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8. – 9. septembril kogunevad Eesti sisearhitektuuri musterlinna Pärnusse Euroopa riikide
sisearhitektid, et arutleda elukeskkonna ja ruumi küsimuste üle ning seada erialalisi uusi
arengusuundi ja ühtlustada professiooni standardeid üle Euroopa Liidu. Pärnu Rannahotellis,
mis on Anton Soansi ja Olev Siinmaa kavandatud Eesti funktsionalistliku arhitektuuri üks
olulisemaid kultuurimälestisi ning mille äsjase sisearhitektuurse uuenduse autor on Eesti
Sisearhitektide Liidu värske juht Pille Lausmäe, toimub ECIA ehk European Council of Interior
Architects (Euroopa Sisearhitektide Nõukogu) peaassamblee. Sündmusest võtab osa
sadakond juhtivat erialaprofessionaali pea kõikidest Euroopa riikidest.
“Eesti on ECIA üks nooremaid liikmeid ning tähistab Euroopa idapiiri. Eesti sisearhitektuuri ja
disaini väljal toimub hulgaliselt võimsaid arenguid ja erialaorganisatsioon ESL on väga
aktiivne. Need faktorid ja ühtlasi asjaolu, et Eesti kui mitmele meie esindajale ja liikmele
täiesti uus ja tundmatu riik mõjutas meie otsust korraldada peaassamblee ning ECIA 25.
aastapäeva tähistamise üritus siin,” selgitab ECIA president Anja Dirks.
ECIA juhatusse kuulub Balti ja idabloki riikide, samuti ka Põhjamaade esindajana Eesti
Sisearhitektide Liidu liige Tüüne-Kristin Vaikla (PhD), kes kinnitab, et tõepoolest vaatavad
Euroopa sisearhitektuuri ja disaini erialaorganisatsioonid Eesti kui ühe aktiivsema ja
dünaamilisema eriala arengu eest võitleva väikeriigi poole.
ESLi eestvedamisel on viimasel neljal aastal toimunud rahvusvaheline sisearhitektuuri ja
ruumiloome sümpoosion SISU, mille kõlapind on laienenud juba üle maailma, viimane

sümpoosion toimus Šveitsi erialaorganisatsiooni ja Luzerni Rakendusteaduste ja Kunsti
Ülikooli kutsel, kuid eestlaste korraldusel Luzernis. Eestis on ka üsna haruldane
sisearhitektuuri rahvusvaheline magistriõpe Eesti Kunstiakadeemias, mille tegevus on
värskete projektidega ülemaailmselt silma paistnud.
“Olen väga rõõmus, et oleme suutnud oma erialase tegevusega huvi äratada Eesti vastu ja
Euroopa juhtivad sisearhitektid kogunevad Eesti Euroopa eesistumise ajal siia. ECIA
Peaassamblee sündmustega seoses avaneb meil võimalus tutvustada inspireerivaid kohti ja
loodud ruume Pärnus ja Tallinnas. Eesti oma tugeva sisearhitektuuri õppe, nii vanade kui ka
uute loodud traditsioonidega on tõusnud omamoodi eeskujuks kolleegidele,” sõnab TüüneKristin Vaikla, kes tänavu esimese eesti sisearhitektina kaitses Eesti Kunstiakadeemias oma
doktoritöö ning püüab SISU sümpoosioni ühe algatajana erialasel väljal arendada
akadeemilist ja uurimuslikku lähenemist.
Tänavusel peaassambleel 25. juubelit tähistav ECIA on Euroopa sisearhitektuuri ja disaini
erialaliitude esindusorganisatsioon, mis loodi 1992. aastal. See esindab 17 riigi üle 6000
professionaalset sisearhitekti ja disainerit ja on nendele ühisplatvormiks teadmiste ja
parimate praktikate jagamisel, sätestab alusstandardid haridusele ja eriala profiilile, mis on
toeks liikmesriikide sisearhitektuuri ja disaini organisatsioonidele ja ülikoolidele. Viimastel
aastatel on ECIA olulisimaks strateegiliseks tegevuseks olnud sisearhitektuurialase hariduse
harta väljatöötamine. Harta eesmärk on olla sisearhitektuuri eriala- ja
haridusorganisatsioonidele eeskujuks koolituseesmärkide ja õppekavade kujundamisel ning
kirjeldada eriala algkvalifikatsiooni standardeid. ECIA hariduse harta kirjeldab alustava
sisearhitekti ja kogenud professionaali elukutse oskuseid ja koolitusnõudeid, et tagada väljal
töötavate spetsialistide seas kompetentsus ja seeläbi anda juhtnöörid õppekavade
arendamiseks ülikoolidele.
Pärnus toimuva peaassamblee ja sümpoosioni programm hõlmab ettekandeid
sisearhitektuuri ja ruumi valdkonna tippudelt ning Eesti arhitektuuripreemiatega pärjatud
hoonete ja ruumide tutvustamist ekskursioonide ja esitluste näol. Külastatakse Pärnu
rannastaadionit, Urbancows, Hedon Spaad, Villa Pärnut jt põnevaid objekte ja interjööre.
Loengutega esinevad:
Anja Dirks, ECIA president (Holland)
Margit Aule ja Margit Argus, KAOS Arhitektid (Eesti)
Sabine Keggenhoff, Keggenhoff + Partner (Saksamaa)
Ricardo López Mosteiro (Hispaania)
Gabriel-Ionuț Mândrișcanu (Rumeenia)
Hugo de Jager, Revelating (Holland)
Katelijn Quartier, PhD, Retail Design Lab, (Belgia)
Sümpoosionil esitletakse sisearhitektuuri uurimuse värsket numbrit SISU––LINE #3, mille
väljaandjaks on Eesti Sisearhitektide Liit ja peatoimetaja Tüüne-Kristin Vaikla ning
tegevtoimetaja Eva Näripea. Kirjutasid Alari Allik, Eva Storgaard, Gerrit Schilder & Hill
Scholte, Monica Knoll, Eva Sepping, Cynthia Madansky, Ingel Vaikla, Tüüne-Kristin Vaikla.

Kogumik sisaldab veel ESL juhatuse esinaise Pille Lausmäe intervjuud Jüri Kermikuga ja lisaks
EKA sisearhitektuuri 2016 aasta magistritööde kokkuvõtteid.
ECIA peaassamblee ja sümpoosioni toimumist toetavad Interface ja Kaldewei.
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