ECIA Peaassamblee Londonis
Pakendatuna London Design Festivali peadpööritavasse saginasse tõi ECIA (European
Council of Interior Architects) igaastane peaassamble 20. septembril Ühendkuningriikide
pealinna kokku värvika seltskonna sisearhitekte koondavatest organisatsioonidest üle terve
Euroopa. ESLi olid sedapuhku esindamas ESLi ülimenukate aastapreemiaraamatutega
hambuni relvastatud tegevjuht Liivi Haamer ja allakirjutanu Toomas Korb. Siinkohal ei saa
jätta mainimata, et ESLi korraldatud kevadise sümpoosioni järelkaja ei ole õhtumaa
kuluaarides siiani vaibunud ning ESLi delegatsiooni saatsid kogu ürituse vältel imetlevad
pilgud ja tunnustavad kommentaarid. Nähes küll kohale tulnud persoone elus esimest korda
valdas allakijutanut kohemaid tuttavlik äratundmisrõõm, justkui oleks sattunud kodusele
üldkogule ammuste kolleegide hulka.
Peaassamblee õhkond kujunes aga ääretult töiseks ja põnevad mõttevahetused ei lakanud
ka üürikeseks kohvipausiks, sedavõrd palju tundus olevat euroopa kolleegidelt küsida. Päeva
esimene pool keskendus peamiselt ECIA organisatoorsetele küsimustele, vaadati üle
möödunud kahe aasta tegevusaruanne, viimase aasta finantsraport ja järgmise aasta eelarve
ning liikmemaks. Tasumata liikmemaksude eest said kõvasti hurjutada vahemeremaad, kus
üldine majanduslik olukord on seni üsna raske ja paljudel sisearhitektidel napib erialast
rakendust. Järgnevalt valiti uueks juhatuse liikmeks Anja Dirks Hollandist ja presidendiks Per
Hugo Reinholtz Rootsist. Senine president Joke van Hengstum pälvis kohalviibijatelt maani
kummarduse tehtud töö eest ning nentis, et ECIA presidendiks olemise aeg oli tema jaoks
hulga põnevam, kui ta oskas ette kujutada.
Teine pool päevast kuulus ümarlauavestlusele ja lühiettekannetele teemal
'arhitektuuri/sisearhitektuuri erialaorganisatsioonide tulevik'. Norra sisearhitektide liidu
president Siv Senneset avas arutelu ülevaatega Norra erialaliitude seni väga edukast
ühinemisprotsessist, mille käigus on ühe katuse alla koondumas arhitektid, sisearhitektid ja
maastikuarhitektid. Hiljem sai puhtast uudishimust täpsustatud, et Norra on väga palju
eeskuju võtnud Rootsi mudelist, kus ühine liit on kujunenud tugevaks ja tõsiseltvõetavaks
organisatsiooniks. Vanessa Brady Briti Sisearhitektide Liidust rõhutas oma kõnes, et näeb
erialaliidul olulist funktsiooni erialal tegutsevate professionaalide ja asjaarmastajate
eristamisel andes seeläbi suurema kindlustunde nii tellijale kui sisearhitektile. Vanessa Brady
ei alahinnanud ka liidu suhteid liikmetega märkides, et SBID tunneb regulaarselt huvi liikmete
käekäigu üle. BNI asepresident Linda Zadelaar (Holland) tuletas meelde, et professionaale
koondava organisatsiooni eesmärk on ka ühiskonnas erialaoskuste suurem teadvustamine,
kompetentsikesksetele teemadele keskendus ka Šveitsi esindaja Thomas Wachteri sõnavõtt.

ESLi delegatsioonile jäid kõrvu paljud teisedki ümarlauavestlusel välja koorunud teemad,
näiteks noorliikmete aktiivsem ja varajasem kaasamine erialaliidu tegemistesse. Paljude
riikide erialaliidud (Itaalia, Suur-Britannia, Rootsi) osalevad väga aktiivselt arhitektuuriõpet
pakkuvate koolide igapäevatöös korraldades konkursse, loenguid, töötube ja osaledes
õppetoolide juures nõustajatena.
Mitmel korral riivas arutelu sisearhitekti erialaõppe 3+2 süsteemi, mida paljud riigid peavad
läbikukkunuks eelistades arhitektiõppega sarnast viieaastast stuudiumit. Mainitud sai ka
üleeuroopaline kutsestandardite süsteem, mis enamikel erialadel ei ole soovitud kujul tööle
hakanud ning mille muutmisel või täiendamisel näeb ECIA endal prioriteetset rolli.
Päeva lõpus oli selge, et sisearhitektide probleemid on kõikjal universaalsed, kuid sõltuvalt
oludest oleme erinevates riikides keskendunud erinevatele väljakutsetele. Erialaiitude
olemust ja eesmärke oli ECIA peaassambleel võimalus tänu rahvuslikele eripäradele
vaadelda päris mitmes koloriidis ja gradatsioonis, ometi pani kõige enam mõtlema Sveriges
Arkitekter presidendi Jacob Sahlqvisti definitsioon. 'Aga mis see mulle annab' - küsib ehk iga
sisearhitekt, kes astumas üle liidu lävepaku. Osalemine sarnase mõtteviisi ja
väärtushinnangutega inimesi koondavas organisatsioonis annab võimaluse tulemuslikumalt
mõjutada ühiskondlikke protsesse, mille tagajärgedest oleme ju sõltuvad kõik nii töös kui
igapäevaelus.
ECIA peaassamblee lõpus lepiti kokku, et järgmine kohtumine võiks toimuda Oslos 'Design
Saturday' ajal, mida on mõistagi oodatud uudistama kõik disainigurmaanid.
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