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EUROPAN 16 võistlus
Välja on kuulutatud EUROPAN 16 võistlus, millega noori arhitekte,
linnaplaneerijaid ja maastikuarhitekte kutsutakse esitama oma ideid
ja projekte Euroopa linnade inimlikumaks muutmiseks. Võidutöid
ootab lisaks aule ja kuulsusele ka reaalne ellurakendamine, mis
muudab võistluse suurepäraseks platvormiks, mille kaudu meie
ühise ruumi arengusse kaalukas panus anda. Võistlustööde
esitamise tähtaeg on 17. septembril. Lisainfot EUROPANi kohta
leiate SIIT.

Veebinar: Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku värske
rakendus- ja kohtupraktika ning planeeritavad muudatused
Augusti lõpul toimuv koolitus annab ülevaate planeerimisseaduse ja
ehitusseadustiku planeeritavatest muudatustest, üldplaneeringute
menetluse põhilistest murekohtadest ning KOV’ide
planeerimisseadust ja ehitusseadustikku puudutavast praktikast.
Koolitus toimub 26. augustil ning selle osavõtutasu on 199 € + km.
Lisainfo SIIN.

Konverents Urban e-Planning ootab abstrakte
Lissaboni ülikool kutsub osalema juba viiendat korda toimuval
rahvusvahelisel konverentsil Urban e-Planning, mis keskendub
erinevatele innovaatilistele linnaplaneerimise tööriistadele ja
võimalustele. Konverents toimub veebis ning leiab aset 7-10.
septembril. Ettekande abstraktide esitamise tähtaeg on 10. juulil.
Lisainfo SIIN.

IFLA Europe’i juuni uudiskiri
IFLA seekordsest kuukirjast leiate raporti
pealkirjaga “Linnamaastikud ja kliimamuutused:
maastikuarhitektide panus elukvaliteedi
parandamisesse” ning samuti saate tutvuda
mitme IFLA Europe’i liikmesriigi Pecha Kucha
esitlusega. IFLA Europe’i kuukirjaga leiate SIIT.

EMALI AASTAPREEMIATE KONKURSS .
Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiate konkurss on
ikka veel täie hooga käimas! Ära oma võimalust maha maga
ning esita oma head tööd kindlasti võistluskeeristesse.
Aastapreemiatele oodatakse kandideerima terviklikke
maastikuarhitektuuriteoseid ja välisruumi kvaliteeti tõstvaid
tegusid neljas kategoorias:

AVALIK RUUM | väljakud, pargid, asulad, tänavad, memoriaalid,
restaureeritud ajaloolised välialad
ÕU/HOOV | privaatsed aiad, kortermajade hoovid, poolavalikud
ruumid, personaalsed ruumid
AJUTINE RUUM/TEGU | sündmuste väliruumid, välinäitused,
installatsioonid, maastikuarhitektuuri valdkonda mõjutanud teod,
eeskujulik koostöö jne
SPORDI- ja MÄNGUVÄLJAKUD

*   *   *

Tööde esitamise tähtaeg on 20. august 2021.
Esitada võib vaid varem nomineerimata teoseid perioodist 20.
august 2016 kuni 19. august 2021.
Töid võivad esitada nii eraisikud kui ka asutused veebivormi
kaudu, mille leiate SIIT.
Esitatud kandidaatide seast valib nominendid ja preemiasaajad välja
maastikuarhitektidest ja teistest ruumiekspertidest koosnev žürii,
kuhu kuuluvad: Soome maastikuarhitekt Pia Kuusiniemi,
maastikuarhitektid Sulev Nurme ja Eleriin Tekko,
keskkonnapsühholoog Silver Strenfeldt ning arhitekt ja urbanist Elo
Kiivet.
Nominendid Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiale
avalikustatakse septembris. Esialgsete kandidaatide nimekirja ei
avalikustata. Eesti Maastikuarhitektide Liidul on õigus
heatasemeliste kandidaatide puudumisel jätta preemiad välja
andmata. Laureaadid kuulutatakse välja arhitektuurivaldkonna
loomeliitude ja Kultuurkapitali arhitektuurisihtkapitali ühisel
auhinnatseremoonial Eesti Arhitektuuripreemiad 2021 käesoleva
aasta detsembris. Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia on
rahaline, selle väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital. Täpsemalt
vaata EMALi kodulehelt.
Maastikuarhitektide Liidu, Arhitektide Liidu, Sisearhitektide Liidu,
Kultuurkapitali arhitektuurivaldkonna aastapreemiate ning Maja ja
Sirp ruumipublikatsioonipreemia nominentide ja laureaatidega võib
tutvuda kodulehel http://arhitektuuripreemiad.ee ja kogumikes.
Kontakt: Reet Soans, tel 5060834, info@maastikuarhitekt.ee

EMALi aastapreemiate nominendid 2020
www.arhitektuuripreemiad.ee
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VÕISTLUSED:

Kiviõli linnakeskuse arhitektuurivõistlus
Lüganuse Vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas
välja Kiviõli linnakeskuse arhitektuurivõistluse eesmärgiga muuta
linnasüda inimsõbralikuks keskkonnaks ning korrastada ajalooline
õunapuude aia park. Arhitektuurivõistlusega loodetakse leida
terviklik ruumiline lahendus Kiviõli keskusele, mis muudaks
linnaruumi praegusest lahendusest inimsõbralikumaks ja
mitmekesisemaks, tänapäevaseks, esinduslikuks ja kohalikku
identiteeti rõhutavaks avalikuks ruumiks, mis pakub meeldivat ja
turvalist olemist ning tegevusvõimalusi igas vanuses inimesele igal
aastaajal. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 2. september ja
võistlustingimused saab alla laadida SIIT.

Aruküla keskväljaku arhitektuurivõistlus
Võistlusala keskseks objektiks on Aruküla vallamaja-rahvamaja ning
selle vahetu ümbrus. Arhitektuurivõistluse korraldajad ootavad
ideekavandite autoritelt terviklikku kontseptsiooni ja ruumilist
lahendust, mis seoks aleviku keskuse ühtseks ideeliseks tervikuks.
Võistlusalal tuleb välja pakkuda Aruküla keskväljaku asukoht ja selle
ulatus, kavandada pargiala, kergliiklus- ja sõiduteed ning parkimine,
arvestades muuhulgas nii maastiku eripära kui ka puuetega inimeste
liikumisvajadustega. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 26. august,
võistlustingimused saab alla laadida SIIT.

Pärnu riigimaja kunstiteose konkurss
Riigi Kinnisvara kuulutas välja Pärnu riigimaja kunstikonkursi, et
leida konkursi teel parim kunstiteose ideelahendus rekonst-
rueeritava Pärnu riigimaja saali seinale. Otsitav kunstiteos võiks olla
positiivseks ning meeleolukaks tervituseks saalis viibijatele. Teos
võib ühendada erinevaid kunstiliike, -vorme ja materjale. Loodavate
taieste tehnika ja materjal on vaba. Osalemistaotluste ja kavandite
esitamise tähtaeg on 18. augustil, lisainfo SIIN.

Kadrina keskuse ja kooli arhitektuurivõistlused
Kadrina vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga korraldab
kaks arhitektuurivõistlust otsimaks uusi arhitektuurilahendusi nii
aleviku keskusele kui ka Kadrina Keskkooli uuele hoonele. Kadrina
keskuse ja Kadrina Keskkooli võistlusalad on omavahel seotud,
kuna kool asub keskuse piirkonnas ning on aleviku
sümbolväärtusega keskseks objektiks. Kuigi arhitektuurilahenduste
otsimiseks korraldatakse kaks eraldi arhitektuurivõistlust, oodatakse
tulemuseks kahe objekti vahel tekkivat sünergiat ning kooli ja avaliku
ruumi võidutööde autorid peavad tegema võistlusele järgnevates
etappides koostööd. Kooli võistlusele oodatakse töid 19. augustiks,
Kadrina keskuse võistlusele – 21. septembriks. Lisainfo SIIN.

Laagri riigigümnaasiumi skulptuurikonkurss
Riigi Kinnisvara koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga
kuulutas välja kunstikonkursi, et leida parim kunstiteose
ideelahendus Laagri riigigümnaasiumi esisele haljasalale.
Kunstikonkursil otsitakse ümbritsevat keskkonda rikastavat,
kaasaegse vormikeelega skulpturaalseid või installatiivseid töid.
Ideelahenduse kontseptsioon peab olema mõistetav ning atraktiivne.
Kunstiteose temaatika võiks olla seotud hariduse, vaimse arengu ja
teadmiste omandamisega. Kavandeid oodatakse 27. oktoobrini,
lisainfo SIIN.

https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/3161274/general-info
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http://www.rkas.ee/hanked-ja-konkursid/kunstikonkursid
http://arhliit.ee/uudised/eal/kadrina-keskusele-ja-keskkoolile-otsitakse-uut-ilmet/
https://www.rkas.ee/et/laagri-riigigumnaasiumi-kunstikonkurss


LILA 2021 MAASTIKUARHITEKTUURI AUHINDADE
LAUREAADID

Rahvusvaheline žürii on oma sõna öelnud ning selgunud on LILA
(Landezine International Landscape Award) auhindade
selleaastased võitjad. Nagu juba kombeks, siis toome selgi aastal
lühiülevaate kõigi kategooriate võidutöödest ära ka Kuukirjas, et
rahvusvahelisel maastikuarhitektuuriparemikul kätt pulsil hoida.
Täpsem info koos žürii kommentaaridega SIIN.

Avaliku ruumi kategoorias andis žürii välja kaks võrdse kaaluga
esikohta. Neist esimeseks on Schelde jõe kaid Antwerpenis
(autoriks Proap maastikuarhitektuuribüroo), mida tunnustati selle
läbimõeldud materjali- ja ruumikasutuse, samuti oskusliku tõusu- ja
mõõnaveega arvestamise eest. Teise esikohatööna tõsteti esile
Zürichi lennujaama rekreatsiooniala Park (autoriks Studio Vulkan
koos Robin Winogrondiga), mida kirjeldati kui “peenetundelist
palimpsesti ala kujundanud looduslikest ja inimtekkelistest
protsessidest”.

Schelde jõe kaid

The Park
Elutööauhinnaga pärjati 1989. aastal asutatud Norra-USA bürood
Snøhetta, rõhutades kollektiivi distsipliinideülest lähenemist
disainiprotsessile ning oskust ühendada omavahel maastik ja
arhitektuur.

Parimaks maastikuaritektuuribürooks kuulutati USAst California
osariigist pärit büroo TERREMOTO, kelle portfolio võlus žüriid oma
lihtsate, ent hästi läbimõeldud lahendustega.

Žürii eriauhinnaga tunnustati Arsenal Oasis’t (autoriks Gruusia
päritolu büroo Ruderal), mille näol on tegu eksperimentaalse
projektiga, mis kasutab ära leitud ja hüljatud esemeid ning rususid.

Aedade kategoorias saavutas esikoha Forest garden, Nests house,
(autoriks Estudio Ome Mehhikost), kus on oskuslikust arvestatud nii
taimede, loomade kui inimestega, rakendades täiuseni printsiipi,
mille järgi kujundada tuleb üksnes nii palju kui vajalik ja nii vähe kui
võimalik.

http://landezine-award.com/
http://landezine-award.com/quays-of-the-river-schelde-sint-andries-en-zuid-antwerp-2/
http://landezine-award.com/the-park-recreational-area-butzenbuel-at-zurich-airport/
http://landezine-award.com/snohetta/
http://landezine-award.com/terremoto/
http://landezine-award.com/arsenal-oasis/
http://landezine-award.com/forest-garden-nests-house/


Turismiobjektide kategoorias pälvis võidu Hylla Cloudfall Nature
Lounge (autor G+lab Hiinast), kus on suudetud luua tõeliselt
unikaalne katusemaastik, mis loomulikult ühildub hoonet ümbritseva
ruumiga.

Elamuarenduste kategoorias saavutas esikoha Valley Forest
(autoriks Change Studio Hiinast), kus äärmiselt keerulises asukohas
on suudetud luua tõeline rahulikkuse oaas.

Infrastruktuuriobjektide kategoorias tunnustati võidu vääriliseks
Ooijen-Wanssumi arendus (autoriks H+N-S Landscape Architects
Hollandist), millega on oskuslikult edasi arendatud tammide ja
kanalite süsteemi.

Mänguväljakute kategooria võidutööks osutus projekt Brettspiel
(autoriks Sowatorini Landschaft Saksamaalt), kus avatud, elurõõmus
ja abstraktne ruumilahendus kutsub mängima ja avastama nii noori
kui vanu.

Ülikoolilinnakute ja firmaaedade kategoorias tunnustati parimaks
Vale of Springs (autoriks ArchiBlur Lab, Studio ++, Wen ArtStudio
Taiwanist), millega on otsitud tasakaalu tehisliku ja loodusliku vahel.

Tootearenduse kategooria võidutööks valis žürii Terracota Planters
(terrakota-istutuskastid) nimelise töö (tootja Domani Belgiast), mille
kujunduses on ühendatud traditsiooniline käsitöömeisterlikkus ja
kaasaegne disain.

http://landezine-award.com/hylla-cloudfall-nature-lounge/
http://landezine-award.com/hylla-cloudfall-nature-lounge/
http://landezine-award.com/valley-forest/
http://landezine-award.com/area-development-ooijen-wanssum/
http://landezine-award.com/brettspiel-board-game/
http://landezine-award.com/vale-of-springs/
http://landezine-award.com/terracota-planters/

