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Kunstiteoste teemad: 

Teemadeks on peamiselt meie ajajärgu 
ühiskondlikud probleemid, nt katastroofid, 
sotsiaalsed vähemused või kohalikku kogukonda 
puudutavad probleemid.
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Kaasaegne kunst

Kunstiteoste tähtsus: 

Kunst võib mõjutada elanike kriitilist mõtlemist, 
genereerida positiivset energiat, alustada 
diskussioone suurte ja oluliste ühiskondlike 
probleemide üle, panna aluse naabruskonna 
arengule või ühendada kogukondi.
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KONTEINER: Uus Kaasaegse Kunsti Muuseum
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Näituseruum

Kunstiteoste asukoht:
Kunstiteosed võivad olla asukohapõhised või 
universaalsed (mobiilsed). 

Kontseptsioon: Masin

Objekt: Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum

Kunstiteoste skaala:
Kunstiteoste skaala on see-eest muutunud üha 
suuremaks ja ebamäärasemaks. Kunstilooming 
võib olla nii mikroskoopiline kui ka väga mastaapne 
– näiteks maastikuinstallatsioonid.

Kunstiteoste materjalid:
Praegusel ajal kasutatakse palju materjale, mis 
on igapäevaelulised, orgaanilised, orgaanilisust 
meenutavad, kehalised või uudismaterjalid.

Kunstiteoste vorm:
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 ja ettearvamatuks. Järjest rohkem 
tõuseb esile ka erinevate meediumite kasutamine 
kunstis: video, heli, valgus, interaktsioon jne.

Kunstnik ja kuraator:
Oluline on, et kunstnikul oleks vabadust 
näituseruumi sekkuda või vabadust kasutada 
galeriiruumis erinevaid (nt määrivaid) materjale 
jne.

Kunstniku ja kunstiteoste 
kajastuse platvormid:
Kunsti kajastusel on oluline roll kunsti levitamisel, 
kunstnikel, galeriidel ja muuseumitel klientide 
leidmisel, oluliste sõnumite edastamisel ja 
kogukonnaelu edendamisel. Kunsti saab kajastada 
internetis kunsti kajastavate veebilehtede, 
sotsiaalmeedia, meililistide, kunstimesside, 
ürituste, institutsioonide (nt Eestis EKA, KEKK), 
suuremate näituste puhul meedia (telekanalid, 
raadio, ajalehed, ajakirjad) ja ka tänavaruumis üles 
pandud plakatite kaudu.

Kunstikriitika
Keegi kirjutab blogi, keegi avaldab arvamusartikli 
kunstiajakirjas – see kõik on reklaam ja kriitika 
nii kunstnikule kui ka tema kunstile. Kunstnikud 
võtavad head tagasisidet kui ühiskonna 
omaksvõttu. Kunstigaleriide puhul on kriitika aga 
vähem oluline. Galeriid saavad kasu kriitika kaudu 
tehtud galeriireklaamist.

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. Seevastu on oluline 
mõista, kas kunst suundubki nüüd kohtadesse nagu 
kunstimessid või internet, kus ei ole oluline kunsti 
eksponeerimine ja sõnum, vaid tulu teenimine. 

Kineetika arhitektuuris

Kunsti tulevik
Kunst  ei ole kuhugi kadumas, aga võib muutuda 
ettearvatavaks (Laurelli 2020). 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. 

Kunsti eksponeerimise 
platvormid:
Kunstiteoseid võib näiteks eksponeerida 
kunstigaleriides, kunstimuuseumites, 
ajutistes projektiruumides, alternatiivsetel 
pindadel, kunstimessidel, sotsiaalmeedias jne. 
Seejuures on praegusel ajal ka väga levinud 
palju eriskummalisemad kunstiplatvormid. 
Nendeks võivad näiteks olla väiksekaalalised 
eksponeerimispinnad või galeriipinnad, kus ruum 
rändab keskkonnas ringi.

Ülevaade
 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. 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 
kunstinkele 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 Modern’le 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 ühendus kultuurikeskuse ja töökoja vahel. 
See on masin, mis pakub konstruktiivset taustsüsteemi 
eksperimenteerimisele, avastusele ja õppele.

Kaasaegse kunsti maastik
Andmed

Kunsti eksponeerimine:
Kunsti eksponeerimine on ruumi analüüs ja 
kujundus. Tavaliselt algab näituse disain ruumi 
dokumentatsioonist, seejärel liigutakse edasi 
ruumiga eksperimenteerimise juurde ja lõpuks 
töötakse välja lõplik disain.

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.

Näituse disain:
Näituse disaini töötatakse välja, analüüsides ruumi 
vaatenurki, materjale, valgusolusid, heli jms. 
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. 
Kaasaegses kunstis on hakanud levima ka aja või 
reaalaja mõiste. See tähendab, et näitusedisainil 
kasutatakse ära ajalisi iseärasusi.

Kehastuv ruum:
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. Kunstnikud kasutavad seda oma 
töös osavalt ära. Näituseruumi loome võtete hulka 
näiteks kuuluvad: 
• kasutades ruumis peeglit, mis toimib ruumitaju 

segajana;
• ruumi sise- ja välishorisondid tekitavad avatud 

ja suletud ruumisituatsiooni;
• asjade haardeulatus annab meile erineva 

kogemuse vastavalt haardeulatusest;
• inimese suunatud olek võib tekitada olukordi, 

kus miski võib ruumis hästi esile tõusta, aga 
miski hoopis tagaplaanile jääda;

• asjad on mitmetähenduslikud ja seetõttu 
annavad võimaluse luua tegevust, mängu läbi 
erinevate vormikarakterite;

• ruumi olustikku ja materiaalseid omadusi on 
võimalik oma tajudega koheselt tunnetada;

• ruumi manipuleerimise abil on võimalik 
muunduvat kogemust muuta läbi aja.

Kunstigaleriid:
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. Kunstigalerii on justkui konteiner, mida 
kunstnikud ise täidavad, tühjendavad. Kunstigalerii 
kogemust mõjutavad:
• kunstigaleriisse minek - teekond galeriini ehk 

oluline on asukoht;
• galeriiruumi kogemus - ekstravagantne 

sissepääs või huvitav ruumiline olukord;
• näitusekogemus vastavas galeriis - sõltub 

ruumioludest nagu ruumi suurus, valgusolud 
jne. Ruum aga ei tohiks kunsti üle võimust võtta;

• pakutavad võimalused - üleriiete äraand, 
istumine, kunstitehingud, raamatupood.

Kaasaegse kunsti muuseum:
Nad on linna jaoks tähtsad arhitektuuriobjektid – 
ikooniline vorm tõmbab ligi turiste ja loob linnale 
kuvandit. Selle valguses peaks kaasaegse kunsti 
muuseum pakkuma kunstnikele ja kuraatoritele 
sobivat ja praktilist ekspineerimispinda. Kaasaegse 
kunsti muuseumit kujundavad 21.sajandil:
• avalik ruum külastajatele - võib puhata, meelt 

lahutada, inimestega kohtuda;
• tsirkulatsioon - selge liikumine ruumides, huvitav 

ja kogemust pakkuv teekond;
• ruumiprogramm - mitmekesine ja sotsiaalne 

keskkond ehk ruumid installatsioonidele, 
performance’idele ja vahelduvatele näitustele 
+ kohvikud, puhkealad, restoranid, poed, 
klassiruumid, stuudioruumid;

• meelelahutus - eesmärk on pakkuda külalistele 
uusi kogemusi ja presenteerida uusi väljavaateid, 
seisukohti mitmekesiste tegevuste kaudu.

Teatrilik ruum

Liikumise trajektroorid

Eesti Kaasaegse Kunsti 
Muuseum

Stseenide vaheldumine ehk 
vaatemäng laval

Galeriiruum kui konteiner

Suureskaalalised ja 
futuristlikud projektid on 
jäänud paberile, aga on 
inspiratsiooniks paljudele 
edukatele projektidele (nt 
The Shed).

Teema: kogukond

Eksperimentaalsete, ootamatute ja 
innovaatiliste lahenduste kasv.

Kunstnike, kuraatorite ja külastajate 
jaoks on oluline võimaluste lai valik.

Kunstialade segunemine ja uute 
kunstiplatvormide ilmnemine.

Ekspositsiooniruumi paindlikkuse 
vajalikkus.

Kunstnike ja kuraatorite jaoks ei tohi olla 
ruumi omadused kunsti eksponeerimise 
tõkestajaks.

Vajadus ruumi järele, mis töötaks 
konstruktiivse taustsüsteemina.

Kunstimuuseumite ruumi käsitlemine 
avaliku ruumi osana ning ootamatu 
ja kogemust pakkuv tsirkulatsioon 
muuseumites.

Tulemuslik.

Aja või kulgemise kasutus kunstis. Viitab ruumi- ja kunstikogemuse 
olulisuse kasvule näituse disainis ja 
programmis

Kunstimaastik on tugevalt mõjutatud 
tehnoloogiast, internetist, sotsiaalmeediast 
ja riigi majanduslikust olukorrast.

Kunstnike, kuraatorite, galeriide ja 
muuseumite jaoks on oluline võime 
kohaneda erinevate situatsioonidega.

Kiire kunsti eksponeerimise viisid ning 
internetiplatvormid. Mugavnemise märgid.

Need ehitatud projektid 
tõestasid teoreetilise 
idee töötamist, füüsilises 
maailmas ei saatnud seda 
aga edu. Projekti edu on 
sõltuvuses ruumist saadud 
kogemusega.

Nendele projektidele tõid 
edu paindlik ruum, avatus 
ja kohanemine erinevate 
vajadustega.

Masin Mehaaniline liikumine

Külastaja nägemismeelega manipuleerimine Teatri keskkonnad Kogemuse pakkumine liikuvate 
kehade, heli ja valguse kaudu

Asutus Situatsioon Hoone

Vanas energiajaama 
administratiivhoones - 
hoone vibratsioonidele 

vastupidav.

Estakaad EKKMi ja 
Kultuurikatla vahel 

lammutatud

Ruumiprogramm - 
galeriipinnad, kohvik, 
raamatupood, kontor, 
kogukonnaaed, väike 

töökoda, lava 

Tallinn
A4_1:6000 -
Kultuurim√§lestised

EKKM

Muusem-galerii - 
ei teeni kasumit, 

vahelduvad näitused, 
ei toimu kunstimüüki, 
lisaprogrammid, ei ole 

püsiväljapanekut

Oluline Eesti kaasaegse 
kunsti edendaja ja 
uue, kriitilise ning 

eksperimentaalse kunsti 
tutvustaja

Kogukonna elu edendaja - 
korraldab erinevaid üritusi, 
nt peod, turud, loengud, 

töötoad jne

Avatud uutele väljakutsetele 
- koguda kaasaegset kunsti, 

pakkuda kunstnikele ja 
kuraatoritele võimalikult 

suurt vabadust ja võimalusi 

Hoone pakub kunstnikele 
ja kuraatoritele vabadust 
kasutada kogu hoonet 

näitusepinnana ja sekkuda 
hoone konstruktsiooni

Kontaktala kultuurikilomeetriga
Kontaktala Põhja puiesteega

Peatelg

Krundipiir
Avanemine tänavale
Peatelg
Elementide liikumise suund
Kaubatee
Olemasoleva hoone ala
Peasissepääsu ala
Galeriid
Kogud
Laienemine
Laadimine, töö

Kraana
Kraana asukoht

Peatelg
Krundipiir

3612,313612,31

3612,31

Kraana liikumise suund
Kaubatee

3612,31

3612,31

26500

Kraana
Peatelg
Krundipiir
Kraana liikumise suund
Kaubatee

Peasissepääsu ala
Majandamine

Ühendusala eritasanndite vahel
Kraana teenindusala

Galeriipinnad

Liigutatavad konteinerid

Suureskaalaline teos

Liiklusskeem Kontaktalad Ideelõige Mahuline kontseptsioon Kraana liikumine Ruumiprogrammiline idee

Peamine külastajate liikumine muuseumis

N

S

Puud

Hooned

Krundipiir

Taimestik
Sõiduteed

estakaat

Kergliiklusteed

Kraana rööbaste konstruktsioon

EKKM-i olemasolev hoone

Uued mahud

Kõnnitee uus

Sõidutee uus

Kraana

Terrass

Vahelaed

Asendiplaan M 1:500

Lõige A M 1:150

1. korruse plaan M 1:150

2. korruse plaan M 1:200

3. korruse plaan M 1:200

Lõige C M 1:200
Lõige B M 1:200

Vaade D

Vaade C

Vaade B

Vaade A

Eksponeerimispinnad Konstruktsioon

Diskussioon

Orgaanilised 
materjalid

Meediumid: 
interaktsioon, video

Sekkumine galeriiruumi

Näituste info 
levik internetis

Arvamusartiklid

Mobiilne kunstiteos

Konteinerid

Konteiner-galerii

Konteinertaimestik
Estakaad-galerii

Muuseumi majandamine

Kontseptsioon

Operatsioon
Kunstimessid

Voolud kunstimaastikul: 
innovaatiline, eksperimentaalne 
ja ootamatu kaasaegne kunst ja 

näitusedisain

Väikeseskaalalised 
eksponeerimispinnad

Näituse disaini protsess

Dokumentatsioon Eksperimenteerimine Disain

Peegel

Valgusega mängimine

Otsene kontakt

Vaatenurk

Haardeulatus

Muunduv kogemus

Teekond galeriisse

Huvitav ruumiolukord

Meelelahutus

Avalik ruum
külastajatele

Selge liikumine ruumides

Ruumi ja kunstiteose suhe

Mitmekesine ruumiprogramm

Ruumi sise-ja 
välihorisont

Elementide tõstmine

Reaalne liikumineVirtuaalne või näilik liikumine Suhe maastiku ja teatriruumi vahelTeatriruum kontrollitud süsteemis

Liikumine mööda rada Kinnine süsteem Jõududest mõjutatud

Raskusjõud Välised või mehaanilised jõud Erinevate jõudude koosmõju

Füüsilised kaadrid, hetked Animatsioon, virtuaalne liikumine

Liikumist mõjutavad jõud

Representatsioon

Kõrge galeriiruum 261.3m²

+0.20 m
Kohvik 48.2 m²

Galerii 72.7m²

Galerii 49.6m²
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Töökoda
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Raamatupood 49.4m²
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Ajutise prügikonteinri asukoht

Sisehoov 84.4m²
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Galerii 31.5m²
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±0,00

+6,30

+15,20

+17,00

+5,00

+5.6 m

+5.00 m

+8.85 m

+10.00 m

+9.13 m

Galerii 47,5m²

Galerii 57.8m²

Galerii

Estakaat

Galerii 72.7m²
+5.27 m

+5.27 m

Lift

Lift

Kõrge galeriiruum 229.8m²
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Kõrge galeriiruum 229.8m²

Eksponaatide 
ettevalmistus

Näitus

Laadimine

Transport

Eksponaatide 
maha võtmine

Kraana liikumine

Suure konteineri 
tõstmine

Väikeste 
konteinerite ja 
estakaadi tõstmine

Välisruum

Vaheruum

Muuseum

Lift ja trepid
Estakaad

Uus galeriiruum

Peamine 
juurdepääs

Sissepääs

Vaateplatvorm

Galeriipinnad

Galeriipinnad

Suureskaalalised teosed

Riputatavad teosed + suured installatsioonid + teosed seintel
ehk erinevate vaatenurkade all eksponeeritud teosed

Videoinstallatsioonid

Suur ruum jagatud kolmeks korruseks, galeriiruumiks

Innstallatsioonide aed teisel korrusel

Valgusinnstallatsioonid

Üritused

Avalik ruum, puhkamine

Kalde all installatsioonid estakaadis

Liigutatav galerii kohapaikse galerii kõrval loovad ühe laia galeriiruumi

Laadad ja kunstimessid Kraana ülemine glaerii + võimalik kogeda ülevalt alla vaadates 
väljapandud eksponaate

Sekkumine linnaruumi + 
erinevad pinnad/ruumid erinevatele kunstiteostele

Kraana loob ruumi suureskaalalistele installatsioonidele

Kraana loob pinda galeriidele ja üritustele. 
Võimalik jagada kaheks korruseks.

Ruum paljudele erinevatele tegevustele + kunstiteostele

Vaba avalik ruum Kultuurikilomeetri ääres


