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Ideekonkursi korraldaja on Eesti Arhitektide Liit.
Võistluse tähtajaks, 5. novembriks 2010, esitati Eesti Arhitektide Liidu 90 juubeli
kuraatorinäituse konkursile neli (4) ideekavandit, mis kõik kvalifitseerusid.
Kuraatorikonkursi eesmärgiks oli saada tugev idee Eesti Arhitektide Liidu 90 aasta
juubeli auks korraldatavele kuraatorinäitusele ja sellega kaasneva kataloogi
kontseptsioonile. Eesmärk on selgitada näituse, installatsioonide või
multimeediavahendite kaudu igale inimesele Eesti Arhitektide Liidu ajalugu,
tegevust, eesmärke ja tulemusi. Oluline on jõuda Eesti Arhitektide Liidu tuumani
ning mõistmiseni, et tegemist on rohkemaga kui pelk loomeliit. EALi tähistab oma
90 aasta juubelit oktoobris 2011.
HINNANGUD IDEEKAVANDITELE:
ALMANAK
Ideekavandis loodud tugev personaalne seos arhitektide liidu ja liidu liikmete vahel.
Ka need arhitektid, kes pole enam tegusad, saavad taas pildile tõusta. Suurepärane
raamatu idee. Sümpaatne on materjalide struktureeritus kümnendite kaupa, mis
annab võimaluse koostada raamat kassettide kaupa ja seda iga kümnendi järel
täiendada.
Näituse idee ja eriti ruumikasutus võib olla huvipakkuv liidu liikmetele, kuid ei ole
kaasakiskuv laiemale avalikkusele. Kahtlusi tekitab idee hoida näituse külastajate
tähelepanu 90 minuti jooksul ekraanidel.
JÄLJED
Näituse ideena kõige tugevam. Ruumi installatsioonina muudaks näitusepinna
elavaks ja köitvaks ka laiemale avalikkusele. Teemapesade idee võimaldab
koondada erinevate huvidega külastajaid, pakkudes igaühele midagi ja näidates

EALi mitmepalgelisust. Installatsiooni osa ei ole väga tugevalt kogu näituse ideega
seotud. Kataloogi mõte jääb arusaamatuks ja ei ole eriti tõsiselt võetav.
KUTSE TANTSULE
Idee korraldada ideevõistlusele jätkukonkursse toob kaasa teadmatuse ja ei ole hea
idee. Pakutud idee ei too kuidagi välja EALi mitmekesisust ja keskendub vaid liiga
kitsale tegevusele. Ekspositsiooni ruumiline lahendus ei ole atraktiivne.
KUUSSADA ARHITEKTI
Ei vasta lähteülesandele, kuna ei ava mingilgi moel liidu mitmekesist tegevust ja
keskendudes vaid liidu liikmete nägudele, loomingule ja seltskonnaelule. Inimesele
väljastpoolt arhitektide ringkonda ei paku midagi. Installatsioonina mingis teises
kontekstis võib olla huvitav.

OTSUS:
Jagada I koht tööde vahel märgusõnadega ALMANAK ja JÄLJED.
Kutsuda tööde autorid kontseptsiooniga edasi tegelema ja teha ettepanek võtta kummastki
tööst kasutusele vaid tugevam osa.
I-II koht
I-II koht

Almanak – Raamat
Jäljed – Näitus

KONKURSITULEMUSTE AVALIKUSTAMINE
Konkursitulemused avalikustatakse ja võidutööde autorite nimesid sisaldavad ümbrikud
avatakse 18. Novembril 2010, kell 13:30 EALi kontoris.
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