
Rohelise pealinna aasta saab 
ametlikult alguse mitme suurü-
ritusega, muu hulgas toimuvad 
keskkonnateemalised töötoad 
raamatukogudes, koolides ja 
lasteaedades.

Rohelise pealinna programmis 
on 2023. aastal põnevaid tegevu-
si kõigile Tallinna elanikele. Juba 
on toimumas mitmed konkursid, 
keskkonnateemaline õppeaasta 
ja Prügihundi liigiti jäätmete ko-
gumise programm Tallinna kooli-
des ja lasteaedades.

Paljud projektid ja tegevused 
keskenduvadki keskkonnatead-
likkusele. „Olukorras, kus tarbime 
maa ökoloogilisi ressursse mitu 
korda rohkem, kui loodus suu-
dab neid taastoota, tuleb väga 
selgelt aru saada, et keskkonna-
hoidlikkus peab olema meie kõigi 
elementaarne mõtteviis.  Muud 
valikut lihtsalt ei ole. Seepärast 
kutsume mitmesuguste rohelise 
pealinna ürituste ja programmide 
kaudu keskkonnateemadel kaa-
sa mõtlema ka kõiki linnakoda-
nikke, et  paremini mõista, miks 
on vaja hoida elukeskkonda ning 
kuidas iga inimene saab ise pa-
remini keskkonnahoidu panusta-
da,“ ütles rohelise pealinna juht 
Krista Kampus.

Euroopa rohelise pealinna 
avanädalavahetusel 19.–21. jaa-

nuaril toimub linnas mitu olulist 
sündmust, nende hulgas 20. jaa-
nuaril ka Tallinna Euroopa roheli-
se pealinna aasta avakonverents 
jätkusuutlike linnade teemal, 
mille avavad Euroopa Komisjoni 
keskkonna, ookeanide ja kalan-
dusvolinik Virginijus Sinkevičius 
ja linnapea Mihhail Kõlvart. Järg-
misel päeval, 21. jaanuaril leia-
vad Tallinna keskraamatukogu 
raamatukogudes aset koolitused 
ja töötoad, kus käsitletakse kesk-
konnateemasid, alates digiprügi 
koristamisest ja taaskasutusest 
kuni maitse- ja toataimede kasva-
tamise, linnaaianduse ja seemne-
paberite tegemiseni. Kõik töötoad 
on tasuta ja eelregistreerimisega. 

21. jaanuari õhtul toimub Eu-
roopa rohelise pealinna pidulik 
avatseremoonia, kus antakse 
Tallinnale üle Euroopa rohelise 
pealinna tiitel. Avatseremooniast 
teeb ülekande ETV. Tallinna Eu-
roopa rohelise pealinna aasta 
põhiteemad on elurikkuse hoidmi-
ne, kliima, rohetehnoloogiad ning 
kestlikest põhimõtetest lähtuv 
juhtimine. Samuti on võetud ees-
märgiks kaasata rohepealinna te-
gemistesse nii tallinlasi, kohalikke 
ettevõtteid kui ka vabaühendusi. 

Lisainfot kõigist Tallinna ro-
helise pealinna sündmustest 
ja tegevustest leiab aadressilt 
greentallinn.ee.
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Tallinna kunstihoone avas kapi-
taalremondi ajaks uue näituse-
paviljoni Lasnamäel Lindakivi 
keskuse kõrval. Kultuuriasutus 
jätkab Lasnamäel kvaliteetsete 
näitustega, mitmekesistab pub-
likuprogramme ja korraldab ko-
gukonda kaasavat tegevust nii 
eesti kui ka vene keeles. 

Johanna Jolen Kuzmenko

Tänapäeva kunstimaailm on to-
hutult rikkalik, sest kunstnikud on 
loomingus vabad ja saavad ins-
piratsiooni kõigest enda ümber. 
See tähendab, et vahel võtavad 
nad ette ühiskonna valupunktid 
ja näitavad oma loomingus prob-
leeme ning murekohti, mida võib 
vaatajatena olla raske vastu võtta. 
Miks see vajalik on? Sest kunstis 
on võimalik osutada mitmesugus-
tele probleemidele ja läbi mängida 
olukordi, mis päriselus ei ole või-
malikud. 

Ühiskonnakriitiliste teoste kõr-
val on alati koht ka isiklikele lu-
gudele, visuaalsetele kirevatele 
eksperimentidele ja kunstnike si-
sekaemusele. Minu jaoks on nüü-
diskunst nagu assortiikarp, sest 
galeriides eksponeeritud teosed 
on temaatiliselt seinast seina ja 
kõik näitused ei pruugi igaühele 
meeldida. Kui ma kunstikriitikuna 
näitustel ringi käin, siis ei saa ka 
mina kõigi teostega alati kontakti. 
Selles peitub oma võlu, sest vaa-
tajana galeriisse minnes ei tea ma 
kunagi ette, et mis mind seal vastu 
võtab või mis mulje ja emotsioo-

ni sealt saan. See on täiesti nor-
maalne, et kõik näitused ei meel-
di. Täpselt nii on ka raamatute, 
filmide ja teatrietendustega. 

Kunstihoone ajaloost 
Tallinna kunstihoone, mis avas 
äsja oma paviljoni Lasnamäel, on 
Eesti üks kõige vanemaid näituse-
asutusi ja esindab hästi kunstimaa-
ilma mitmekesisust. Kuidas nii? 
Kunstihoone on Eestis pika ajaloo-
ga näitusemaja: see asutati juba 
1934. aastal. Nende aastakümne-
te jooksul korraldati Vabaduse väl-
jaku hoones hulk näitusi. Praegu 
töötab kunstihoones kolm kuraa-
torit, kelle töö on luua uusi näitusi. 
Nemad panevad kokku näituse-
programmi ja igaühel neist, Siim 
Preimanil, Tamara Luugil ja Corina 
L. Apostolil on oma käekiri. Kuns-
tihoone näitustega kaasneb alati 
trükisevalik, kus on näituse kohta 
lugemismaterjali nii lastele kui ka 
täiskasvanutele. Kunstihoone pa-
nustab sellesse, et kõik materjalid 
oleksid kättesaadavad nii eesti, 
vene kui ka inglise keeles – see on 
kõigi külastajate jaoks positiivne. 

Tänapäevased näitused anna-
vad lisaks visuaalsele elamusele 
tihti edasi ka kuraatori kujutlust. 
Kuraatorid kirjutavad, mis teemal 
näitus on, miks nad just sellised 
kunstiteosed valisid ja tihti tut-
vustavad ka näitusel eksponeeri-
tud kunstiteoseid. Tekstid aitavad 
murda kunstiteose ja vaataja bar-
jääri, sest kui vahel tekib mõnda 
tööd vaadates tunne, et sellest ei 
saa aru, on abi kuraatori saate- 

sõnast. Kuid see ei tähenda, et 
kõiki tekste peaks lugema. Näitusi 
võib kahtlemata käia vaatamas ka 
üksnes visuaalse elamuse pärast, 
teoste tähenduse üle ei ole vaja 
mõelda.

Küsimuste tekkimisel…
Minu jaoks on kunsti vaatamise 
juures üks kõige maagilisemaid 
aspekte just vabadus, mis mul vaa-
tajana on, sest kunstiteoste tähen-
dused ei ole kivisse raiutud. Mina 
näen teoste vaatamist järgmiselt: 
arvestan kunstniku ja kuraatori loo-
dud tähenduste ning visioonidega, 
kuid minul vaatajana on õigus luua 
oma suhe teosega. Näitusesaalis 
on igal külastajal õigus vaadata 
teoseid oma mätta otsast. 

Vahel võivad teosed häirida või 
tekitada küsimuse, miks on eks-
poneeritud sellist objekti. Iga nii-
sugust hetke näitusesaalis tasub 
enda jaoks tähele panna, sest on 
täiesti normaalne, et kunst tekitab 
mitmesuguseid reaktsioone. Las-
namäe paviljonis on lisaks kuraa-
tori trükistele saalis ka töötajad, 
kes räägivad hea meelega näitu-
sel esitletud teostest, kui midagi 
kripeldama jääb. 

Üldiselt korraldavad külastus-
juhid igal nädalal regulaarseid 
ringkäike ja saalis olles vastavad 
ka külastajate küsimustele teos-
te kohta. Peale külastusjuhtide ja 
kuraatoritekstide on saalis alati ka 
kolmas infoallikas: kuraatori või 
kunstniku intervjuu, kus eksposit-
siooni koostajad räägivad vabas 
vormis sellest, kuidas ja miks nad 

just sellise näituse kokku panid. 
Lasnamäe paviljon on uus, kuid 
kunstihoone töötajad annavad 
endast parima, et võtta Lindakivi 

keskkonnast maksimum ja tuua 
ajutisse näitusemajja kõik see, 
mis edukalt toimis Vabaduse väl-
jaku ajaloolises hoones.

Kaasaegne kunst on ühiskonna peegelpilt

Tallinna Euroopa rohelise pealinna aasta algab mitme põneva üritusega
Tallinna rohelise pealinna sündmused
21. jaanuar • Euroopa rohelise pealinna avamisüritus, kus Tallin-
nale antakse üle Euroopa rohelise pealinna tiitel.
Märts • Rohetärnid restoranide nädala menüüdes. Restoranid 
saavad lisada tärne menüüs toitudele, mille keskkonnajalajälg on 
väiksem.
9. mai • Euroopa päeva tähistamine 150 puu istutamisega koos 
Laulupeo SA-ga. Kavas on ka istikute ja seemnete laat ning töö-
toad ja seminarid.
1.–18. juuni • Linnaruumi festival „Tulevik on täna(v)“. Festival 
kutsub linlasi kliima, elukeskkonna ja linnaruumi teemadel kaasa 
mõtlema, tegutsema, vaatama, kogema ning mõtlema ja avas-
tama.
2.–4. juuni • Vanalinna päevade raames eriprogramm „Vanalinn 
kui roheline elukeskkond“
30. juuni – 2. juuli • Keskkonnahoidlik noorte laulu- ja tantsupidu
31. august – 16. september • Läänemere-äärsetele linnadele 
suunatud kampaania mererandade puhastamiseks väikeprügist. 
Toimub koostöös Helsingi linna, Let´s Do It World jt partneritega.
14.–17. november • Roheinnovatsiooni nädal: Tallinn Cleantech 
EXPO, Cleantech Forum Europe, Targa linna konverents.

Terve aasta
• Elurikkuse talgud – talgute programm, kus linnakodanikud saa-
vad kaasa lüüa, et oma elupiirkonna elurikkust toetada.
• Prügihunt – lasteaedades ja koolides jäätmete liigiti kogumise 
kampaania.
• Loodus- ja keskkonnahoiu teema-aasta Tallinna lasteaedades ja 
koolides.
• Rohelise pealinna seminarid, loengud ja õpitoad Botaanikaaias.

Rohetehnoloogia keset Lasnamäge – iseliikuv buss tegemas proovisõitu 
Saarepiiga sillal. Tallinna strateegiakeskus.

Kunstihoone näitused ja haridusprogrammid on Lasnamäel tasuta,  
et kõigil oleks ligipääs kaasaegsele kunstile. 
Tallinna Kunstihoone, Kaisa Maasik.


