TALLINNA ARHITEKTUURIBIENNAALI
TAB 2019 KURAATORIVÕISTLUS
Eesti Arhitektuurikeskus kuulutab välja
V rahvusvahelise Tallinna Arhitektuuribiennaali
TAB 2019 kuraatorivõistluse.
TÄHTAEG 24. aprill 2018 kell 16:00
Tallinna arhitektuuribiennaal (TAB) on rahvusvaheline mitmekesise
programmiga arhitektuurifestival, mis soodustab arhitektide ja laiema avalikkuse
sünergiat, tutvustab kohalikku arhitektuurikultuuri, käsitleb aktuaalseid teemasid
arhitektuuris ning heidab pilgu arhitektuurivaldkonna tulevikku. TAB 2019 toimub
septembris ja oktoobris 2019, avanädalaga septembris.
Tallinna Arhitektuuribiennaali üldeesmärkideks on:
� kvaliteetse ehitatud keskkonna populariseerimine
� eesti arhitektuuri rahvusvahelistamine, rahvusvahelise platvormi pakkumine 		
arhiektuurivaldkonnale
� uue väärtuse ja visooni loomine arhiektuurivaldkonnas
Läbi nelja eelneva biennaali on TABi keskse tuuma moodustanud kuraatorinäitus,
sümpoosion, ning Tallinna visioonivõistlus. Eelnevate aastate parimad näited saab
tuua hetkedest, mil kuraatorinäitus ning sümpoosion põimusid omavahel üksteist
täiendavaks tervikuks. Põhisündmuste sihtgrupid on mõnevõrra erinevad ning lubavad
seeläbi kuraatori mõtet avada nii ühiskonnas laiemalt kui ka kitsamas erialaseltskonnas.
TAB 2019 kuraatorivõistluse eesmärk on leida parim teema ning meeskond viienda
biennaali korraldamiseks.
Osalemine
Võistlus on avalik ja avatud kõigile meeskondadele, kelle seas on vähemalt üks Eesti
arhitektuurivaldkonda hästi tundev ja eesti keelt valdav isik.
Võistlus on kaheetapiline. I etapp on võistlustöö kavandi esitamine kirjalikult ja
II etapp on võistlustöö suuline esitlemine žüriile, kus peab osalema vähemalt üks eesti
kuraatoritest. Juhul, kui žürii leiab, et võitja on võimalik selgitada I etapis on žüriil õigus
II etapp ära jätta.
Küsimusi võib esitada eesti ja inglise keeles, võistlustöö tuleb esitada eesti keeles.
Biennaali kontseptsiooni väljatöötamise ja vastavasisulise visandi kirjaliku esitamise
tähtaeg on 24. aprillil 2018 kell 16:00. Võistlustöö tuleb esitada digitaalselt aadressile
maria@arhitektuurikeskus.ee.
Žürii esimene koosolek toimub 3. mail 2018.
II etapi koosolek toimub 9. mail 2018.
Võistlusest ei tohi osa võtta žürii esimees, liikmed, varuliikmed ja eksperdid. Samuti
võistlustingimuste koostaja ning isikud, kes on võistluse ettevalmistamise tõttu selgelt
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eelistatud olukorras ja/või kes võiksid mõjutada žürii otsuseid. Võistlusest ei tohi võtta
osa ka nimetatud isikute lähikondsed ning konkursi žürii esimehe ja liikmetega seotud
äripartnerid.
Võistlusülesanne
Kuraatori ülesanne on püstitada Eesti kontekstiga seotud ning tänapäevases
arhitektuurimaailmas aktuaalne, uuenduslik ning vastukaja tekitav peateema. Oluline
on, et teemal oleks potensiaali ületada rahvusvahelist uudiskünnist ning tekitada
huvi laiema kultuurihuvilise publiku hulgas. Alateemad peaksid käsitlema teemasid,
mis võivad kujuneda edaspidi arhitektuurivaldkonna peavooludeks. Teema peab
olema arhitektuuri ja/või linnaplaneerimise keskne.
Lisaks teema püstitamisele kuuluvad peakuraatori
ülesannete hulka TABi ideelise tuumiku moodustava
kolme sündmuse kureerimine:
1 Kuraatorinäituse kureerimine. Kuraatorinäitusel peavad vähemalt
pooled näituse eksponaadid olema loodud spetsiaalselt TAB 2019 jaoks. Vähemalt
1/3 osalejatest peavad olema kohaliku taustaga Eestis praktiseerivad arhitektid.
Kuraatorinäitus toimub Eesti Arhitektuurimuuseumi suures saalis.
2 Kahepäevase arhitektuuriteemalise sümpoosioni kureerimine kuraatorinäitusele
kutsutud arhitektide ettekannetega. Sümpoosion avab kuraatorinäitusel eksponeeritud
originaalloomingu tausta, eemärgiga siduda sündmused ühtseks tervikuks ning
tutvustada kuraatorteemat laiemale publikule. Vähemalt 1/3 sümpoosioni esinejatest
peavad olema kohaliku taustaga. Sümpoosion toimub Kultuurikatlas.
3 Tallinna visioonivõistluse kureerimine koostöös Tallinna
Linnaplaneerimise Ametiga ning võistlustööde näituse kureerimine. Näituse koht
täpsustatakse.
Lisaks tuleb kuraatori(te)l koostada TABi sündmust saatev kataloog, mis valmib
TABi avanädalaks ning on ülesehituselt biennaali külalise abivahendiks kogu TABi
raames toimuvate sündmuste mõistmisel. Kataloogi funktsioon on anda ülevaade
enamikust TABi üritustest ning toimumiskohtadest. Kui kuraatorimeeskonnas puudub
professionaalne toimetaja, tuleb kaasata kataloogi koostamiseks kompetentne
toimetaja.
Võistlusülesandes kirjeldatud tegevuste kuraatortasu eeldatav suurus on 23 000 EUR.
TABi satelliitprogramm
Lisaks kuraatori(te) kureeritavale põhiprogrammile on biennaali kavas satelliitsündmused,
mis allutatakse peakuraatori sõnastatud teemale, kuid mida korraldab EAK. 2019. aasta
biennaali satelliitideks on:
� Rahvusvaheline installatsioonivõistlus ning võidutöö püstitamine Eesti
Arhitektuurimuusemi ette. Programmi kuraatorid on Sille Pihlak ja Siim Tuksam.
Installatsioonivõistlusele laekunud töödest korraldatakse näitus.
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� Kuraatorinäituse teemaga seotud rahvusvaheline arhitektuurikoolide näitus.
Näituse asukoht täpsustatakse. Programmi kuraatorid on Veronika Valk- Siska ja
Merilin Kaup.
� TAB klubi Eesti Arhitektuurikeskuse esimese korruse ruumides (Kultuurikatlas).
Klubi osadeks on lisaks kohvikule töötoad ja spontaanse iseloomuga lühiloengute
programm.
� Riikide arhitektuurinäituste programm. Näituste programm saab 2019. aastal omaette
koordinaatori.
� TAB Filmiprogramm, mis koosneb nii kohalikest kui ka rahvusvahelistest
arhitektuurifilmidest. Filmiprogramm saab 2019. aastal omaette koordinaatori.
� Ekskursioonide programm.
Satelliitprogrammide koordinaatorid ei sea tingimusi peakuraatorile ja teevad 			
kuraatoriga koostööd.
Konkursitöö peab sisaldama:
1 2019. aasta Tallinna Arhitektuuribiennaali eesti- ja inglisekeelset pealkirja;
2 kokkuvõtvat sünopsist (kuni 300 tähemärki);
3 kuraatorinäituse teemapüstitust (kuni 5000 tähemärki) ning eraldi lehel näitusel
ja sümpoosionil osalejate esialgne loetelu;
4 kuraatornäitusel ja sümpoosionil osalejate loetelu, kellest vähemalt 50% peavad
kattuma;
5 kuraatorinäitusega seotud kahepäevase sümpoosioni teemapüstitust;
6 Tallinna visioonivõistluse teemapüstitust;
7 kataloogi sisu kontseptsiooni;
8 kuraatori meeskonnaliikmete ja/või kaaskuraatorite nimekirja, rollijaotust meeskonnas
ja CV-sid. Igale biennaali sündmusele peab olema määratud vastutaja, sh. kataloogi
toimetaja. Märgitud peab olema peakuraatori nimi/nimed.
Auhinnafond
� I koht – 2000 EUR
� kaks II kohta – a’ 1000 EUR
Kogu auhinnafond kuulub väljamaksmisele, sõltumata võistlusel osalejate hulgast ja
võistluse tulemusest.
Hindamiskriteeriumid
�
�
�
�

teema aktuaalsus;
võistlustöö vastavus võistlustingimustele;
kuraatori visiooni realiseeritavus;
meeskonna kogemus, võimekus ja professionaalsus
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Juriidilised suhted
� EAK on TABi peakorraldaja ja tagab biennaali organisatsioonilise ja tehnilise 			
toimimise.
� Konkurss on avalik ja mitteanonüümne, mis tähendab, et projekti esitamisega
kinnitavad kõik osalejad oma nõusolekut projektis osalemiseks. Konkursil osalejatest
kuulutatakse välja vaid võitja ja teise koha tööde pealkirjad ja autorid. Teised esitatud
tööde autorid jäävad konfidentsiaalseks.
� Kuraatori poolt TAB 2017 raames loodud teoste varalised õigused jäävad
peakorraldajale, välja arvatud kuraatorinäituse jaoks teostatud eksponaatide
varalised õigused, mis jäävad autoritele kui ei lepita teose autoritega kokku teisiti.
Ajakava
Võistlus toimub 15.02–24.04.2018. Žürii teeb võistlustööde hulgast valiku ning kutsub
kuni viie parima töö autorid vestlusele. Vestlustulemuste põhjal selgitab žürii välja
võidutöö ning kaks II koha tööd. Žüriil on õigus teine etapp ära jätta. Võistluse tulemused
ja žürii lõpp-protokoll avalikustatakse 2018. aasta maikuu jooksul.
27. märtsil 2018 kell 16:00 toimub Eesti Arhitektuurikeskuses TAB 2019 avalik infotund,
kus räägitakse lähemalt Tallinna Arhitektuuribiennaalist kui arhitektuurifestivalist,
kuraatorvõistluse tingimustest ning tutvustatakse Tallinna Visioonivõistluse
teemasoovitusi.
Žürii koosseis
Villem Tomiste, TAB ümarlaua juhataja, žürii esimees
Raul Järg, Eesti Arhitektuurikeskus
Ingrid Ruudi, Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühing
Aet Ader, Eesti Arhitektide Liit
Margit Mutso, arhitekt
Joel Kopli, arhitekt
Tomomi Hayashi, Tallinna Tehnikakõrgkool
Martin Melioranski, Eesti Kunstiakadeemia
Indrek Rünkla, Kultuuriministeerium
Küsimused ja täiendav info:
Eesti Arhitektuurikeskus
maria@arhitektuurikeskus.ee
Tel: +372 5231 121
Küsimustele vastab TAB 2019 kuraatorivõistluse žürii.
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