab seevastu olukord, kui kunst müüakse maha ilma 
galeriidesse jõudmata, näiteks satuvad tööd otse kunstimessile või 
oksjonile. See võib viia kunstigaleriide kadumiseni ning uue ja ärgitava 
kunsti taandumiseni – mis saab siis uuest kunstist? Positiivne on aga see, 
et kunstigaleriid on praegu veel peamised kohad, mis toovad edu 
tundmatutele kunstnikele ja nende töödele (Carrier ja Jonas, 2016). 
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Kunstigaleriid on avalikud kohad, kus külastajatel on võimalus 
kogeda uut kunsti, olles kunstitöödega vahetus kontaktis. Galerii on 
sotsiaalne raam, mis on peaaegu privaatne ja peaaegu avalik 
ühekorraga. Kunstnikud Klein ja Arman usuvad näiteks, et kunstigalerii 
on justkui konteiner, mida kunstnikud ise täidavad, tühjendavad (Carrier 
ja Jonas, 2016). Kunstigalerii aga ei ole ainult neutraalne taust, vaid sel 
on omad eristatavad visuaalsed kvaliteedid, mis mõjutavad ja annavad 
sisu külastaja kunstikogemusele. Kunstigalerii kogemust mõjutavad 
kunstigaleriisse minek, galeriiruumi kogemus, näitusekogemus vastavas 
galeriis ja pakutavad võimalused, lisaprogramm. 

Kunstigaleriisse minek kui tegevus on üks oluline osa galeriide 
külastusel. Kuidas pääseb galeriisse? Mis kogemus tekib galeriisse 
sisenemisel? Kas ust tõmmata või lükata ja kui tugevalt? Raamatu 
autorid Carrier ja Jonas toovad jutuks mõiste “peidetud kogemus”, mis 
kujutab endast piinlikku kogemust galeriisse sisenemisel. Galeriisse 
sisenemine on justkui dramaatiline hetk, kus kõik pilgud on sinu poole 
pööratud. See võib ebamugavust tekitada, aga aja möödudes sellega 
harjutakse (Carrier ja Jonas, 2016). 

Galeriidele on oluline tõmmata tähelepanu kajastusega, et 
külastajatele meelde jääda, ning ruumi ja visuaalse väljanägemisega, et 
inimesi tänavatelt sisse kutsuda ning kunsti vaatama, ostma tõmmata. 
Esimese puhul võib olla tähelepanu tõmbajaks mõni galerii või 
näitusega seotud tähelepanuväärne lugu, skandaal. Näiteks juhtub 
vahel, et muuseumis käijate jaoks on kaasaegne kunst liiga šokeeriv, 
selle esitlemine toob muuseumitele kaebusi ja probleeme sponsorite 
leidmisel. Galerii on sellise kunsti jaoks aga just sobiv koht, sest 
kaebused toovad publikut hoopis juurde (Carrier ja Jonas, 2016). Teise 
puhul võib tähelepanu tõmbajaks olla ekstravagantne sissepääs või 
huvitav ruumiline olukord. Tihti on võimalik tänavatel näha galeriisid, 
mis on suurte avarate akendega, et möödujatel näituste vastu huvi 
tekitada. Mõned galeriid on justkui muuseumid: eesruumid on kontorid, 

kus peab suhtlema töötajatega, küsitakse sissepääsu eest raha, vahel 
peab ära andma oma koti ja üleriided (Carrier ja Jonas, 2016). 

Tihti asuvad galeriid olemasolevates vanades hoonetes. Samas 
on galeriidele ka spetsiaalselt ruume loodud. Kui neid võrrelda, on 
peamine eristav faktor ruumi suurus. Tavaliselt on vanades hoonetes 
galeriid väikeste ruumidega ja puudub justkui hingamisruum. Uued 
galeriid on suurte ruumidega, mida näiteks just installatsioonid vajavad, 
et oleks tagatud vaadeldavus (Carrier ja Jonas, 2016). Ruumid aga ei 
tohiks olla liiga suured, sest siis võib ruum kunstiobjektide üle võimust 
võtta. Näiteks Victoria Miro Ida-Londoni galerii või Mary Boone’i galerii 
ruumid on päris kõrged ja suured, mis on tekitanud probleeme, et 
kunstiobjektid jäävad liialt tagaplaanile (Carrier ja Jonas, 2016). 

Galeriide juurde käib ka oma kultuur. Carrier ja Jonas räägivad 
peamiselt oma raamatus New Yorgi galeriide kultuurist. Milline on aga 
galeriikultuur Eestis? New Yorgi galeriid on ekstravagantsed, 
minimalistlikud ja eksklusiivsed. New Yorgis on tavaline, et galeriides on 
kogu väljapanek müügiks. Tavaline on ka küsida pinke, et kunstiteose 
ette maha istuda. Külastajat võib viia tagaruumidesse, kus toimuvad 
kunstitehingud. Kunstinäituste avamisüritusel on tavaks kostitada 
kunstnikku pärast õhtusöögiga, et kunstnik saaks luua uusi kontakte. 
Vahel on isegi galeriidesse palgatud valvurid, kes vaatavad, et 
külastajad töödele liiga lähedale ei astuks (Carrier ja Jonas, 2016). Eestis 
on galeriid peamiselt tagasihoidlikud, minimalism ei ole nii oluline ja 
tihtipeale ei toimu galeriides kunstitehinguid. Ka avamised on 
tagasihoidlikumad: enamasti kogunevad samad kunstiringkonna 
inimesed, pole suurt õhtusööki, vaid väike vein ja arutelu. 

Kaasaegse kunsti galeriid võivad edendada ka kogukonna elu. 
Näiteks kui kunstnikud on sunnitud linnavalitsuse tugeval survel tegema 
oma loometööd väljaspool arenenud linnaosa, võivad tekkida uued 
galeriid piirkondadesse, mis on veel arenemisjärgus. Kui aga galeriid 
hakkavad ilmuma just ühte piirkonda, võib see käivitada hoopis 
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gentrifikatsiooni (Carrier ja Jonas, 2016). See võib piirkonnas 
tegutsevad kunstnikud eemale tõrjuda. Ka Camille Laurelli räägib, et 
näiteks Pariisis on kunstnike tegevus kesklinnas minimaalne (Mehide ja 
Camille, 2020). Osalt on kurb, et kunstnikud tõrjutakse linna 
äärealadele, aga samas on positiivne, et tänu kunstnikele ja nende 
tegevusele tõusevad jalule paljud halvas seisukorras linnarajoonid. 
 

KAASAEGSE KUNSTI MUUSEUMID 
 
 Olulised kaasaegse kunsti eksponeerimise kohad on lisaks 
kunstigaleriide ka kaasaegse kunsti muuseumid. Tänapäeval on 
kaasaegse kunsti muuseumidest saanud linna jaoks tähtsad 
arhitektuuriobjektid – ikooniline vorm tõmbab ligi turiste ja loob linnale 
kuvandit. Seda näitlikustab ilmekalt kõige tuntum fenomen: Bilbao 
efekt. Bilbao linnavalitsus lõi plaani, mille järgi oli kavas reklaamida 
Gehry ikoonilise arhitektuuriga Bilbao Guggenheimi modernse ja 
kaasaegse kunsti muuseumi ning parandada nii linna majanduslikku 
olukorda. Projekti saatis edu. 20 aasta jooksul külastas muuseumi 19 
miljonit inimest ja see muutus linna turismimagnetiks. Bilbaosse voolas 
raha ja armetu linnapilt muutus tänapäevaseks ning mitmekesiseks 
keskkonnaks (BBC.co.uk, 2017). See-eest on Bilbao Guggenheimi 
muuseumi saatnud karm kriitika. Kriitik Hal Foster räägib Sydney Pollacki 
filmis, et hoone vorm on kunsti kõrval liiga esiletükkiv: “Ta on andnud 
oma klientidele liiga palju, mis nad tahavad – ülev ruum, mis matab 
vaataja enda alla, suurejooneline pilt, mis saab ringelda läbi meedia ja 
ümber maailma kui bränd” (Moore, 2017). Milline on balanss ikoonilise 
arhitektuuriga keskkonna ja praktilise ning võimalusi pakkuva 
ekspositsiooniruumi vahel? Millised võiksid olla kaasaegse kunsti 
muuseumid kui ruumid kunstile? Mis on nende mõjud, olulisus ja 

erilisus? Vastuse leidmiseks tasub vaadelda ühte maailma olulisimat 
kaasaegse kunsti levitajat – Tate Moderni muuseumi Londonis. 
 

 Tate Modern on modernse ja kaasaegse kunsti muuseum-
galerii, mis ehitati aastatel 1995–2000 ja laiendati 2016. aastal. Nii 
esialgse hoone kui ka laienduse autor oli arhitektuuribüroo Herzog & de 
Meuron. Tate Modern on rajatud endisesse Gilbert Scotti Bankside'i 
energiajaama. Hoone suured ruumid võimaldasid luua laialt 
varieeruvaid konditsioone erinevate eksponaatide jaoks ning hoone ja 
krunt ise andsid võimaluse laienemiseks. Konkursi käigus välja valitud 
projekti autorid pakkusid välja idee luua n-ö sisetänav, mis pakub 
päevavalgust ümbritsevatele galeriidele ning samas maksimaalset 

Tate Modern (Stephenson, 2020) 
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muuseumikogemust külastajatele (Dercon ja Serota, 2016).. Tate 
Moderni sisetänav hakkas tööle kui avalik ruum, kus võib puhata, meelt 
lahutada, inimestega kohtuda jne. Kunstnikud kasutasid tekkinud 
olukorda osavalt ära. Näiteks Olafur Eliasson lõi suurde ruumi teose 
“Weather Projects”, mis kujutas endast ruumi ülaosas asuvat heledat 
ringi ehk n-ö päikest, mis lõi siseruumi väliruumi õhkkonna (Dercon ja 
Serota, 2016). Tate Moderni saatis edu ja tehti otsus muuseumi 
laiendada. 2009. aastal avatud püramiidlikust hoonest sai muuseumi 
lõunapoolne sissepääs. Laiendus ei olnud ainult juurdeehitus 
muuseumile. See oli uus osa sisetänavast. Tate Modern tervikuna on 
koht debattidele, performance’idele, idee- ja kogemusevahetusele 
(Dercon ja Serota, 2016). 

 Juba enne Tate Moderni laiendamisideed oli projekti tellijatel 
selge, et kunst on muutumas ega „istu enam ilusates valgetes kastides“. 
Oli vaja keskkonda, mis oleks võimalikult varieeruv ja kus kunst paikneb 
ruumis mugavalt, mitte ei ole lihtsalt väljapanek. Võidutöö pakkus seda. 
Laiendus tõmbab külastaja teekonnale, kus maa-alune elu muutub 
mööda väänatud promenaadi (Dercon ja Serota, 2016). Tekivad 
galeriiruumid, mis on osalt laosuurused, osalt intiimsemad, mõned 
justkui koopad. Laiendus pakub varieeruvat ruumi, mida saab ära 
kasutada installatsioonide, performance’ide, vahelduvate näituste ja 
paindlike galeriide ruumidena. Uues osas asuvad sotsiaalsed ja harivad 
programmid: kohvikud, puhkealad, restoranid, poed, klassiruumid, 
stuudioruumid, liikmete ruumid ja vaateterrass. Tate Moderni arhitektid 
ütlevad, et laienduse arhitektuurne idee ei saanud sisendit  kunstnikust, 
arhitektist, insenerist või andmestikust – see sai sisendi tajust (Dercon ja 
Serota, 2016).  
 
 

KOGEMUS KAASAEGSE KUNSTI MUUSEUMIS 
 
Muuseumid on alati olnud avastamise kohad. 21. sajandil on 

need ka kohad, kus me saame uurida jagatud ja vastanduvaid väärtusi 
(Dercon ja Serota, 2016). Muuseumi tähendus on aja jooksul muutunud. 
See-eest on muuseumid siiani jäänud kohtadeks, mis pakuvad 
külastajatele uusi kogemusi. Tate Modern on hea näide töötavast 
kaasaegse kunsti muuseumist, kus ruumikogemus aitas suurendada 
muuseumi tähtsust kunstimaastikul. Veel enam, Tate Modernis kasvasid 
külastused rekordiliselt 2019. aastal, mil teatati, et Tate Modern on 
möödunud Briti muuseumist kui Londoni ühest kõige külastatavamast 
muuseumist. Tate Moderni külastas 2018. aastal umbes 300 000 inimest 

Olaf Eliasson. Weather Projects. Tate Modern (Eliasson, 2003) 
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(Pevl, 2019). Tate Modernile tõi edu sisetänav ja väänlev promenaad – 
idee muuseumist kui avalikust ruumist.  

Muusemi kui avaliku ruumi ideed on kasutatud veelgi. Näiteks 
Frank Lloydi Wrighti New Yorgis asuva Guggenheimi muuseumi 
sisetänavaks on spiraalne kaldtee, mis töötab kunstigaleriina. Selle 
muuseumi disaini puhul lähtuti ideest, et arhitektuur on justkui kunsti 
raam (Dercon ja Serota, 2016). Ka Pompidou keskus Pariisis kasutas 
avaliku ruumi ideed – muuseumi keskel on avalik siseväljak. Muusemi 
autorid Piano ja Rogers olid tugevalt mõjutatud Cedric Price’i ideest 
„Elav linn“. See mudel kujutas endast turu- ja näitusehalli, kus suur 
avatud ruum oli jagatud kergete liigutatavate ekraanidega. Ekraanid 
olid läbipaistvad ja andsid vaate ümbritsevale linnale (Dercon ja Serota, 
2016). Sarnaselt Tate Moderniga ja Guggenheimi muuseumi sisetänava 
ideega jookseb sisepromenaad ka Le Corbusier’ modernse kunsti jaoks 
ehitatud Maison La Roche’i majas. 

Muuseumi ruumides peab liikumine olema selge ja loogiline. 
Kas kunstitööde vahel on ringlus? Kas kunst on ringluses? Kas ringlus on 
kunstitöö? Kus on kunstiteos? Teema on oluline, sest keeruka 
ülesehitusega muuseumis satub inimene segadusse ning ei saa täit 
naudingut pakutavast väljapanekust. Sellest tulenevalt on soodne 
lahendus mingit tüüpi ringliiklus või orienteerumise lihtsustamine ruumi 
vormi ja disaini abil. Näiteks on sarnase probleemiga kokku puutunud 
New Yorgis asuv the Museum of Modern Art. Modernse kunsti 
muuseum on pidanud oma pika tegutsemisaja jooksul rinda pistma 
kitsaste ruumitingimustega. Seetõttu muutus muuseumiringlus 
süsteemituks ja segaseks (Jones, 2013). Olukorda parandas 2019. aasta 
renoveerimine ja laienemine. Muusemi ruumidesse lõigati läbi kõikide 
korruste liikuvad õhuavad, et avada nähtavust ja lihtsustada ruumis 
orienteerumist. Lisaks kasutati selguse saavutamiseks tsoonide 
markeerimist eri värvidega ning asukohta selgitavaid silte, et külastaja 
saaks muuseumist maksimaalse kogemuse (Cogley, 2019). 

“Kunst on kõikjal tänavatel – see on oleviku ja mineviku 
muuseum,” on öelnud Le Corbusier (Dercon ja Serota, 2016.) Le 
Corbusier oli üks neist arhitektidest, kes püüdis mõtestada, milline võiks 
uute ideaalidega uues ühiskonnas välja näha kaasaegse kunsti 
muuseum. Ta töötas välja 20. sajandi muuseumi: “Muuseum, mis võib 
olla ükskõik kus, koguda ükskõik mida – maapinnast ja kultuurist 
iseseisev arhitektuur, rändav arhitektuur, mis kuulub globaalse 
võrgustiku maailma. Sellises muuseumis, mis on loodud volditud 
tänavast, ei ole interjööri. See toob maailma sisse, kodustades pigem 
väliruumi, kui et vaatab seest välja. Eraldatud staatiline mõtisklus 
muutub mobiilseks sotsiaalseks tegevuseks ja arhitektuurist saab üritus“ 
(Dercon ja Serota, 2016). Projekt sai alguse Mundaneumi muusemi 
loomisest. See kujutas endast püramiidi, mille tipust ülevalt alla toimub 
spiraalne liikumine või ideeliselt justkui ajas liikumine minevikust 
tänapäeva (Dercon ja Serota, 2016). Projekt arenes 20. sajandi 
muuseumiks, mille arhitektuurne idee oli volditud sein, mis liigub 
algpunktist nelinurkselt spiraalse suunaga väliruumi. Projektis on hoonet 

MoMa 2019 renoveerimine (Dezeen, 2019) 
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võimalik laiendada, kui lisada uusi seinu. Nii on muuseum ideeliselt 
igavesti ehituses. Sellel hoonel ei ole fassaadi – siseruumi ja väliruumi 
piirid on ähmased. Projekti programm on lai: raamatukogu, 
vabaõhuteater, rändavad näitused, publiku osalus, muusika ja kino. 
Corbusier pidas hoonet performance’i, interaktsiooni ja osaluse 
ruumiks. Arhitekti järgi oli muuseum justkui väliruumi sisse tõmbav 
masin (Dercon ja Serota, 2016). 

“Õige muuseum on see, mis sisaldab kõike,” ütles Le Corbusier 
(Dercon ja Serota, 2016). Ta kujutas 20. sajandi muuseumi kasvava 
masinana, mille arhitektuuriks oli üritus. Sajand hiljem on näha selle 
sarnasusi 21. sajandi muuseumiga: kunstimuuseum on kujunenud 
rikkaliku programmiga asutuseks ja sotsiaalseks ruumiks. Muuseumi 
programmi alla kuuluvad näiteks üritused, poed, raamatupoed, 

meelelahutust pakkuvad atraktsioonid jne. On näha, et meelelahutus on 
tõusnud olulisele kohale kunstimaastikul ja kaasaegse kunsti 
muuseumid on muutunud sarnasteks kultuurikeskustega. Näiteks 
peegelduvad need muutused Aarhusi Kunsti Muuseumis Taanis. ARoS 
on võtnud omale eesmärgi pakkuda külalistele uusi kogemusi ja 
presenteerida uusi väljavaateid, seisukohti mitmekesiste tegevuste 
kaudu (Aros.dk, 2021). Nendeks tegevusteks on kohalikele suunatud 
üritused, diskussioonid, vahelduvad näitused jne. Peale 
ruumikogemuse pakub muuseum võimalust külastada selle kohale 
ehitatud “Rainbow Panorama” – Olafur Eliassoni loodud promenaadi, 
kus avaneb läbi vikerkaarevärvilise klaasvitriini vaade linnale. ARoS 
tahab olla ideaalne sotsiaalse interaktsiooni koht, kus külastajatel on 
võimalik avastuste kaudu treenida oma mentaalset mõtlemist (Aros.dk, 
2021). Decron ja Serota kirjeldavad 21. sajandi muuseumi kui väga 
reguleeritud teatrilikku ruumi või kaasaegset pilti „avalikust ruumist“, 
kus inimesed esinevad üksteisele ja kajastavad oma esitust  
sotsiaalmeedia kaudu (Dercon ja Serota, 2016). 

 

Unlimited Growth Muuseum. Museum for Philippeville. (Le Corbusier, 
1939) 

Olafur Eliasson. Rainbow Panorama (Mehide, 2017) 
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KUNSTI JA KUNSTNIKU KAJASTUS NING KRIITIKA 

 
Kunstigaleriid, kunstimuuseumid ja teised kunsti 

eksponeerimise asutused on olulised kunstniku ja kunstiteoste kajastuse 
platvormid. Kunsti kajastusel on oluline roll kunsti levitamisel, 
kunstnikel, galeriidel ja muuseumitel klientide leidmisel, oluliste 
sõnumite edastamisel ja kogukonnaelu edendamisel. Peale kunsti ja 
kunstniku kajastuse kunstigaleriides ning muuseumites on veel 
platvorme, mis aitavad levitada informatsiooni toimuvate kunstinäituste, 
uute kunstiteoste ja uute kunstnike kohta. Näiteks saab kunsti kajastada 
internetis kunsti kajastavate veebilehtede, sotsiaalmeedia, meililistide, 
kunstimesside, ürituste, institutsioonide (nt Eestis EKA, KEKK jne), 
suuremate näituste puhul meedia (telekanalid, raadio, ajalehed, 
ajakirjad) ja ka tänavaruumis üles pandud plakatite kaudu.  

Kaasaegse kunsti maailma juurde käib vaieldamatult ka 
kunstikriitika. Keegi kirjutab blogi, keegi avaldab arvamusartikli 
kunstiajakirjas – see kõik on reklaam nii kunstnikule kui ka tema kunstile. 
Kunstnikud võtavad head tagasisidet kui ühiskonna omaksvõttu (Carrier 
ja Jonas, 2016). Ka arvamuse avaldajad saavad kasu. Mida olulisemaks 
muutub arvamuse avaldaja sõnavõtt, seda rohkem toob see ka sisse. 
Kunstigaleriide puhul on kriitika aga vähem oluline. Galeriid saavad kasu 
kriitika kaudu tehtud galeriireklaamist (Carrier ja Jonas, 2016). 

Tänapäevane kunstimaailm on drastiliselt muutunud – 
kunstiturg on laienenud ja kunstiärid spetsialiseerunud. Kunstituru 
laienemisega on kunstimaastikule tekkinud kunstimessid. Need on 
kohad, mis annavad kiire ja selge ülevaate kunstimaailmas toimuva 
kohta. Kunstimessid on mugavad üritused koondamaks kokku parajasti 
tegutsevaid kunstnikke ja kauplemaks kunstiteostega või reklaamimaks 
ennast potentsiaalsetele klientidele (Carrier ja Jonas, 2016). Seevastu 
on oluline mõista, kas kunst suundubki nüüd kohtadesse nagu 

kunstimessid või internet, kus ei ole oluline kunsti eksponeerimine ja 
sõnum, vaid tulu teenimine. Camille Laurelli kommenteerib intervjuus, 
et kunst ei ole kuhugi kadumas, aga võib muutuda ettearvatavaks. Ta 
põhjendab oma väidet näitega lehekülje MutualArt arengust internetis, 
kus igaühel on võimalik valida omale meelepärast kunsti (Mehide ja 
Laurelli, 2020). See tähendab, et suletakse silmad kunstile, mis huvi ei 
paku, ning selle tulemusena võib levida etteaimatav kunst. Vastukaaluks 
aga levivad praegu kunstimaastikul ootamatus ja innovatsioon, mis 
toovad kunstimaastikku tagasi kaasaegsele kunstile omase 
avastusmomendi (Silva, 2019). 
 

 
 
 
 
 
 

MutualArt. (MutualArt, 2020) 
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Intervjuud 
 
 
Intervjuu Kulla Laasiga. 16.10.2020 
 
Intervjuu lindistus Kulla Laasiga on hävinud, kuid tänu üles kirjutatud 
märksõnadele on võimalik teha intervjuust üldine kokkuvõte. 
 

Esmalt räägib Kulla Laas kunsti näitamise platvormidest, 
kaasaegse kunsti meediumitest  ja projektidest. Näiteks oskab Kulla 
Laas nimetada ekponeerimisviisidena kaasaegses kunstis 
signatuurplatvorme (kohad, kus kohtuda), mõttelisi platvorme (kunst on 
mõtteliselt veel mitmes kohas) või näiteks vitriingalerii ringlust. 
Mõttelise platvormi puhul toob Kulla näite 2015 aastal EKKM-s 
toimunud kuraatori David Raymond Conroy näitustes “Pros(u)mer” , kus 
osa teostest asus mujal ruumides. EKKMi paigaldati sensor, mis pani 
põlema liikuva prožektori ühes hoones Admiraliteedi alal. Kokkuvõtlikult 
mainib Kulla, et näituseruum võib olla ükskõik mis – see oleneb 
projektist. 
 Edasi liikus intervjuu näituseruumi võtete juurde. Kulla toob 
välja, et tema jaoks on oluline tegeleda seintega (nt värv), valgusega (nt 
luminofoorvalgus, kohtvalgus, värviline valgus), akendega (nt 
aknakleebised, klaasi värvimine), vaatepunktide valimisega ruumis ( nt 
sisse suumimine, vaheseinte loomine, kardinate kasutamine, et luua 
vaatepunkte) ja põrandakatetega (nt poroloon).  
 Kulla räägib ka teemadest, mis kaasaegses kunstis hetkel tihti 
läbi käivad. Näiteks on läbivateks teemadeks tihti katastroofid, 
vähemused, ühiskondlikud probleemid, meie praegust aega 
puudutavad probleemid ning  inimese ja looduse suhet puudutavad 
teemad. Viimase puhul oskab Kulla mainida materjale ja viise, kuidas 
kunstnik teemat puudutab – kunstnik võib tegeleda kehalisusega, 

tehislikkusega, kasutada materjale nagu pleksimaterjalid, silikoon ja 
orgaanilised või orgaanilisust meenutavad materjalid.  
 Viimaks liigub vestlus suuremahulistele kunstiobjektidele. Kulla 
mainib, et on täiesti mõeldav ka Eestis luua suuri ja kõrgeid ruume 
suuremahulistele teostele. Põhjendab ta vastust valitsuses toimuvate 
muudatustega. Valitsus on lubanud kunstnikule suuremaid eelarveid, 
mis teeb võimalikuks ka suuremate teoste loome.  
 
Intervjuu Anu Vahtraga 12.02.2020 
 
1. Milliseid võtteid/taktikaid kasutate näituseruumi loomisel? 
 

See alati oleneb ruumist. Kunagi ei ole ühte süsteemi või 
reeglistikku, millest ma alati lähtun. Ruum ise ongi see allikas. Minu jaoks 
ruumiosad määravadki selle, mis ma seal lõpuks teen. Ka need 
ruumiosad saavad lõpuks selleks installatsiooniks või tööks. Mulle 
tunduvadki seetõttu huvitavad ruumid, millel on mingisugune ajalugu 
või mingisugused eripärad ja mis ei ole valge kuup. Minu jaoks on 
oluline töötada olemasolevaga, kui et luua täiesti uut ruumi. Näitena 
mainiksin just KUMUs toimunud näitust Gordon Matta-Clarkist. Näitus 
sai alguse minule ja Matta-Clarkile omasest olemasolevaga töötamise 
aspektist. Selle projekti puhul oli arhitektuurne lahendus eelmise näituse 
kujundus, mis oli loogiline jätta alles ja sekkuda sellesse nii, et sellest 
tekiks nö uus ruum.  
 
2. Millised omadused peaksid olema kaasaegsel 
kunstimuuseumil? Millisena näete te kaasaegse kunsti muuseumit, 
galeriiruumi?  
 

Siin ma olengi mõelnud EKKMi peale, kui ühest väga heast 
kaasaegse kunsti ruumist. Seda sellepärast, et see ruum võimaldab nii 
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palju muutusi igast näituseprojektist lähtuvalt. Selle arhitektuurne vorm 
ei olegi nii oluline, kui see, et seda on võimalik vastavalt vajadusele 
muuta. Seal on võimalik sekkuda ruumi nii, nagu paljudes 
traditsioonilisemates institutsioonides pole võimalik, sest nende 
traditsiooniliste muuseumite arhitektuur ise on vankumatum. Kui 
mõelda näiteks KUMU peale, siis seal toimus Neeme Külma näitus 
“Arhiivi ja arhitektuuri vahel”, kus ruumi sekkumised olid tegelikult väga 
vaevarikkad, sest neid sekkumisi tuli luua füüsiliselt permanentsesse 
ruumi. EKKMIi puhul pole sellist olukorda seniseni olnud, mis 
kunstnikule on suureks boonuseks.  
 
3. Kas ruum, mis ei ole valge kast, ka inspireerib kunstnikku 
rohkem? 
 

Mind isiklikult küll jah, sest siis tulevad mängu näiteks materjalid. 
Eks see on jah oluline küsimus, et mis see parim ruum kaasaegse kunsti 
jaoks on, kui seda ruumi nullist luua. Mis puudutab aga kaasaegseid 
muuseumi hooneid, siis need tihtipeale ise on juba väga tugevad 
installatsioonid, mis tekitab küsimuse, et kuidas selle sees üldse kunsti 
näidata. See ruum nagu domineeriks oma eesmärgi üle. Kui näiteks 
mõelda KUMU peale, mis on juba ka väga vana hoone, ja sellel on 
poolringikujulised ruumid ja seinad, kus on ka kohati kunstvalgus ja siis 
päevavalgus ja sambad, siis minu jaoks isiklikult see ruum, millel on omal 
ajal olnud oma funktsioon, inspireerib mind märksa rohkem kui KUMU.  
 
Intervjuu Camille Laurelliga. 17.09.2020. 
 
1. Can you tell us about your own experience with creating exhi-
bition spaces in a world of contemporary art?  
 

It all starts when you are a student. You usually start with docu-
menting a space. As a student, you already have works or you are ex-
perimenting with the space. In my case, I was taking part of activities 
where I had to create exhibitions spaces for artworks that were not mine 
but other artists’. It was a weird experience. Also in parallel, me and my 
friends that were also artists started a residency network. It was a com-
mon space where we all used to live. We used to document the ele-
ments of the common space, like doors, shoes etc. – everything you 
could find in that space. We were posting all of it in blogs. I had a resi-
dency called 49 (it was named after my shoe size). If someone wanted 
to use my residency they had to fit into my shoe. Only in that case they 
were able to do whatever they wanted in my residency. The space for 
the artwork was 5 cm2. Some used the opportunity. The idea of the 
residency network was that you don’t need to find a space to exhibit 
your work but you do it your own. We had residencies all around the 
world.  

Then I went to Czech Republic and worked as a technician, as-
sistant for artists etc. My friend for example had a residency there that 
was in his parents’ house. Every time when an artist came, he asked his 
mother to make a Christmas meal. In Czech Republic, I started to love 
the idea of a showcase as an exhibition space. When I went back to 
France, I started to work for an international residency program called 
Cite ́ internationale des arts. There we decided to open an art centre. It 
was in an old car repair shop. It had a name ‘’Oui‘’ (Yes).  It was very 
experimental. It worked because a lot of collectors were interested and 
a lot of works were sold. In parallel I started to work on this showcase 
gallery. In the centre of Paris there were not many activities for artists. 
For the municipality, it was better to have the artists in the suburbs, so 
that you won’t disturb the citizens. So, I wanted to install the showcase 
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in the centre because there was no art activity in the centre.  Unfortu-
nately, we couldn´t install it in the centre because of the laws there. 
Then we also lost the art centre.  

So, I am interested in working with space. When I go to see the 
exhibition, I don’t only see the work but I also see how the work is 
planned in the room. I see how the walls were built, what materials used 
etc. My attention is on scenography.  

After I came to Estonia, I looked for a space where it is possible 
to open a video game museum. We found it, fixed it up and had an 
opening. As an artist, you always have to adapt the space for the art-
work. The museum for me is an artwork but for someone else it could 
be something else. There was also this one exhibition in a gallery space 
we had. It was about McDonald’s toys. It was interesting because the 
artwork only grew because we were constantly given new toys and then 
we added them to the exhibition and it somehow became like an ar-
chive. It was like a virus.  

There was also this portfolio space online. It is actually a gallery 
where I exhibit portfolios of artists.  
 
2. How do you describe contemporary art today or what do you 
think is the future for contemporary art? 
 

Art is forever. I think we are going to have step by step a de-
signer in art and not an art designer. I am trying to teach students to 
not use a word project because if you are talking about first project and 
second project etc. then there is a question that what comes in between 
then. You would become a project manager (you know where it starts, 
how it ends etc.) and not an artist. Where is the motivation? The art-
works should be based on experimentation and failure. I have no idea 
what is the future for the contemporary art but I can show you what can 
influence it. MutualArt.com – You can find customized information 

about artists you follow. It can be your customized guide to exhibitions, 
museums, openings and other art events that interest you. What I 
wanted to show is that art can become more predictable because of the 
communication. Is art about communication? A lot of people would say 
yes but it is not true. Art has nothing to do with it. Art is a resistance 
form. You do it for yourself. I am pessimistic about the delivery of art 
and restriction for the topics of art.  
 
Intervjuu Ann Mirjam Vaiklaga. 05.10.2020. 
 
1. Võib-olla alustuseks räägite enda kogemusest kaasaegse kunsti 
ja näituseruumiga.  
 

Ma ise tulen teatrimaailmast. Õppisin stsenograafiat, aga mind 
on alati huvitanud luua teosed nagu mingisugusesse tehisruumi. Hetkel 
ma töötan Narva kunstiresidentuuris ja see on ka täiesti teistsugune 
ruum kui tavaline valge kast. Sel on ajalooline arhitektuur ja seetõttu 
tuleb seda kindlasti näituste tegemisel arvesse võtta. Töötan ka 
Artishoki biennaali raames, mida juhivad Laura Linsi ja Roland Reemaa. 
Selle raames paneme oma kunstiteosed üles kuskile linnaruumi ja pärast 
viiakse need ühte valge kasti galeriisse. See ongi nagu ühe teose 
nägemine linnaruumis. Lisaks töötasin näiteks talvel Oslos Black box’i 
teatris ühe lavastuse raames stsenograafina. Mõte oli luua lavastus nii, 
et sellega saab ringi liikuda ühelt festivalilt teisele, aga tegelikult toimuv 
loomeprotsess Narvas Kreenholmi tehases, täiesti teistsuguses 
keskkonnas, et sealt saada inspiratsiooni esteetikaks.  

Minu jaoks on asukoht primaarne. Stsenograaf on nagu arhitekt 
või sisearhitekt. Kõik algab kohast.  
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2. Te olete töötanud New Yorkis Storefront for Art and 
Architecture galeriis. Kuidas oli teie kogemus seal? Kas galeriiruum 
toimis hästi? 
 

Ma tegin seal praktika ühe aasta. Praegune galerii asukoht on 
päris huvitav, mis on nagu kokkupuutepunkt või murdekoht, kus 
erinevad linnaosad ristuvad. Selle galerii alguse ajast on asukoht väga 
palju muutunud. Ta algas tööstuspiirkonnana ja nüüd on ta kõige 
gentrifitseerunud piirkond, mis sa suudad üldse ette kujutada. Galeriil 
on see tuntud fassaad, mis iga näitusega muudetakse ümber. Alati 
sellega mängitakse. Ma mäletan, kui vanemad tulid külla, et näha seda 
kuulsat fassaadi, siis tegelikult tol ajal oli kunstiline juht Eva Franch ja ta 
oli lasknud fassaadi kinni ehitada. Inimesed arvasid, et nüüd kaob 
Storefront ära, aga tegelikult oli lihtsalt kunstiprojekt.  

Ma arvan, et sellel galeriiruumil on hästi suur oht muutuda 
selliseks, et ta jääb kinni oma vormi. Fassaad jääb nagu autorite 
reliikviaks, mida inimesed tulevad vaatama. Ta elab veidi oma mineviku 
hõngus. Teisest küljest tasakaalustatakse seda sellega, et kunstnikele on 
antud hästi vabad käed iga näituse tegemisel. Kui on vaja seina puurida 
auk, siis võib puurida sinna augu. On tore, et sellises globaalses 
maailmas on Storefrontil selline kese või show-ruum, kuhu ta nagu 
koondub. Seal oli päris huvitav töötada. Need galeriiseinad olid 
tegelikult peaaegu alati lahti. Talvel oli päris külm. Storefront on 
tegelikult näide, kus ruum on ühtaegu nii interjöör kui ka eksterjöör. 
Kogu tänavafront tuli sinna väga hästi sisse, näiteks helid. Selle 
fassaadiga on nii palju mängitud - värvitud siniseks või lammutatud 
seinu maha ja pandud uusi seinu ülesse. Kogu aeg toimub sellega mingi 
muutus. 

Ma kirjutan ka oma magistritööd ning hakkasin seetõttu uurima 
näituste ajalugu ja millest on see välja kasvanud. Huvitav on mõelda, et 
meie oleme see generatsioon, kes elab pärast industriaalajastu 

pärandit, ja seetõttu kunstnikele meeldib ja on samas hästi trendikas 
kasutada tööstuspindu. EKKM kuulub ka kindlasti nende hulka – seal on 
võimalik vabalt ruumiga mängida. Teisest küljest mul on tunne, et ka 
sellele juba otsitakse alternatiive. Ka mina ise, kui stsenograaf, mõtlen, 
et kui see näitus toimub ühes konkreetses ruumis, siis kui palju saame 
me mängida ka aja mõõtmega. Ka Eva Franchil oli päris huvitav 
kontseptsioon, kui ta kandideeris Storefronti juhiks. Ta mõte oli, et mitte 
mõelda just nii palju ruumi peale, vaid hoopis käivitada hästi palju 
sündmuste seeriaid. Mis oleks, kui Storefront võrduks iga päev kui üks 
sündmus? Isegi siis, kui ruumi ei oleks, toimuksid sündmused. Üks mu 
lemmikuid teosed on Walter de Maria “The Lighting field”, kus autor 
pani 70 piksevarrast püsti ja ainuke viis, kuidas inimesed saavad seda 
kunsti kogeda, on see, et nad broneerivad ühe väikse onni ja veedavad 
seal ühe öö. Siin on väga tugevalt toodud sisse aja mõõde. Kui sa 
vaatad kunsti, siis sa pead viibima. Läbi selle tekib juurde selline mälu 
moment või kogemus. Mida kauem sa viibid, seda rohkem see sinu sisse 
imbub. Ka praegu ma töötan ühe näituse kallal siin Narva 
kunstiresidentuuris. Selle puhul on kohane konkreetne lahtiolekuaja 
mõõde, mis kuidagi hägustub ruumis. Algul pidi näitus olema avatud 
kaks kuud, kuid nüüd, kus näitus sõltub erinevatest asjaoludest, on 
näitus venitatud kogu selle terve aasta peale.  

Minu jaoks on huvitav, kuidas saab ajaga mängida või kuidas 
saab sellega näituseformaati lõhestada. Mulle meenub veel üks näitus, 
mida kureeris Hanna Laura Kaljo Kai kunstikeskuses 2019. Mida ta tegi, 
oli see, et kui näitus avati septembris ja pandi kinni novembris ning selle 
aja jooksul läks aiana pimedamaks õues, siis ta kasutas näitusel ainult 
loomulikku valgust. See, kuidas sa seda näitust kogesid, sõltus täiesti 
aastaajast.  

Siin Narvas töötan ka hästi palju kogukonnaga ja et kuidas on 
selle kogukonna ja institutsiooni suhe. Näiteks siia tulevad residendid 
kuulavad kogukonnalt, mis on neile need olulised teemad, millega võiks 
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tegeleda. Näiteks kunstnik Sandra Kosorotova, kes siin tegeles 
taimedega, avastas ükshetk, et Narvas võiks olla hoopis kogukonna aed. 
Ükshetk tekkiski kohalikel selle vastu väga suur huvi.  
 
3. Mis on oluline kaasaegse kunsti eksponeerimise ruumi puhul, 
millele peaks arhitekt tähelepanu pöörama? 
 

Ma arvan, et kõige olulisem on see, et see ruum ei oleks liiga 
ära defineeritud, kuid samas on sarnased rohkem EKKMile ja NARTile 
kui valgele kuubile. Ruumis peaksid olema võimalused kunstnikul teha 
mida iganes – riputada lampe, rasked asju jne. Ruum peaks olema selles 
mõttes mobiilne, et oleks võimalikult vähe ette defineeritud, mis 
säilitaks mingisuguse vabaduse. Ma näiteks tean, et EKKMi puhul on 
väga suureks määrajaks sambad, et kuidas see näitus seal on, samas on 
nad ka inspireerivaks jõuks. Aga näiteks NARTis on ajalooline telliskivi 
sein, mille sisse ei tohi puurida, ja samas on ta hästi aktiivne, kuhu ei 
sobi maale riputada, sest see sein hakkab töödega võistlema. Seetõttu 
peab alati mõtlema, kuidas lahendada vastavat momenti.  

Kaasaegse kunsti puhul on võimatu midagi üldistada. Oluline on 
see, et iga teos tekitab omaette olukorra, mida ei ole võimalik ette näha. 
Mu onu, kes on tõlkija, on öelnud, et parim tõlge on see, kui sa ei mõtle 
selle tõlke peale. Võib-olla ideaalse galeriiruumi puhul on see sama. 
Mina mõtlen alati selle küsimuse peale, et kui külastaja astub sealt 
näituselt välja, et mis on vahepeal tema kehaga toimunud? Mis 
tundmuse on ta sealt saanud? 
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REAKTSIOON: TAJU JA LIIKUMINE 

 

UUS KAASAEGSE KUNSTI MUUSEUM 

 
Uurimistöö tulemused näitasid selgeid muutusi kaasaegse 

kunsti uute suundade arengus ja näituste disainis. Need muutused 
annavad omakorda ainest arhitektile, kellel on soov luua keskkonda 
kaasaegsele kunstile. Muutuste analüüsiga on võimalik täita 
kunstimaastikul tekkinud vajadusi ja ootusi ning pakkuda sellele 
vastavalt välja uue kaasaegse kunsti muuseumi. Uurimistöö tulemusena 
leitud olulisemate muutuste hulka kuulub näiteks kaasaegses kunstis 
eksperimentaalsete, ootamatute ja innovaatiliste lahenduste olulisuse 
kasv. See viitab asjaolule, et kunstnike, kuraatorite ja külastajate jaoks 
on oluline võimaluste lai valik. Kunstialade segunemine ja uute 
kunstiplatvormide ilmnemine näitab ekspositsiooniruumi paindlikkuse 
vajalikkust. Kunstnike ja kuraatorite jaoks ei tohi olla ruumi omadused 
kunsti eksponeerimise tõkestajaks. See tähendab, et on vajadus ruumi 
järele, mis töötaks konstruktiivse taustsüsteemina. Häid tulemusi on 
näidanud kunstimuuseumite ruumi käsitlemine avaliku ruumi osana ning 
ootamatu ja kogemust pakkuv tsirkulatsioon muuseumites. Esile on 
kerkinud ka aja mõtte kasutus kunstis, mis viitab ruumi- ja 
kunstikogemuse olulisuse kasvule näituse disainis ja programmis. 
Kunstimaastik on tugevalt mõjutatud tehnoloogiast, internetist, 
sotsiaalmeediast ja riigi majanduslikust olukorrast. See tähendab, et 
kunstnike, kuraatorite, galeriide ja muuseumite jaoks on oluline võime 
kohaneda erinevate situatsioonidega. Üha enam on näha uue 
olukorraga mugavnemise märke kunstimessidel, kus levivad kiire kunsti 

eksponeerimise viisid, ning internetiplatvormidel, kus saab tänu otsingu 
filtritele kergelt valida endale meelepärast kunsti ja näitusi. Oluline on 
sellega arvestada, aga samas näha probleemi, sest kaasaegne kunst on 
oluline kultuuriedendaja, mis tähendab, et eksperimentaalset ja 
ühiskonnakriitilist kunstimaastikku tuleks hoida. 

Uurimistöö tulemus on uus ruum kaasaegsele kunstile, kus 
kohtuvad avalik ruum, eksperimentaalsus, innovaatilisus, 
loomevabadus, lai valikuvõimalus, kunsti- ja ruumikogemus, paindlikkus 
ja aeg. Uus kaasaegse kunsti muuseum on 21. sajandi muuseumile 
omasena teatrilik keskkond, kus inimesed kohtuvad, võtavad osa 
teatrist, vahetavad ideid, avastavad midagi uut ja levitavad mõtteid. 
Uue kaasaegse kunsti muuseumi kirjeldamiseks on magistritöö võtnud 
suuna otsida muuseumile süsteemi, vormi ja arhitektuurset ideed 
lavalise ruumi mõtestamise kaudu. Põhjus, miks on valitud suund uurida 
lavalist ruumi, seisneb näituseruumi kui ajutise ruumi käsitluses. 
Galeriiruumid, kus toimuvad pidevad ajutised näitused, on justkui 
konteinerid, mis pidevalt tühjenevad ja täituvad, ja lavalised ruumid, kus 
stseenid vahelduvad ühest situatsioonist teiseks (Carrier ja Jonas, 2016). 
Stseenide vaheldumine võimaldab lava muuta linnast koduks, avalikust 
ruumist privaatseks ehk kohandada ruumi vastavalt vajadusele. 
Stseenide vaheldumist masina juhitud süsteemi abil nimetatakse 
teatrikunstis vaatemänguks (Collins ja Nisbet, 2010). Vaatemäng kui 
ajutine ruum on üks teatri osa, mis pakub selle vaatajale aegruumilist 
kogemust. Aegruumiline tegevus ehk liikumine on stseenide 
vaheldumise mehaaniline süsteem – masin. Nii nagu töötab masin, mis 
mehaaniliselt liigutab süsteemisiseseid elemente, nii töötab ka 
kunstigalerii – masinlikult vahelduvad näitused ruumis. Ka muuseumi 
toimimise süsteem on väga masinlik – eksponaadid tuuakse kohale, 
valmistatakse ette töökodades ja ettevalmistusruumides, pannakse 
galeriiruumi üles, võetakse koost lahti ärasaatmisruumides ja viiakse 
ladudesse või muuseumist välja (Mehide, Toots ja Säre, 2020). 
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Sealjuures on galeriiruum üks konteiner, mida see masinavärk 
tühjendab ja täidab.  

 

Uue kaasaegse kunsti muuseumi ruumiks võiks niisiis olla 
vaatemäng ehk ajutine ruum, mis tänu mehaanilisele süsteemile ehk 
masinale pakub aegruumilist kogemust. Siinjuures võiks masin pakkuda 
galeriiruumile ehk konteinerile paindlikku ja rekonfigureeritavat ruumi ja 
tehnilisi võimalusi, et tulla vastu kunstnikele ja kuraatoritele, kellele on 
olulised loomevabadus, paindlikkus ja tehnoloogia olemasolu. Näitus 
kui eksperimentaalset ja innovaatilist kunsti ja ruumi pakkuv koht annab 
külastajatele võimalusi saada uusi kogemusi, luua diskussioone ja 
parandada vaimset heaolu. Masin võiks mitmekesise ruumi loojana olla 
konstruktiivne taustsüsteem, mis pakuks võimalikult paindlikku ja 
inspireerivat ruumi, et kunstnikud ja kuraatorid sellega 
eksperimenteeriks ja pakuksid külastajatele mitmekülgset ja ootamatut 

kunsti- ja ruumikogemust. Masin peaks genereerima vahelduvat ja 
kohanemisvõimelist ruumi, et võimaldada selget kogemust pakkuvat ja 
ootamatuid olukordi loovat ruumitsirkulatsiooni ning mitmekülgset 
ruumiprogrammi. See võiks toimuda läbi liikuva süsteemi, sest reaalajas 
liikuval süsteemil on võime luua kompleksset ja varieeruvat ruumi, mis 
pakub samal ajal kogemust ja kasutab ära ruumi potentsiaali. Sarnaselt 
sadamatega, kus konteinereid tõstavad masinad ehk kraanad, võiks 
galeriiruumile pakkuda mitmekesist ruumi ja tehnilisi võimalusi 
mehaaniline süsteem – kraana, mis on süsteemisiseste elementide 
liigutaja, kuid samas arhitektuuri osa ja võimaldab luua uusi 
ruumiolukordi.  

Uus kaasaegse kunsti muuseum on justkui masin, mis pakub 
varieeruvust, ootamatust, eksperimentaalsust, ruumiprogrammi, 
võimalusi ja kogemust läbi liikumise ja liigutamise. Selleks, et anda 
uuele kaasaegse kunsti muuseumile arhitektuurne vorm, püüab 
magistriprojekt võtta lahti ja kokku panna lavalise ruumi olulised 
komponendid. Olulised lavaruumi komponendid, nagu nägemine, 
ruum, keskkond ja lava, avavad muuseumi võimalikku ruumilist vormi, 
süsteemi, loogikat ning läbi võimalike ruumisituatsioonide seeria loovad 
maksimaalset kogemust pakkuvat ruumi. Järgnevalt analüüsib 
magistritöö ajutisust ja liikumist arhitektuuris, et läbi näidete leida 
kaasaegse kunsti muuseumile arhitektuurne idee ja mõtestada ruumi, 
mis töötab masinsüsteemil. 

Kontseptsioon: masin (Mehide, 2021) 
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LAVALINE RUUM 

 

NÄGEMINE 
 
 Teatriliku ruumi komponentidest on põhjalikult kirjutatud 
Collinsi ja Nisbeti raamatus “Theatre and Performance Design”, mis 

räägib, kuidas me tajume teatrit ja kuidas see mõjutab meie lavalt 
saadud kogemust. Kui külastaja läheb teatrisse ja istub lava ette maha, 
laiub tema ees etendus, vaatemäng, mida ta oma silmadega jälgib. 
Tööle hakkab nägemismeel, mis võimaldab meil laval toimuvat kogeda. 
Vaatamist või nägemist on raamatu autorid kirjeldanud järgnevalt: 
““Lihtsalt vaatamine“ on tunnetuslike vastastike mõjude keeruline 
võrgustik ja need mõjud on ise objektid erinevatele ajaloolistele ja 
kultuurilistele konditsioonidele” (Collins ja Nisbet, 2010). Vaatamist 
iseloomustavad teadmine ja uskumine. Mida uskuda? Berger on näiteks 
öelnud, et see, mida me näeme, ja see, mida me teame, ei ole kunagi 
täiesti kindel. Ta toob näite päikese loojumise kohta – me näeme 
päikest loojumas ehk liikumas, kuid teame, et Maa on see, mis tegelikult 
liigub ja pöörab end Päikesest eemale (Collins ja Nisbet, 2010). 
Probleem seisneb niisiis näilisuse ja reaalsuse eristamises. Selle 
probleemi on näiteks ette võtnud Russell, kes 1912. aastal võrdleb 
põhiprobleemi maalija ja disaineri nägemusega objektist. Maalija peab 
aru saama objektide välimusest. Disaineril see-eest peab olema 
arusaam nii objekti välimusest kui ka füüsilisest reaalsusest. Lisaks ütleb 
Russell, et ei ole võimalik tõestada, kas laud on ikkagi laud või on see 
hoopis sild (Collins ja Nisbet, 2010). Nägemine on mõjutatud 
tehnoloogiast. Giannanchi kirjutab: “Ilmselgelt definitsioonid 
reaalsusest ei ole enam ainult moodustatud sellest, mida silm näeb, vaid 
ka mida on näha läbi mikroskoobi, teleskoobi ja isegi läbi arvutiekraani 
liidese. Kuigi ühelt poolt virtuaalsus omastab ja tapab reaalse, on 
reaalsus ikkagi põhipunkt iga virtuaalsuse definitsioonis ja arusaamas.” 
(Collins ja Nisbet, 2010). 

Nägemist mõjutavad perspektiiv, inimese nägemisväli, 
fotoaparaadi nägemisväli. Ka valgus on oluline mõjutaja. Valgusest on 
mõjutatud nägemise efektiivsus – valgustingimustega on võimalik 
nägemist manipuleerida. Vaatamist iseloomustab kontekst. Näiteks, kui 
inimene vaatab keskkonda, paigutab ta end vastavasse asukohta. Kui 

Sadam. Kraanad. Konteinerid. Masin. (Guariglia, 2012) 
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inimene vaatab ajaloolist maali, tekib suhe ajalooga. Suhe eri 
kontekstiga tekitab ka eri mõju ja kogemust. Konteksti juurde kuuluvad 
inimese eelarvamused, mis on mõjutatud kultuurist, religioonist, 
poliitikast, meediast jne (Collins ja Nisbet, 2010). 

 

RUUM 
 

Vaatamine kui tegevus toimub ruumis. Ruumi saab jagada, 
struktureerida. Ruum võib olla valge või pime ja varjuline – olenevalt 
valgustingimustest. Ruum võib olla voolav või fikseeritud – tulenevalt 
materiaalsusest. Ruum võib olla reaalne, näilik või virtuaalne, 
ettekujutatud. Ruum võib olla vaadeldav eri viisidel, näiteks inimese 
vaatenurgast, läbi tehnika jne (Collins ja Nisbet, 2010). Ruumi saab 
kogeda. Näiteks on Massey pakkunud välja kolm viisi, kuidas ruumi on 
võimalik kogeda. Me peaksime ära tundma ruumi kui vastastikuste 
seoste produkti, mis on moodustatud  globaalse ja lokaalse koostoimes. 
Me peaksime aru saama ruumist kui mitmekesisest kogust. Me 
peaksime teadma, et ruum on alati muutumise protsessis. Viimase kohta 
on Massey öelnud, et ruum on alati ehitamisel, sest ruum tähendab 
suhteid, mis väljenduvad tegemise protsessis. See ei ole kunagi 
lõpetatud. Oluline on suhteline dünaamika ruumi ja aja vahel – elu 
(Massey, 2005).  

Ruumi on ka võimalik liigitada vastavalt normidele. Focault 
tutvustab siinkohal heterotoopiaid ehk „teisi ruume“ või „vastupaiku“, 
mis eksisteerivad normide vahel või kaugemal. Need ruumid on 
grupeeritud sotsiaalse funktsiooni järgi. Need on ruumid, mis 
eksisteerivad kuskil reaalse ja utoopia vahel. Näiteks heterotoopia, kus 
aeg on üürike, mööduv, ebakindel, on ajutine. Sinna alla kuuluvad 
näiteks laadad, festivalid ja ka vahelduvad näitused jne. Heterotoopia 

on avaneva ja sulgeva iseloomuga. See võib olla illusioon (Collins ja 
Nisbet, 2010). 
 Ruumi kontekstiks on keskkond. Teatrikunstis saab keskkonda 
defineerida kahel viisil. Üks on see, kus me saame midagi teha ruumiga 
ja ruumis. Teine on ruumi aktsepteerimine. Esimese puhul luuakse 
keskkond ruumi ümber kujundades. Teise puhul arvestatakse 
olemasoleva keskkonnaga ehk tekib suhe maastiku ja ruumi vahel. 
Esimese keskkonna puhul mõjutab etendus publiku asukohta ja 
käitumist. Teises keskkonnas võib aga juhtuda, et etendust kontrollib 
publik (Collins ja Nisbet, 2010).  

Teater on mõjutatud erinevate eesmärkide ja omadustega 
ruumiolukordadest. Näiteks võivad nendeks olla kindla järjestusega 
ruum või disainitud ruum, kus esineb totaalne transformatsioon ehk 
ümber kehastumine. Ruumis, kus toimub orgaaniline transformatsioon 
ühest ruumist teise, saab pealtvaataja valida etenduse vaatamiseks 
ükskõik millise koha, näiteks kõrgendiku või oru. Leitud ruum on koht, 
kus kõiki ruumi elemente, näiteks arhitektuuri, tekstuuri, materjale, 
akustikat jne, uuritakse. Selle puhul on suvalise ruumi järjestus 
põhjendatud, maastiku funktsioonid on ruumi mõtestamisel olulised ja 
pealtvaatajad võivad ise luua uusi ruumiolukordi. Enamikul juhtudel on 
nendeks ruumideks väliruum ja hoone siseruumid, mida ei ole lubatud 
ümber transformeerida. Liidetud ruum tähendab transformeeritud ja 
leitud ruumi liidetud ruumi. Näiteks on selliseks ruumiks koht, kus 
pealtvaatajad valivad ise istekoha, mis tähendab, et pole fikseeritud 
istumiskohti ja istumisviise. Pealtvaatajad on need, kes loovad 
ruumiolukorra. Tekib olukord, kus ruum mõjutab etendust, mis 
omakorda mõjutab pealtvaatajaid. Ruumi paindlikkus pakub 
liikumisruumi nii publikule kui ka näitlejatele (Collins ja Nisbet, 2010). 
Viimase puhul võib näite tuua 1924. aastast, mil Frederick Kiesler 
projekteeris oma Endless Theatre’i. See paberile jäänud projekt 
“Igavene teater” kujutab endast terasest ja klaasist struktuuri, kus lava 
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on igavene spiraal (Collins ja Nisbet, 2010). Elastse struktuuri eri 
tasandid on ühendatud liftide, platvormide ja sildadega. Kiesler 
kirjeldab teatri funktsioone: “Draamal, poeesial ja lavalisel vormil pole 
naturaalset miljööd. Publik, ruum ja mängijad on kunstlikult asetatud. 
Uus esteetika ei ole veel saavutanud ekspressiivset ühtsust. Suhtlus 
kestab kaks tundi; pausid on sotsiaalsed üritused. Meil ei ole kaasaegset 
teatrit. Mitte ükski segajate teater, ükski kohus, ükski jõud ei 
kommenteeri elu, vaid vormib seda” (Collins ja Nisbet, 2010). 

 

LAVA 
 

Keskkond on etenduse või vaatemängu taustsüsteem. Kohta, 
kus vaatemäng toimub, nimetatakse teatrikunstis lavaks. Lava on 

kunstniku institutsioon, mänguruum. Lava võib tüübilt olla helilava, 
mängulava ja nähtav lava. Lava juhivad autor, kes loob muusikat, 
näitleja, kelle kehaliigutused teevad temast mängija, disainer, kes loob 
vormi ja värve, ning vormikunstnikud, näiteks arhitekt, maalija, skulptor. 
Viimased loovad jäika ja materiaalset vormi, nagu on näiteks seinad, 
ning mittejäika ja immateriaalset vormi,  nagu näiteks valgus (Collins ja 
Nisbet, 2010).  

Laval on vormid fikseeritud. Need on hetkelised ehk nende 
liikumine on külmutatud ja jõud on stabiliseeritud. Kui kõik ümberringi 
on liikuv, siis annavad fikseeritud vormid tasakaalu. Lava kui tegevuse 
ala pakub vormile ja värvile liikumist. Inimese liigutused loovad lavale 
kujuteldava ruumi. Inimesed või objektid on kehad, mis loovad suhte 
enda ja lava vahel ning lava ja pealtvaataja vahel. Keha on nähtav ja 
mobiilne, see on objekt teiste objektide keskel. Seetõttu hoiab ta asju 
enda ümber ringis (Collins ja Nisbet, 2010).  

Lavaruumi nähtavust mõjutab valgus. Valgusel on potentsiaal 
mängida kohal- ja eemalolekuga, mis annab omakorda kohale 
identiteeti. Valguse vormideks võivad olla: dramaatiline valgustus, 
ajutine või permanentne linnavalgus, eksperimentaalne valgus, näiteks 
läbipaistev, peegelduv, poolvalgustatud valgus, valguse projektsioon 
ning interaktsioon valgusega (Collins ja Nisbet, 2010). Lavaruumi 
mõjutab ka heli. Helimaastik annab võimaluse aru saada laval toimuvast 
(Collins ja Nisbet, 2010). 

 

Endless Theatre. Frederick Kiesler. (Comendador, 2015) 

Teatrilik ruum (Mehide, 2021) 
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KINEETILINE ARHITEKTUUR 

 

LIIKUMINE  
 

Uue kaasaegse kunsti muuseumi ruum on vaatemäng ehk 
ajutine ruum, mis võimaldab pakkuda uut kogemust külastaja 
nägemismeelega või ruumi omadustega mängimise kaudu, kasutades 
selleks näiteks  intelligentset tehnoloogiat. Muuseum genereerib 
varieeruvat keskkonda või tsirkulatsiooni ruumi transformatsiooni abil. 
Ta pakub ka valguse või heli kaudu uut kogemust. Muuseumi uue 
süsteemi masinaks on liikuv objekt, mis genereerib uusi võimalusi ja 
erinevaid ruumiolukordi. Süsteemi vormiks on liikumine, mis moodustab 
vaatemängu. 

Liikumine on tegevus, mida iseloomustab ruum ja aeg. 
Aegruum on füüsikas ruumi neljas mõõde, mida kutsutakse veel 
intervalliks, invariandiks või sündmuseks (March, 1970). Intervallil on 
oma pikkus ja see ilmneb teatud ajal ja kohas. Aegruume võib pidada 
ka suhteliseks – neil on algus ja lõpp (March, 1970). Vorm ja süsteem 
annavad aga aegruumile kuju. Aegruumid võivad olla konstrueeritud 
trajektooridega, kus iga trajektoor on kontrollitud. Trajektoorideks 
võivad olla näiteks liikumine mööda etteantud rada, pöörlev liikumine 
ja jõududest mõjutatud liikumine. Esimese puhul on ette antud suund, 
kuid suuna kalle ja kiirus võivad ajas muutuda. Teise puhul toimub 
liikumine kinnises süsteemis, kus puudub kindel alg- ja lõpp-punkt. 
Kolmanda puhul on liikumissuund vaba ehk ei ole ette antud ning 
liikumissuunda mõjutavad hoopis jõud, nagu näiteks raskusjõud, tuul, 
veevool jms. 

Viimase puhul on ka Greg Lynn oma raamatus “Animate form” 
rääkinud liikumisest kui jõust, mida virtuaalses vormis kutsutakse 

animatsiooniks. Animatsiooni kirjeldab loomalikkus, meelelisus, 
organiseerimine, evolutsioon, kasv, käivitus, elulisus ja virtuaalsus (Lynn, 
1999). Greg Lynni järgi on jõud ja liikumine olulised animatsiooni 
disainis, mudeldamises. Lynni järgi peaksid jõud eksisteerima juba 
enne, kui luuakse simulatsioon. Kui rääkida liikumise mudeldamisest, on 
võimalusi kaks: ajas toimuva arengu või superpositsioonide kaudu. 
Mõlemad on alguses liikumise representatsioon pildiliselt. Oluline on 
ära märkida kaader, milles silm liigub. Arengumudeli järgi on kaks 
alternatiivi kaadritele, mis ajas esile tulevad. Esimene neist on aeg, mis 
väljendub mälestuse vormis. Teine on aeg, mis väljendub 
fenomenaalses läbipaistvuses. Selle kõrval eksisteerib ka sõnasõnaline 
läbipaistvus. Fenomenaalne läbipaistvus on ruumis jälje mahajätmine. 
Fenomenaalse läbipaistvuse alla kuuluvad näiteks sellised käsud nagu 
murdma, nihutama ja pöörama. Superpositsioonide mudeli järgi aga 
toimub liikumine kaadrite või liikumiste vahel. Liikuvad pildilised 
mudelid on uuesti animeeritud liikumisega. Erinevus arengumudeliga 
seisnebki selles, et liikumine toimub ka kaadrite vahel (Lynn, 1999). 

Masina süsteemi mõjutavad liikumise aegruumilised elemendid, 
näiteks algus, lõpp ja trajektoor, mõjuvad jõud ja representatsiooni 
valik. Need mõjutajad on olulised süsteemi kujundamisel. Peale 
süsteemi kujunduse on oluline leida uuele kaasaegse kunsti muuseumile 
arhitektuurne vorm. Uue kaasaegse kunsti muuseumi arhitektuur peaks 
olema masina jõul töötav ajutine keskkond, mis genereerib võimalusi, 
pakub paindlikkust, eksperimentaalsust ja kogemust. Kirjeldatud 
keskkonda pakub arhitektuuris suund, mille peamine eesmärk on 
saavutada paindlikkus (Randl, 2008) ja pakkuda vaatemängu. Seda 
kutsutakse kineetiliseks arhitektuuriks. 
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YONA FRIEDMAN. VILLE SPATIALE 
 

Selleks et leida kaasaegse kunsti muuseumile võimalikku 
arhitektuurset ideed, uurib magistritöö mobiilsust arhitektuuris läbi 
projektide, mis on tugevalt mõjutanud nii kultuuriruumi kui ka kineetilise 
arhitektuuri arengut. Viimase hulka kuulus näiteks Yona Friedmani 
projekt “Ville Spatiale”. 1960ndatel otsis Yona Friedman viise, kuidas 
arhitektuur võiks olla maapinnale fikseeritud võimalikult minimaalselt 
(Belogolovsky ja Friedman, 2020). Sellest kasvas ka idee linnast, Ville 
Spatiale, millel on minimaalne kontakt maapinnaga ja puudub 
formaalne vorm. Freidman kirjeldab linna kui maapinna kohal hõljuvat 
ujukit, millel on võime muuta oma vormi. Projekti peamine eesmärk ei 
olnud paindlikkuse võimaldamine, vaid määramatu fikseerituse 
otsimine. Linna aluseks on ruumistruktuur, mis on riputatud õhku 

postide peale. Ideeks oli vabaplaneering, kus linna elamisühikud ja 
infrastruktuur on liigutatavad ja asendatavad. Projekt tegeles peamiselt 
selliste probleemidega nagu linnatihedus, varjumine katastroofide eest 
ja kohandumine keskkonnaga (Belogolovsky ja Friedman, 2020). Kuigi 
Friedmani projekt jäi paberile, inspireeris see mitmeid teisi arhitekte ja 
projekte, nagu oli näiteks megastruktuure ja megalinnu arendanud 
Achigram. 

 

PETER COOK. PLUG-IN CITY 
 

Archigrami grupis tegutsenud Peter Cook töötas välja 
megastruktuuri projekti “Plug-in City”. Sarnaselt Yona Friedmani 
projektiga “Ville Spatiale" on Plug-in City konstantselt arenev 
megastruktuur, mis ühendab endas elamist, transporti ja teisi vajalikke 
teenuseid. Friedmani projektist erines Peter Cooki projekt arhitekti 
loodud süsteemse käitumise poolest. Plug-in City koosneb 

Yona Freidman. Ville Spatiale (Friedman, 1959) 

Liikumine (Mehide, 2021) 
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eluasememoodulitest, mida oli võimalik tõsta linna struktuuri ja mis 
moodustavad linna infrastruktuuri (Merin, 2013). Linnamooduleid 
liigutavad suured kraanad, mis asuvad linna keskel. Projekti eesmärk oli 
leida lahendusi kiiretele ühiskonnas toimuvatele muutustele (Merin, 
2013). Nii nagu Friedmani megastruktuur, inspireerisid Archigrami 
megalinnad mitmete projektide, nende hulgas Pompidou keskuse 
loomist Pariisis. 

 

SANATOORIUM JA VANGLA 
 

Mobiilsus megalinnades tegeles peamiselt lahenduste 
leidmisega ühiskondlikele ja keskkondlikele probleemidele. Kuigi 
megalinnade projektid jäid paberile, olid need olulised, inspireerisid 
mitmeid tuntud arhitekte ja aitasid kaasa paljude arhitektuuripärlite 
ehitamisele. Kineetika arhitektuuris ei ole aga alati edu toonud. Näiteks 
1888. aastal ehitatud William H. Browni ja Benjamin F. Haugh’ 
vanglaprojekt “Squirrel Jail” pidi olema ideaalne vanglasüsteem, kus 

pöörlevad puurid aitavad valvuritel võimalikult minimaalselt vangidega 
kokku puutuda (Randl, 2008). Tulemuseks oli vangide jäsemetekaotus 
ja vangla sulgemine. Huvitava arhitektuuriga hoone avati hiljem 
muuseumina (Randl, 2008). Peale kineetika kasutamise 
vanglaarhitektuuris on katsetatud seda ka vaimse tervise keskuste 
loomisel. Näiteks ehitati 1930. aastal mitmeid Jean Saidmani 
solaariumeid, et saavutada kineetika kaudu maksimaalne kokkupuude 
päikesevalgusega (Randl, 2008). Sel ajal räägiti palju päevitamise 
positiivsest mõjust inimkehale, mistõttu ehitati solaariumeid, mis 
annaksid maksimaalse kokkupuute päikesevalgusega pöörlemise kaudu 
– hoone oli näoga iga kell päikese poole pööratud. Ka solaariumid ei 
saavutanud edu. Osa neist lammutati, teised seisavad tühjalt (Randl, 
2008). 

Need projektid näitasid, et kineetiline arhitektuur ja mehaaniline 
liikumine pole sageli põhjendatud. Vangla ja solaarium tõestasid 
teoreetilise idee töötamist, füüsilises maailmas ei saatnud seda aga edu. 
Kineetilise arhitektuuri põhieesmärk ei ole pakkuda töötavaid lahendusi, 
vaid paindlikkust ja vaatemängu. Seetõttu kasutatakse kineetilist 
arhitektuuri tihti kohandumist vajavates projektides. 
 

CEDRIC PRICE. FUN PALACE 
 

Üks olulisemaid ning mitmeid tuntuid arhitekte ja projekte 
mõjutanud masinasüsteemil töötavaid projekte on Cedric Price’i 
1960ndatel arendatud meelelahutuskeskus Fun Palace. Projekt sai 
alguse sõjajärgsel ajal, mil Inglismaal oli majanduslik ja tööstuslik langus 
ning seetõttu toimus ajude äravool. See oli heaoluühiskonna algusaeg, 
mil levis popkultuur ja toimus masinliku esteetika võidukäik. Tööstuses 
vähenesid töötunnid ja inimestel oli rohkem vaba aega (Mathews, 
2007). Selle valguses hakkas Price otsima viise, kuidas inimene saaks 

Peter Cook. Plug-in City (Cook, 1960) 
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ennast ise harida, täita oma vaba aega ehk arendada sotsiaalelu. Price 
leidis oma vastused, kui ta kohtus Joan Littlewooodiga, kellel oli idee 
luua „inimeste teater“ – koht, kus igaüks saab õppida ja mängida ning 
kus on võimalik ennast leida. Littlewood jagas oma ideid Price’iga ning 
koos hakati välja töötama keskkonda naudingute, rõõmude ja avastuste 
jaoks. Uus koht sai nimeks tuleviku palee – keskkond, kus inimene saab 
lõõgastuda või leida stiimuli, mis viib loomingulise tegevuseni 
(Mathews, 2007). 

Tuleviku palee arenes projektiks Fun Palace –
meelelahutuskeskus, loominguline ja hariv vabaaja veetmise koht, 
„antihoone“ ja interaktiivne masin, kus ruum julgustab „suvalist“ 
liikumist ja varieeruvaid tegevusi ning on programmeeritud vastavalt 
kasutaja vajadustele (Mathews, 2007). Palee käitumismuster on 
ebastabiilne, ettearvamatu. Vabaajakeskus oskab õppida 
käitumismustreid ja plaanida modelleerimise abil tulevikutegevusi. See 
baseerub küberneetika ja mänguteooria printsiipidel. Küberneetika 
lubab süsteemidel end ise muuta ja parandada vastavalt olukorrale 
(Mathews, 2007). 

Vabaajakeskuse struktuuri moodustab tellinguid meenutavatest 
teraskonstruktsioonist ruudustik, milles asuvad kraanad, mis tõstavad 
moodulelemente oma kohale. Projektis on 14 teenindustorni, milles 
asuvad liftid, trepid ja elektrilised kaablid. Kogu palee pikkuses liigub 
üks suur kraana. Tulekindlus on tagatud värviga. Peale trepitornide 
asuvad palees pöörlevad eskalaatorid ja liikuvad kõnniteed. Katuseks 
on membraan, mis on riputatud kaabelvõrgustikule. Alumiiniumist ja 
plastist seina- ja laemoodulid on vabalt liigutatavad kraana abil. 
Meelelahutuskeskuses asuvad keskkonda reguleerivad süsteemid – 
laetud staatilised tsoonid, optilised barjäärid, soojaõhukardinad ja udu 
laialiajajad. Ainsad permanentsed tasapinnad on esimene ja maa-alune 
korrus, kus asuvad teeninduspiirkonnad, mehaanilised süsteemid ja 

Cedrid Price. Fun Palace (Cook, 1960) 
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parkimine. Paleel puudub üks kindel sissepääs, mis tähendab, et keskus 
on avatud publikule igast küljest (Mathews, 2007). 

Projekteeritud meelelahutuskeskus ei olnud aga 
asukohapõhine, mis tähendas, et kui Price hakkas otsima kohta, kuhu 
hoone ehitada, tuli projekti kohandusi teha. Kahjuks jäi projekt 
teostamata, sest vastu mängisid rahaprobleemid, venimise tõttu 
tekkinud avalikkuse vastuseis ja pidevad keelud ehitada valitud 
asukohta (Mathews, 2007). Kuigi Fun Palace oli eksperiment, mis kukkus 
läbi, on projekti imetlenud ja imiteerinud paljud, see on inspireerinud 
ka teisi arhitekte ja projekte, nagu näiteks Rem Koolhaasi, Bernard 
Tschumit, Peter Eisenmani ja Pompidou keskust Pariisis (Mathews, 
2007). 
 

DILLER SCOFIDIO + RENFRO. THE SHED 
 

Fun Palace oli vaatamata mitteteostumisele innovaatiline 
projekt, mis kasutas ära kineetika tugevusi: paindlikkust, 
vaatemängulisust ja tehnilisi võimalusi. Meelelahutus ja kultuur 
tõestasid end aladena, kus kineetiline arhitektuur suudab pakkuda 
paindlikku vormi ja vaatemängulisi lahendusi, mis ajutise ruumina 
pakuvad kohanemisvõimalust ka ühiskonnas toimuvatele muutustele. 
Fun Palace’ist mõjutatud ja 2019. aastal valmis saanud Diller Scofidio + 
Renfro projekt “The Shed” on hea näide suuremahulisest 
kultuurikeskusest, kus kineetiline süsteem on leidnud kasutust füüsilises 
ruumis ja on end ära tasunud. The Shed on mittetulunduslik asutus New 
Yorgis, mis levitab, arendab ja presenteerib kunsti ning kunstialasid 
(Diller Scofidio + Renfro, 2019). Kultuurikeskus on kaheksakorruseline 
hoone, mille alla kuuluvad näiteks galeriid, teater, loomelabor, 
üritusteruum, prooviruumid ja suureskaalaline etendusteruum The 
MCCourt, mille moodustab liikuv kest. The Shedi kineetiline kest oli 

inspireeritud varasemalt Hudson Yardsis asunud High Line’ist ja The 
West Side Railyardist, mis tõid piirkonda tagasi ajaloo jälgi ning andsid 
idee luua suure rööbastel horisontaalselt liikuva kesta (Diller Scofidio + 
Renfro, 2019). The Shed on olnud siiani edukas: paindlik ruum on 
pakkunud mitmekesiseid ajutisi ruumisiseseid lahendusi ning kineetiline 
kest on edukalt võimaldanud suure ala avalikult avamist, kui 
suureskaalalist etendusruumi pole parasjagu tarvis (Lubell, 2019). 

 

STEVEN HOLL. STOREFRONT 
 

Väikeseskaalalistest kineetiliste süsteemidega 
kultuuriprojektidest on üks kuulsamaid ka New Yorgis asuv 1993. aastal 
Steven Holli ja Vito Acconci projekteeritud galerii Storefront for Art and 
Architecture fassaad. Storefront for Art and Architecture on 

The Shed. Diller Scofidio + Renfro (Oh, 2019) 
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organisatsioon, mis proovib arendada innovatsiooni nii arhitektuuris, 
kunstis kui ka disainis. Organisatsioon uurib peamisi probleeme kunstis 
ja arhitektuuris, et suurendada teadlikkust ja huvi kaasaegse kunsti, 
disaini ja arhitektuuri vastu (Storefrontnews.org, 2014). Organisatsiooni 
galerii on aga kuulus oma fassaadi poolest. Storefronti galeriiks on kitsas 
ja tänavaga ühes suunas jooksev ruum. See inspireeris arhitekte, kes 
disainisid fassaadile seinaelemendid, et avada näituseruum tänavale 
(Storefrontnews.org, 2014). Seinaavad töötavad nii sissepääsudena kui 
ka ruumi aktiveerijana – need loovad n-ö vaheruumina sise- ja väliruumi 
ühendades ühe avatud ruumi. Fassaad töötab eksperimendina, kus 
kunstnikud saavad seinaelementide mängulise liigutamise abil luua 
näituseruume, mis sekkuvad tugevalt väliruumi. Storefront on hea näide 
eksperimentaalsest disainist, mille publik võttis soojalt vastu ja mis 
kogus kuulsust üle kogu maailma. Storefronti fassaad suutis oma selge 
arhitektuurse ideega luua ühe inspireeriva interaktiivse pinna ja samas 
pakkuda selle pinna peal vaatemängulist kogemust. 

Projektid nagu “Fun Palace”, “The Shed” ja “Storefront” 
näitavad selgelt, millised vormid ja süsteemid on kineetilises 
arhitektuuris end ära tasunud. Tulemusi pole näidanud mitte ainult 
nende vormid ja süsteemid, vaid need projektid on ka tõestanud, et 
kineetika on kultuuriruumis töövõimeline ja pakub midagi uut 
arhitektuurile, linnaruumile ja inimestele.  
 
 
 
 
 

Storefront for Art and Archiecture. Steven Holl, Vito Acconci  
(Storefrontnews.org, 2014) 
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Kineetika arhitektuuris  (Mehide, 2020) 



 

 

 

34 

 

Intervjuud 
 
Intervjuu Laura Tootsi ja Johannes Särega. 21.10.2020. 
 
1. Kas EKKM on huvitatud aastaringsest programmist? 
 
Johannes: Aastaringi ju võime toimida. Praegu on olude sunnil EKKM 
talvel kinni. Plaan oleks neli näitust lihtsalt ajaliselt pikemaks teha.  
Laura: Ajalooliselt on olnud nii, et on olnud nii külm, et haigeks jäämine 
on garanteeritud. Maja on hästi ehitatud, aga vähese 
soojusisolatsiooniga. See aga tähendab, et on vaja tohutus koguses 
kütta, mis omakorda tähendab konkreetset märki elektriarvetes. Hooaja 
väliselt aga on toimunud lühiajalisi meie programmiväliseid projekte 
EKKMis. Varasemalt on olnud aga näitusegraafik tihedam, näitused 
lühemad, aga rohkem. Jällegi kolme ja poole inimesega on sellist 
tihedat programmi raske teha. 2 aastat tagasi ole meil 6 näitust ja 
alustasime Köler Prize’ga, mis tähendas viite soolonäitust ning tekkis 
olukord, kus oli väga palju asju koos ja seetõttu saime aru, et näitused 
peavad olema lühemad ja pikemad. Ka 6-7 nädalat neile neljale 
näitusele anda on palju mugavam, aga mulle nüüd tundub isiklikult, et 
see võib olla ka 8-9, sest see annab organisatsiooni enda sisemiste 
loogikate järjepidevate parandamistele rohkem ruumi. Me oleme aru 
saanud erinevaid omavahelisi vestluseid pidades ja EKKMi kui 14-aasta 
vanuse organisatsiooni tekke lugu, selle eesmärke ja väärtusküsimusi 
arutades, et väga vähe on jäänud läbi rääkimata miks, kuidas, kellele ja 
missuguse kaasatusega me seda programmi teeme. Osati me ise 
otsime neid küsimusi, sest meie praegune tiim on alles sellest aastast.  
 
2. Kas EKKM on huvitatud tulu teenimise võimalusest? 

 
Laura: Me siin hiljuti arutasime pileti osas, et EKKM kui avaliku ruumi jätk 
siseruumis. See on see põhjus, miks siin ei ole kunagi piletimüüki olnud. 
See on põhimõte, mis on asutajaliikmete poolt kaasas käinud. Mulle on 
ka väga sümpaatne, sest see tasakaalustab seda, et see maja on väga 
raskesti ligipääsetav: ainult füüsilises vormis inimestele, kõik need 
astmed ja nii.  
Johannes: Raha teenimise puhul oleme täheldanud, et vaesena oleme 
me väga stressivabad. Meil ole pinget raha teenida, mis paljudel 
asutustel on. Kuna me sõltume ainult avalikust rahastusest, siis me 
oleme sellises heas vahealas, kus ei ole ebavajalikke ootusi ega pingeid.  
Laura: Ainus asi, kus oli programmiline eraraha kaasamine, oli alguses 
igal aastal ja hiljem üle aasta toimunud Köler Prize’i nominentide 
võistlusnäitusel. Peaauhind 10 000 eurot ja publiku auhind 2000 eurot 
tulid erasektorist ja sealt olidki pikalt ühed toetajaid aastaid. Kuna seda 
rahastust enam ei ole, siis ei toimunud see aasta ka Köler Prize’i. 
Sünduste mõttes: kui siin tehakse raamatu esitlusi või plaadi kontserte, 
pulmi või pidusid, siis pileti hind ongi minimaalne, mis katab ära sellel 
ajal majas toimetava inimese töötasu ja tehnika rendi. Me tahaks aga 
teha maailma parimaid näitusi. 
 
3. Millisena näete EKKMi kui organisatsiooni tulevikku? Kas EKKM 
on jätkusuutlik? 
 
Laura: Hea küsimus. Hiljuti tegime ise oma kolleegide seas küsitluse ja 
uurisime ise ka seda jätkusuutlikkuse küsimust. Me ise töötame ka läbi 
neid vastuseid, aga eks muidugi näeme, et on jätkusuutlik. Just see 
sama avaliku ruumi jätk siseruumides maailma tasemel näitustel ja 
tohutu pühendumine tiimi poolt külaliskunstnikele ja kuraatoritele, kes 
saavad just siin majas sellisel viisil eksperimentaalseid asju teha, mida 
kuskile mujale ruumi vastu ei võeta, on need, mida EKKM pakub. 
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Ambitsioonid on meil päris suured. Soov on pakkuda 
eksperimentaalsust, mängulisust, avatust ja vastutulelikkust kunstnikele 
ja kuraatoritele. Et seda pakkuda, peakski maja justkui pragunema. 
Mulle tundub, et seda saab nagu võrrelda teljega, kus üks asi on tipus 
ja loomu poolest reljeefne ja siis muus korralduslikus otsas on see ots 
käest ära. EKKM ongi nagu selline katkine paat - seda loovad maja enda 
nõudlikkus, suhted linnaga, see, et meil ei ole pikka perspektiivi endal, 
sest see on väga magusa maa-ala peal kiiresti gentrifitseerunud 
piirkonnas, milles oleme kas ise veidi süüdi. Jätkusuutlikkuse poole 
pealt soovime jätkata meie mängulise ja hea näituseprogrammiga, mis 
on ainulaadne, sest me ei pea kellelegi vastuseid, aru andma. Me 
tunneme uhkust, et meil on võõrustada neid külaliskunstnikke, 
kuraatoreid ja külalisprojekte - tuua Eesti publikuni seda, mida mujal on, 
ja mitte seda, mis meil siin kohapeal on. Rahvusvahelised näitused on 
küll kõige pingelisemad, kuid lõpuks on neil kõige magusamad 
tulemused. Teine küsimus, et kas need näitused on võimalikud ainult 
selles majas ja kui peaks siin juhtuma midagi suhetes omanikuga, 
avalikkusega või rahastajatega, kelleks on kultuurkapital ja 
kultuuriministeerium, siis kas see idee (EKKM) on võimalik ka kusagil 
mujal.  
4. Millistest ruumidest EKKM tunneb näiteks puudust? 
 
Laura: Kõik võiks olla poole väiksem. 
Johannes: Näitusepinda on meil piisavalt. Taustasüsteem võiks parem 
olla: load, hoidlad, tööruumid, ettevalmistusruum, väljasaatmisruum. 
Need võiksid olla adekvaatsed, soojad, mitte läbilaskva katusega. Kui 
maja läheks renoveerimisele, siis need ruumid tekiksid ka.  
 Laura: Osad ruumid majas vahetavad oma funktsiooni läbi aja, 
sest ootused ja vajadused muutuvad, kuid oleme aru saanud, et 
köögipoole pinda on juurde vaja. Kus oleks näiteks puhta töö ruum või 
kus oleks näiteks tolmutöö ruum. Praegu on näituste ettevalmistamisel 

ja näituste jaoks tööde valikul esimene vajadus just selle kunstniku see 
töö. Kuna aga meil puuduvad igasugused tingimused neid asju näidata, 
mitte ainult kaasaegsete välikunstnike tingimuste tõttu, et asjad on nii 
või nii, mida on EKKMis konstruktsiooni tõttu raske täita, vaid ka Eesti 
kunstiklassika varamust tööde näitamine, mis kuuluvad kuskile 
muuseumi kogusse või ka erakogusse ja on väga kindlate 
esitlustingimuste puhul ainult kättesaadavad sellest kogust, ka näiteks 
need tingimused, et inimese valve ja et tal on oma ruum, kus istuda, siis 
neid tingimusi on meie majas väga raske kontrollida. Ideaalne oleks 
nagu laborisüsteem, kus kõik on kontrollitav. Teine küsimus on, et kuna 
sellest on alati mööda saadud, siis kas on üldse vaja sellised töid 
näidata. Siiamaani on nii maja kui ka külaliskuraatorid piisavalt leidlikud 
olnud asjade ümber mõtestamisel või on siia tulnud kunstnikke, kes 
tulevad ise vastu, kui nad saavad aru, mis see EKKM tegelikult on – siin 
selles kontekstis ja selle sisuga näituse puhul teose esitlemine võib olla 
hoopiski teistmoodi. See on omamoodi võluv ja väärtustav – seda ka 
siin majas näitusi korraldavate ja loovate inimeste puhul.  
 
5. Kas EKKM oleks huvitatud ka asukoha vahetusest? 
 
Laura: See on nagu see sama, et kas sama idee saaks eksisteerida ka 
mujal. 
Johannes: Me oleme ka ise selle peale mõelnud. Maja ja EKKM on alati 
olnud võrdusmärgi taga. Kuidagi see keskkond on sellest mõnusast 
lahedast hipilaagrist läinud hästi pingeliseks. Mõnu on nagu ära 
kadunud. Natuke on tunne, et tahaks siia jääda trotsist.  
Laura: EKKM on tegelikult juba selle maja ajalukku sisse kirjutatud. Siia 
majja on juba nii palju panustatud, et kogu nende 14 aasta jooksul on 
maja nii palju kohendatud, et oleks lõpuks päris raske lahkuda.  
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6. Mida olulist oskaksite rääkida olemasolevast majast ja 
asukohast? 
 
Johaness: Kõrvalkrundiga ei ole veel linnal hetkel plaani. See on 
linnamaa, võib-olla sinna tuleb linna raamatukogu, aga kui peaks 
juhtuma, et tankla asemele tuleb linnavalitsus, siis kõrvalkrundile tuleks 
hoopis administratiivhoone. Kõige tõenäolisem on, et nad müüvad selle 
maha ja sinna tuleb arendus. Algul võib sinna tulla lihtsalt üks europark. 
On tulnud juttu, et garaažide lammutamise käigus võetakse ka estakaad 
maha, mis mingis mõttes oleks meile pikas plaanis hea, sest see on suur 
osa eelarvest, mida tuleb renoveerimisele kulutada. Plaan võib olla jah, 
et pärast praegust tagumist müüri lammutatakse kõik ära. Müüri taga 
on parkla. Estakaad võiks aga jääda. Ta on väga iseloomulik osa majast. 
See estakaad ei ole küll muinsuskaitse all, kuid ta on ainuke olemasolev 
füüsiline osa. Kui see ka maha lammutatakse, siis selle vorm võiks 
eskiisprojektis ikkagi kuidagi kajastuda – markeeriks seda algset kuju.  
Laura: Estakaad on jah nii iseloomulik ja võluv ruum, kus kunstiteoseid 
vaadata ja installida. Sellist teist ruumi, sellise kaldega 17,9 kraadi, ei 
ole kuskil mujal kaasaegsekunstimuuseumites. Seal tunned veel 
rohkemgi – kas õues on külm, palav – kõik tuleb läbi pragude. 
Muinsuskaitse tahab, et mingisugune vorm antakse ka teisele 
estakaadile, mida enam seal ei ole, sest see pool ruumist on 
muinsuskaitse all.  
 
7. Kas te näete tulevikus külastajate arvu suurenemist, kui siinne 
ala arendatakse välja? 
 
Johannes: Jah, kindlasti. Kui arendus jätkub, siis siin on potentsiaali 
külastajate arvu suurenemiseks. 
Laura: Välja arvatud erialasele külastajale, kes on meile truu, on meil 
päris palju publikurühmi kasutamata. Meil ole ühtegi 

publikuharidusprogramme, mis tähendab, et meil on jäetud kõrvale 
täitsa lapsed ja noored. Ometigi on siin piirkonnas koole ja huvikoole 
väga palju. On neid, kellele võiks tunduda see veidra looga imelik maja 
väga atraktiivne. Seda näiteks just huvijuhi ja õpetaja perspektiivist. 
Võib-olla meed metalltalad ja industriaalne aura annavad teistmoodi 
kogemuse.  
Johannes: Niipalju, kui meil neid näituseid on, kõnetaks see kasvõi 
esmasel tasemel nii palju rohkem noori, kui mõni maalinäitus.  
Laura: Jah, nad on siin meil üsna eksperimentaalse vormiga, väga 
kaasaegsete küsimustega, näiteks väga kõnetavaid poliitika 
valuküsimusi jne. Laiemad küsimused on need, millest läbi kunstiliste 
võttestike ja motiivide ja tehnikate saaks võluvalt rääkida. Praegu on 
muidu see stabiilsus ja need külastajate numbrid rahuldavad.  
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OBJEKT  

 

EESTI KAASAEGSE KUNSTI MUUSEUMI ASUTUS 
 

Magistritöö objekt on Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum. Eesti 
Kaasaegse Kunsti Muuseum pakub pinda eksperimentaalsele 
ekspositsioonidisainile, paindlikkust ja võimalusi kunstnikele, 
kuraatoritele ning peab oluliseks kaasaegse kunsti muuseumi kui avaliku 
ruumi olemust. Neid asjaolusid tõendavad näiteks intervjuud Anu 
Vahtra ja Ann Mirjam Vaiklaga, kes mainisid just EKKMi kui 
kunstiasutust, kus kunstnikel on märkimisväärselt suuremad võimalused 
ja paindlikumad nõuded kui mujal Eesti kunstiasutustes (Mehide ja 
Vahtra, 2020) (Mehide ja Vaikla, 2020). Ka EKKMi juht Laura Toots on 
öelnud: “Just see sama avaliku ruumi jätk siseruumides maailma 
tasemel näitustel ja tohutu pühendumine tiimi poolt külaliskunstnikele 
ja kuraatoritele, kes saavad just siin majas sellisel viisil 
eksperimentaalseid asju teha, mida kuskile mujale ruumi vastu ei võeta, 
on need, mida EKKM pakub. Ambitsioonid on meil päris suured. Soov 
on pakkuda eksperimentaalsust, mängulisust, avatust ja vastutulelikkust 
kunstnikele ja kuraatoritele“ (Mehide, Toots ja Säre, 2020). EKKM võib 
oma olemuse ja olulisusega Eesti kunstimaastikul olla järgmiseks 
suureks kunstiasutuseks. Magistritöö pakub välja uue kaasaegse kunsti 
muuseumi EKKMle, mis püüab luua EKKMi olemust ja olulisust 
arvestades kohanemisvõimelist, praktilist, paindlikku, mitmekesist, 
vaatemängulist, inspireerivat ning avastamist pakkuvat keskkonda 
kassaegsele kunstile, kunstnikele, kuraatoritele ja külastajatele.  

EKKMi olulisust Eesti kaasaegse kunsti maastikul näitavad hetkel 
muusemi kindlustatud koht uue kunsti propageerijana ja EKKMi 
saavutused aastate jooksul. EKKM on iseseisev ja sõltumatu 
kunstiasutus, mis tegeleb eksperimentaalse ja kriitilise kunsti 
tutvustamise ning levitamisega (EKKM.ee, 2020). EKKMi iseloomustab 
kaasaegse kunsti muuseumi ja galerii vahepealne olek – muuseumiga 
sarnaselt ei teeni EKKM kasumit, kunstimüügi asemel toimub 
kunstitutvustus ning muuseumile kohasena on EKKMil ka 
lisaprogrammid. Nendeks on näiteks võimalused külastada kohvikut ja 
astuda sisse raamatupoodi. Sarnaselt kunstigaleriidega tutvustab EKKM 
aga uut kunsti ning seejuures toimuvad pidevad vahelduvad näitused. 
EKKMi oluliste saavutuste hulka kuulub näiteks 2011. aastal asutatud 
Köler Prize’i nimelise kaasaegse kunsti preemia, millega kaasneb ka 
näitus; 2013. aastal avatud Lugemiku raamatupood; kunsti- ja 
näituseproduktsiooni ettevõte Valge Kuup; 2014. aastal asutatud 
tudengigalerii ISFAG; 2015. aastal avatud EKKMi kohvik (EKKM.ee, 
2020). 

 
Eesi Kaasaegse Kunsti Muuseum (EKKM.ee, 2020) 
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ASUKOHT 
 

EKKMi asukoht Põhja-Tallinnas pakub piirkonna ruumiliste 
omaduste ja ajalooga sobivat aluspinda uue kaasaegse kunsti 
muuseumi ehitusele. EKKMi praegune asukoht ja hoone on pika ja 
huvitava ajalooga. EKKM asub aadressil Põhja puiestee 35 (uue 
aadressiga Rumbi 3), mis on olnud organisatsiooni aadress selle 
algusaegadest. See Põhja-Tallinnas Kalaranna lähedal asuv krunt on 
ajalooliselt paiknenud raudteeäärsel alal (Maa-amet, 2020). Mainitud 
raudtee ühendas Tallinna sadamaalal ja Koplis asuvaid tehaseid, 
sadamaid. Raudtee jäi oma asukohta kuni 2009. aastani, mil see 
eemaldati ja avati Kultuurikilomeeter.  

Põhja puiestee 35 hoonet ümbritseb põhjas meri, lõunas 
Tallinna vanalinn ja Mere puiestee, idas sadam ja tehased ning läänes 
Kalarand ja Kalamaja. Selleks et aimdust saada koha olulisusest, 
iseloomust ja krundi kasutamise võimalustest, võiks pilgu heita EKKMi 
hoone ja piirkonna ajalukku. Jaak Juske mainib näiteks oma raamatus 
“Lood unustatud Tallinnast”, et veel 14. sajandil ulatus meri Põhja 
puiesteeni (Juske, 2012). 

Esimesed konkreetsemad andmed Põhja puiestee merepoolse 
osa, praeguse Kultuurikilomeetri alguse ja EKKMi ümbruse kohta 
pärinevad keskajast, mil kalurid randusid Kalaranda paatidega ja asusid 
kauplema sinnasamasse rajatud kalaturul. (Põhja-Tallinna veebilehe 
toimetajad, 2009). 17. sajandil rajati sinna Stuarti reduut, mullast 
kaitserajatis (Kultuurimälestiste register, 2018). 19. sajandi algul asus 
praeguse Kultuurikatla juures supelasutus, kus peale ujumise sai võtta 
eelsoojendatud merevees ka vanne (Juske, 2012). 1865. aastal rajati 
vana supelasutuse kohale linna gaasijaam (Kultuurimälestiste register, 
2008). See varustas gaasiga tollase Revali tänavalaternaid ja ka avalikke 
hooneid. 20. sajandi algul läks Tallinn üle elektrivalgustusele ja nii avati 

1913. aastal gaasijaama maa-aladel ja kõrval Tallinna elektrijaam 

(Kultuurimälestiste register, 2008). Peale elektri tootis jaam ka soojust. 
1979. aastal lõpetati elektri tootmine ja 1990ndate alguses ka soojuse 
tootmine (Kultuurimälestiste register, 2008). Nüüdseks on jaama 
hoonetes Kultuurikatel, Energia avastuskeskus, EKKM. 
 Kultuurikilomeetrilt edasi liikudes jõuab Kalaranda, kus asus 
varem näiteks 20. sajandil tegutsev kalatehas, keskajal köiepunujate 
töökojad ja 19. sajandi lõpus ehitatud Ilmarise masinatehas (Juske, 
2012). Kalarannas on ka Tallinna kesklinna ainuke liivarand. Kaugemale 
Kalamajja jääb veel Patarei merekindlus, mis hiljem muudeti vanglaks. 
Nüüdseks on Patarei kompleks kujunenud populaarseks kultuuriürituste 
paigaks. Selle kõrval asub Lennusadam, mis 1913. aastal ehitati 
vesilennukite angaariks ja kus nüüd asub meremuuseum (Juske, 2012). 
Kalamaja on praegu väga kiirelt arenev piirkond. Sinna ehitatakse üha 
rohkem uusi kortermaju ja ta on muutunud populaarseks 
elamurajooniks.  

Põhja puiesteelt Kultuurikatla juurest sadama poole jääb 
Linnahall, mis varasemalt rajati spordi- ja kultuurikeskuseks, kuid praegu 
seisab tühjalt ja ootab renoveerimist ja uue elu sissepuhumist. Praeguse 
A-terminali aladele rajati 14. sajandil laevade randumissild. 18. sajandil 
alustati vana kaubasadama kõrvale sõjasadama ja admiraliteedi 
ehitamist (Juske, 2012). Piirkonnast kujunes oluline tööstuspiirkond. 
Praegu on piirkond muutumas elamu- ja äripiirkonnaks. Sadama äärde 
kavandatakse praeguste planeeringute, ideede ja plaanide järgi uut 
linnaelu keskust. 

Kultuurikatla juurest alla liikudes jõuab Mere puiesteeni. 
Puiesteel asuva Kalev SPA ja Paksu Margareeta vahelisel alal oli pärast 
Väikese Rannavärava muldkindlustuse lammutamist 19. sajandil 
prügimägi ja hiljem vanakraamiturg (Juske, 2012). Samal ajal oli 
Väikesest Rannaväravast Kanuti aiani ulatuval alal vaksaliehitus. Hiljem 
anti sama ala Kanuti gildile, kes asus sinna looma linnarahvale 
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puhkamiseks ja meelelahutuseks mõeldud parki (Juske, 2012). 
Rahapuuduse tõttu ei viidud projekti lõplikult ellu ja ala kasutati näiteks 
tsirkuste asupaigana. 19. sajandi lõpupoole rajati Kanuti aia serva Aia 
tänava äärde linnapalee, mis muudeti hiljem seltskondlikuks majaks, kus 
nüüd asub Kanutiaia noortemaja (Juske, 2012). Mere puiesteel asus 
kunagi ka esinduskino Grand Marina, mille müüridele ehitati hiljem 
ohvitseride maja ja kus praegu asub Vene kultuurikeskus. 1965. aastal 
valmis Kanuti aia ääres Kalevi siseujula, kus praegu asub pärast 
ümberehitusi Kalev SPA (Juske, 2012). Teisele poole Mere puiesteed 
jääb 19.–20. sajandil rajatud Rotermanni tööstuskvartal. Rotermannist 
on saanud populaarne ja moodne linnakeskus. 

Kultuurikatlast edelas asub Suure Rannavärava eesvärava torn 
Paks Margareeta. Sinna rajati 19. sajandil vangla, millest hiljem sai 
linnamuuseum, ja nüüd asub hoones Meremuuseum. Paksu Margareeta 
ees asus kunagi üks Tallinna vanimaid avalikke korrastatud haljasalasid 
– Roosiaed (Juske, 2012). Nüüd asub Paksu Margareeta kõrval 
mälestusmärk Estonia laevahuku ohvritele. Teisele poole väravat jääval 
praegusel Skoone bastioni ja staadioni alal oli 15. sajandil ehitatud 
Gertrudi kabel, mis hiljem ehitati Gertrudi kirikuks (Juske, 2012). Selle 
lähistel asusid veel näiteks tiik, hospidal, kalmistu. Pärast Skoone 
bastioni valmimist ja hiljem kasutuseta jätmist loodi sinna 19. sajandil 
haljastuskava. Haljasalaks muudeti ka bastioniesine Stuarti reduut. 
Rajatud haljasalale ehitati restorane ja muusikapaviljone. 20. sajandil oli 
Skoone bastioni jalamil spordiväljak. Veel võis näha 20. sajandil Skoone 
bastioni aladel lõbustusparki, suveteatrit. Rannamäe oli populaarne 
meelelahutuskoht (Juske, 2012). 
 
 
 
 

HOONE 
 

Pöörates pilgu EKKMi praegusele hoonele Põhja puiesteel, 
avaneb meile vaade, mis räägib hoone huvitavast ruumilisest olukorrast 
ja hoone kasutusvõimalustest. Kui Tallinna elektri- ja soojajaamas 
lõpetati soojuse tootmine ning aastaid hiljem, 2006. aastal alustas 
EKKM tegevust vana elektrijaama administratiivhoones, ei tehtud pärast 
hoone renoveerimist konstruktsioonis ja siseruumides väga suuri 
muudatusi, kuid kõik väiksemad muudatused aastate jooksul on jätnud 
hoonele oma ilme. Põhja puiestee hoone fassaadil on näiteks võrreldes 
varasemaga tekkinud omajagu uusi avasid ja neid ka kinni müüritud. 
Hoone ei ole enam ka Kultuurikatlaga ühes tükis: 2014.aastal võeti 

Asukoht (Maa-amet, 2014) 
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maha kahe hoone vaheline estakaad. Johannes Säre räägib praeguste 
EKKMi juhtidega tehtud intervjuus, et muinsuskaitse näeb ikkagi ette 
estakaadi markeerimist ruumis vähemalt mingilgi määral, et anda 
aimdust selle asukoha ajaloost (Mehide, Toots ja Säre, 2020). Hoone 
teisele poole jääv estakaad on veel alles, kuid ka selle tulevik on 
ähmane. Johannes Säre ütleb, et kuna piirkond on hetkel arendamisel 
ja krundipiire muudeti, näeb linn ette olemasolevate garaažide 
lammutamist, mis võib sisaldada ka estakaadi lammutust (Mehide, 
Toots ja Säre, 2020). Käivad ka arutlused, mida üldse ette võtta uute 
tekkinud kruntidega. Näiteks Kalaranna-poolsele krundile võivad tulla 
kas parkla, raamatukogu, linnavalitsuse administratiivhoone või hoopis 
müüakse see maha ja sinna tulevad kortermajad, büroohooned 
(Mehide, Toots ja Säre, 2020).  

EKKMi peasissepääs suundub läbi kohviku, mis on oluline 
erinevate ürituste korraldamise paik. Hoones edasi liikudes jõuab 
galeriiruumidesse, teisel korrusel on ka eraldi sissepääsuga 
kontoriruumid, töötuba. Kõrvalhoones garaažis asub raamatupood. 
EKKMil on ka tagaaed, kus asuvad terrass, kogukonnaaed ning vanades 
garaažides paiknevad laod. EKKM tunneb puudust korralikust laost, 
töötubadest ning toimivast ja võimalusi pakkuvast muuseumi 
majandavast süsteemist. Laura Toots räägib, et EKKMil on vaja ruume, 
et majandada eksponaate, ladusid ja töökodasid, et näitusi 
efektiivsemalt üles panna. EKKMi juhi arvates oleks ideaalne just selline 
süsteem, kus kõik on kontrollitav – nagu labor. Samas mainib ta, et siiani 
on praegune reeglipäratu süsteem omamoodi võluv – see on saanud 
osaks EKKMi olemusest (Mehide, Toots ja Säre, 2020). 

Aastate jooksul on EKKM väikeste sekkumiste ja 
ümberehitustega muutnud hoone omale hubaseks ja meeldivaks 
keskkonnaks. Laura Toots räägib intervjuus, et hoonele omane 
kaootilisus ja robustsus on muutnud muuseumi EKKMi eestvedajatele ja 
ka Eesti kunstnikele väga inspireerivaks ja omaseks paigaks (Mehide, 

Toots ja Säre, 2020). Kaootilisust hoones iseloomustab näiteks ruumide 
raske ligipääsetavus, sisekliima ebastabiilsus ja konstruktsiooni 
ebakorrapärasus. On selge, et hoone on oma kasutajate – kunstnike, 
kuraatorite ja EKKMi juhtide jaoks oluline. Ka selle asukoht on EKKMi 
juhtidele, külastajatele ja kunstnikele meelepärane. Johannes Säre 
ütleb, et kuigi EKKMi tegevus on praegu piirkonnas toimuvate muutuste 
tõttu komplitseeritud ja ebamugav, tahaks neile peale langenud survele 
vastu seista ja paigale jääda (Mehide, Toots ja Säre, 2020). Nii jääks 
kunstitegevus magusas ja kallinevas arenduspiirkonnas mere ääres alles. 
Linna seisukoht on seevastu kahetine. Ühelt poolt võiks hipiliku asutuse 
mujale kolida ja asukoha välja arendada äripiirkonnaks, samas aga näeb 
linn, et EKKMil on oluline koht  Eesti kunstimaastikul (Tallinn.ee, 2019). 

Asukoht (Maa-amet, 2019) 
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See tähendab, et kui EKKM jääks Põhja puiesteele, kuhu on kogunenud 
ka omajagu kultuurielu, täidab ta asukohale omast kultuuriedendaja 
rolli. Abilinnapea Eha Võrk mainib, et kultuurielu kogunemine 
Kultuurikatla ümber on hea suund (Tallinn.ee, 2019): „Detailplaneering 
näeb ette praeguse EKKMi kohal ühiskondlikku hoonet, kuid linnal ei 
ole kavas Kultuurikatla ning mere vahelist ala arendada välja enne, kui 
selgub Linnahalli tulevik. Selleks et ala moodustaks terviku, on see 
mõistlik koos Linnahalliga välja arendada.” Kui Linnahall tõesti korda 
tehakse, tekib küsimus, kas see mõjutab ka EKKMi tegevust Põhja 
puiesteel? 
 

 

 
 
 

PROJEKT 

 
Magistritöö projekti eesmärk on pakkuda välja uus kaasaegse 

kunsti muuseum, mis loob paindlikkust, vaatemängu, ootamatut ruumi 
kunstnikele, kuraatoritele ja külastajatele, loob süsteemid muuseumi 
igapäevaseks majandamiseks ja kujundab ümber ruumi muuseumi 
lisategevusteks. Kaasaegse kunsti muuseum oleks kui kultuurikeskus ja 
töökoda – masin, mis on konstruktiivne taustsüsteem 
eksperimenteerimisele, avastusele ja õppele. 

Projekti arhitektuurne idee tuleneb galeriiruumi käsitlusest kui 
konteinerist ja on inspireeritud Steven Holli galerii Storefront for Art and 
Architecture fassaadikontseptsioonist, Cedric Price’i Fun Palace’i kraana 
kui ruumi rekonfigureerimise masina ideest ning palee konstruktiivsest 
vormist, Yona Friedmani Ville Spatiale õhku tõstetud struktuuri ideest, 
Dillee Scofidio + Renfro (DS+R) The Shedi kultuurikeskuse 
mitmekesistest, ajutistest ja paindlikest lahendustest ruumis ja Peter 
Cooki Plug-in-City moodulite tõstmise meetodil töötavast süsteemist.  

EKKMi uus kaasaegse kunsti muuseum on kolmekihiline ruum, 
kus infrastruktuurina töötav vahekiht on muuseumiala ja väliruumi 
ühendaja ning genereerib n-ö vaheruumi – ruumi kahe erineva ruumi 
vahel, mis avab uusi ruumilisi võimalusi ning loob ühe koostöötava 
keskkonna. Muuseumi vahekiht on õhku tõstetud megastruktuur, mis 
koosneb konstruktiivsetest vahelagedest ja kraana liigutamiseks 
mõeldud rööbasvõrgustikust. Vahelaed on vaheruumi tekitajad ning 
muuseumiala ja väliruumi eraldajad, kuid samas muuseumiala avajad 
väliruumi. Rööbastel jookseb konstruktiivne kraana, mis tõstab 
konteinereid ehk erinevas skaalas galeriiruume ja lisaprogrammidele 
vajalikke moodulelemente ühest asukohast teise. Kraana mitte ainult ei 
tõsta ruumielemente, vaid on ka ise osa muuseumiruumist – kraana 

Idee lõige (Mehide, 2021) 
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konstruktsiooniks on pikk jalgadel galerii, mis loob kogu oma 
struktuuriga aluse ajutisteks ruumilisteks lahendusteks ning pakub pinda 
kunstiteostele. Kraana pikale galeriile on asetatud interaktiivne ekraan, 
mida on võimalik kasutada videoinstallatsioonide jaoks. Galerii ise on 
pikk ja kitsas ruum, mis pakub lisaatraktsioonina vaatemängulist 
kogemust ja kus võib ülevalt alla vaadates näha maastikuinstallatsioone. 
Kraana pakub ka võimalust kasutada olemasolevat hoonet kui kunsti 
eksponeerimise pinda. Konteineriteks on suur galerii, mis moodustab 
koos vahelaega ühe ekspositsiooniruumi, olemasolev estakaad, mida 
on võimalik tõsta ühest asukohast teise, kaubakonteinerid, mis töötavad 
eksponaatide, materjalide ja tööriistade ladudena, ning 
konteinertaimestik, mis on osa EKKMi kogukonnaaiast. 

Uus ja kõrge galeriiruum on neljast osast koosnev 
rekonfigureeritav ruum – avalik väliruum, horisontaalselt liikuv vahelagi, 
fikseeritud ruum ja fikseerimata tõstetav ruum. Galeriiruum on antud 
kunstnikele ja kuraatoritele vabalt kasutada ja neil on võimalik ruume 
ümber mängides luua uut kogemust pakkuv näituseruum. Lisaks 
toimuvad galeriialal lisaprogrammid – näiteks laadad, kunstimessid, 
üritused jne. Galeriiruumi alasse on genereeritud ka kogukonnaaed ja 
lava. Kogukonnaaia moodustavad tõstetavad taimekastid ehk 
konteinertaimestik. Lavaruumi loovad tõstetav galerii, vahelagi, 
fikseeritud galerii ja kraana, mis üheskoos loovad suure avaliku ruumi. 
EKKMi estakaad töötab kallutatud galeriina ja on tõstetav hoone 
vastaspoolele, kus kunagi asus teine estakaad, et markeerida ajaloolise 
estakaadi vormi ja samas luua uuesti ühendus Kultuurikatlaga. See 
annab ka võimaluse ühendada EKKM ja Kultuurikatel üheks kunsti- ja 
kultuuriasutuseks. Estakaadi algasend annab ka võimaluse muuseumi 
väljapääsuks, sest sel on otseühendus vana hoone kolmanda korrusega. 
Standardsed kaubakonteinerid loovad koos ettevalmistusruumi, 
töökodade ja ärasaatmisruumiga ühe töötava muuseumi majandava 
süsteemi. Konteinerid ehk laod tõstetakse töökodade ette ja 

tõmmatakse mööda rööpaid siseruumidesse. Ettevalmistusruum, 
töökojad ja ärasaatmisruum moodustavad ühe suure ruumi, mis on 
liigutatavate vaheseintega võimalik eraldada väiksemateks ühikuteks. 
See suur ruum on ristkasutatav – võimalik on luua üks suur 
ettevalmistusruum või jagada see väikesteks eriotstarbelisteks 
töökodadeks, mida varustavad tööriistadega konteinerid.  

EKKM jääb asukohta, kus idas jookseb sõidutee, lõunas 
kergliiklustee Kultuurikilomeeter ja läänes ning põhjas arendusootel 
tühermaa. Kultuurikilomeeter soodustab uue galerii publikule avamist ja 
võimaldab galeriil sekkuda avalikku ruumi. Nii loob galerii koos 
Kultuurikilomeetriga ühtselt toimiva keskkonna. Sõidutee annab 
juurdepääsu ja laadimisala veoautodele, mis toovad töökodadesse ja 

Mahuline kontseptsioon (Mehide, 2021) 
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muuseumisse konteinereid eksponaatide ja materjalidega jne, ning 
asutusejuhtidele, kes sõiduautodega kontorisse tööle tulevad. Sõidutee 
ja Kultuurikilomeetri rist on soodne peasissepääsuks, sest kahe tee ristist 
viib otsetee Põhja puiesteeni, kus on bussi- ja trammipeatused. EKKMi 
hoonest sõiduteeni on vaba ala, mis on sobiv ruum EKKMi 
lisaprogrammile, nagu raamatupood, nõupidamisruumid, muuseumi 
fuajee, lisaruumid, WCd ja kontorid, sest privaatsed ja poolprivaatsed 
ruumid on seal otseühenduses muuseumi ja parklaga. Krundi 
põhjapoolsesse ossa saab tuua töökodade ja ettevalmistusruumi, sest 
selles alas on tagatud otseühendus galeriiruumiga ja laadimisalaga.  

Ettevalmistusruum, töökojad, ärasaatmisruum ja fikseeritud 
galerii moodustavad ühe galeriid teenindava süsteemi, mille keskel 
asub sisehoov, mis annab õhku töökodade ja fikseeritud galerii vahel, 
kuid samas tekitab kõrvalisi väiksemaid galeriiruume, mis koos suure 
galerii ja sisehooviga loovad ühtse galeriide kompleksi. Töökodasid 
teenindavaid konteinereid võib ladustada kontorite kohal, et tagada 
paindlik liikumisruum galerii ja töökodade kompleksile, samas on 
tagatud kiire juurdepääs laadimisalale. Ala teenindav kraana vajab 
ligipääsu nii krundile kui ka krundivälisele alale Kultuurikilomeetril, et 
sekkuda avalikku ruumi ja kutsuda külastajaid muuseumist osa saama. 
Kraana rööpad jooksevad nii olemasoleva hoone ees- kui ka 
tagaruumis, et tagada juurdepääs olemasolevale hoonele, ladudele, 
laadimisalale, ettevalmistusruumidele ja galeriile. Rööpad jooksevad 
läbi estakaadi algasendi, et oleks ühendus EKKMi hoone tagumise 
alaga, mis aga tähendab ruumiliselt konflikti krundi põhjaosas. 
Lahenduseks on tõstuk, mis vertikaalselt liikudes saab oma asukohta 
muuta ning samas tagab ühenduse muuseumiala ja õhku tõstetud 
väliruumi vahel. Olemasolevasse hoonesse jäävad kohvik ja 
galeriipinnad. Korrustevaheline ühendus on tagatud EKKMi 
olemasoleva hoone küljele jääva ja uuele galerii alale jääva trepi ning 
liftiga.  

 

KOKKUVÕTE 

 
Kaasaegse kunsti maastik on eelmise sajandiga võrreldes 

oluliselt muutunud. Suurimateks mõjuallikateks on seejuures olnud 
tehnoloogia, internet, sotsiaalmeedia ja majanduslik olukord. Samas on 
kunst lahti öelnud igasugusest selgest vormist, mis on omakorda 
muutnud kunstiteoste hindamise võrdlemisi keeruliseks protsessiks, sest 
puuduvad selged hindamiskriteeriumid. Tekkinud on uued kunstialad. 
Tõusnud on kogukonna kaasamine kunstiteoste loomisel. Luuakse 
rohkem asukohapõhist kunsti, mis tegeleb kohalike probleemide ja 
paiga mõtestamisega. Kunstnikud ja kuraatorid otsivad uusi väljundeid 
ja valikuvõimaluste pinda nii teoste loomel kui ka näitusedisainis. 

Kontaktalad (Mehide, 2021) 
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Klassikalised näitusepinnad, nagu näiteks kunstigaleriid ja 
kunstimuuseumid, asendatakse üha rohkem ebaharilike kunsti 
eksponeerimise platvormidega - näiteks käest kätte liikuvad 
näitusepinnad. Ekspositsioon võib olla reaalajaliselt muutuvas olekus 
terve avatud näituse ulatuses. Kunstnikud ja kuraatorid püüavad 
eksperimentaalse ja huvitava ekspositsioonidisaini abil pakkuda 
külastajatele uut ja ootamatut kogemust mängides üha enam inimese 
tajudega kunsti ja näituse loomel.  

Toimunud muutused näitavad selgelt ekspositsioonidisaini 
olulisuse tõusu. Peamisteks ekspositsiooniplatvormideks on saanud 
kunstigaleriid ja kaasaegse kunsti muuseumid. Kunstigaleriidel on 
oluline roll uue kunsti tutvustamisel, kunsti ja kunstniku kajastamisel, 
kogukonnaelu edendamisel ja piirkonna arengusse panustamisel. 
Kaasaegse kunsti muuseumid on olulised linna või piirkonna arendajad. 
Tihti ehitatakse kaasaegse kunsti muuseumid suurejoonelise vormiga 
turismimagnetiteks. See võib tulla aga praktilise, paindliku ja kunsti esile 
tõstva eksponeerimispinna arvelt. See-eest kunstimuuseumid nagu Tate 
Modern on näidanud, et suurepäraseks lahenduseks saab olla ka 
mitmekesiseid võimalusi pakkuv galeriipind. Lisaks kunstnikele ja 
kuraatoritele sobilikule näitusepinnale on seal sisse toodud ka 
muuseumi kui avaliku ruumi ideed, kus inimesed saavad muuseumis 
mugavalt ja tasuta aega veeta ning tegeleda erinevate tegevustega, 
nagu näiteks pidada seminare, töötubasid jne. 

Tate Modernile tõi edu muuseumi kui kultuurikeskuse käsitlus – 
paindlik mängulava erinevate võimaluste ja tegevuste vahel. 
Galeriiruumi käsitletakse kunstimaastikul kui konteinerit – ajutist ruumi, 
mis pidevalt tühjeneb ja täitub. Sarnaselt töötab ka lava – ruum, kus 
toimub pidev stseenide vaheldumine ühest situatsioonist teiseks. 
Ekspositsiooniruum vajab eksperimentaalset, praktilist, paindlikku, 
kohanemisvõimelist, tehnilisi võimalusi pakkuvat ja multifunktsionaalset 
keskkonda. Sarnaste konditsioonide tekitamist võimaldab lavakunstis 

vaatemäng. Vaatemäng on osa teatrist, mis ühe süsteemina loob 
teatriliku ruumi, kus loomet mõjutab vaataja asukoht, lava asukoht, 
keskkonna konditsioonid, nt valgus või heli, ja teatri vorm, ruum. 
Teatrikunstis toimub stseenide vaheldumine masina abil, mis liigutamise 
või liikumise kaudu loob erinevate konditsioonidega ruume. Masin 
pakub läbi liikumise alternatiive luua paindlikku, eksperimentaalset ja 
tehniliste võimalustega ruumi. Masina süsteemi mõjutavad liikumise 
aegruumilised elemendid, mõjuvad jõud ja representatsiooni valik. 
Masina abil liikuvat ruumi, mis moodustab ühtse mobiilse keskkonna, 
nimetatakse kineetiliseks arhitektuuriks.  Kineetiline arhitektuur on 
demonstreerinud oma tugevusi esmajärgus just kunsti ja kultuuri 
puudutavates projektides. Seda näitavad näiteks projektid “Fun 
Palace”, “The Shed” ja “Storefront for Art and Architecture”. Need 
projektid tõestasid, et kineetika saab pakkuda lisaks praktilisele ja 
paindlikule otstarbele ka midagi uut arhitektuurile, linnaruumile ja 
inimestele. 

Kineetiline arhitektuur võib pakkuda mitmekesiseid ja praktilisi 
lahendusi Eesti kunstimaastikul just Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumile. 
EKKM on asutus, kes tahab tulla vastu kunstnike ja kuraatorite 
nõudmistele ja vajadustele ning seeläbi luua inspireerivaid näituseid. 
EKKMi hoone asub kohas, millel on pikk ajalugu sadama, tööstuse ja 
kultuuriga. Praegu on asukoht arenduse all tänu millele on sealsel 
piirkonnal suur potentsiaal saada uueks linnakeskuseks. EKKM võib 
panna oma panuse koha arengusse, ehitades uue, eksperimentaalse ja 
funktsionaalse muuseumi. 

Käesolev magistritöö pakub välja uue kaasaegse kunsti 
muuseumi - keskkonna, mis võimaldab paindlikku ja vaatemängulist 
ekspositsiooniruumi kunstnikele, kuraatoritele ja külastajatele, loob 
süsteemse käitumise abil praktilist ruumi muuseumi igapäevaseks 
majandamiseks ja liigutab ruumilisi elemente, et pakkuda eriotstarbega 
ruumi muuseumi lisategevusteks. Kaasaegse kunsti muuseum on kui 
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ühendus kultuurikeskuse ja töökoja vahel. See on masin, mis pakub 
konstruktiivset taustsüsteemi eksperimenteerimisele, avastusele ja 
õppele. 

SUMMARY 

The contemporary art landscape has significantly changed from 
what it was a century ago. The biggest contributors to that change have 
been technology, internet, social media and economic standing. Art 
does not have a clear format anymore and it has made the assessment 
of art pieces a fairly complicated process because there is no clear eval-
uation criteria. New forms of art have emerged. We see more and more 
engagement of communities when creating art. Art has become more 
location specific addressing local problems and reflecting the neighbor-
hood identity. Artists and curators are looking for new ways of expres-
sion and variety in work space as well as exhibiting design. Classical 
exhibition spaces like art galleries and museums are getting replaced 
with more unusual platforms like pass on art display stands. Exhibitions 
might be changing in real time over the whole course of their display 
period. Artists and curators are trying to offer visitors new and unex-
pected experiences through experimental and unique exhibition design 
that engages visitors’ senses. 

The observed changes clearly show an increase in the im-
portance of exhibition design. Art galleries and contemporary art mu-
seums have become the main platforms for exhibitions. Art galleries 
have an important role in introducing new art, reflecting art and artists, 
advancing the community and neighbourhood. Contemporary art mu-
seums are important for progressing the city or region. They are often 
built to be grandiose tourism magnets. Unfortunately, that can come at 

the cost of practical, flexible and art enhancing exhibition space. In-
stead, art museums like Tate Modern have shown that a multipurpose 
gallery space can also be an excellent solution. In addition to an appro-
priate exhibition space for artists and curators Tate Modern also offers 
public spaces where people can comfortably spend time at the museum 
at no extra cost and take part in different activities like seminars, work-
shops etc. 

The success of Tate Modern hides in the approach of a museum 
as a cultural center - a flexible stage between different possibilities and 
activities. In the art world, gallery spaces are treated like containers - 
temporary spaces that constantly get loaded and unloaded. A stage 
works in a similar manner - it is a room where scenes constantly change 
from one situation to another. Exhibition space needs an experimental, 
practical, flexible, adaptable, technologically suitable and multifunc-
tional environment. In performance arts, these conditions are created 
through spectacles. Spectacles are subsystems of the theatre that cre-
ate theatrical surroundings where art is influenced by the position of the 
audience, position of the stage, environmental conditions like light and 
sound, and the theater’s own shape and space. In theater arts, scenes 
are changed with the help of a machine that creates spaces with differ-
ent conditions through moving or movement. Through that movement, 
the machine offers alternatives to create a flexible, experimental and 
technologically capable space. The system is influenced by space-time 
elements, applicable forces and the choice of representation. The ma-
chine aided moving space that forms a unified mobile environment is 
called kinetic architecture. Kinetic architecture has demonstrated its 
strengths mainly in projects relating to art and culture. For example, 
kinetic architecture was used in projects like “Fun Palace”, “The Shed” 
and “Storefront for Art and Architecture”. These projects showed that 
in addition to practicality and flexibility kinetic architecture can also of-
fer something new for architecture, cityscape and people. 
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In the Estonian art landscape, kinetic architecture can offer di-
verse and practical solutions for the Estonian Contemporary Art Mu-
seum (EKKM). EKKM is an establishment that wants to meet the require-
ments and needs of artists and curators and create inspiring exhibitions 
through that. EKKM’s building is located in an area that has a long his-
tory with ports, manufacturing and culture. The region has great poten-
tial in becoming the new city center as it is currently under develop-
ment. EKKM could contribute to that growth by building a new, exper-
imental and functional museum. 

This Master’s thesis proposes a new contemporary art museum 
- an environment that provides a flexible and performative exhibition 
space for artists, curators and visitors; creates practical spaces through 
systemic behaviors to aide in the day to day housekeeping of the mu-
seum; and provides movable elements in the space to offer special pur-
pose rooms for the museums’ additional activities. The contemporary 
art museum would be like a connection between a cultural center and 
workshop. It would be a machine that offers constructive background 
system for experimentation, exploration and learning. 
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Visuaal 1 (Mehide, 2021) 
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Visuaal 2 (Mehide, 2021) 
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