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IDEE on ajakiri, mis annab kätte värskemad trendid disainis ja sisekujunduses ning juhatab lugeja arhitektuuripärliteni, millest
mööda vaadata lihtsalt ei tohi! IDEE on mõnigi kord suurem kui elu, avardades maailmavaadet ja tuues uued tuuled lugejale koju
kätte.
Ajakirja loeb aktiivne ja haritud inimene, kelle mõttemaailm on pidevas liikumises nagu ta elugi: ta otsib uusi ideid oma kodu
rajamiseks, püüdleb täiusliku kultuuri ja meelelahutuse kvintessentsini. IDEE lugeja on keskkonnalooja, ta hindab ümbritsevat ja
näeb end osana sellest.
IDEE pakub oma lugejatele mõtestatud lugemist, alates ruumiteooriatest kaasaegse linnakeskkonna planeerimiseni, otsides
positiivseid disaininäiteid nii Eestist kui kaugemalt, andes soovitusi ja suunates osa saama väärt kultuurisündmustest. Ajakirjast
leiab nii põnevat arhitektuuriajalugu kui kõige kaasaegsemaid avaliku ruumi lahendusi ning uusi ja vanu eramuid ja kortereid.
Renoveeritud vanast saab pärl ning erakordsest uuest klassik oma eluajal.
IDEE autorite ringis on oma ala korüfeed ning elegantsed mõttemeistrid Eestist ja mujalt. Ajakiri moodustab ühtse terviku,
käsitledes iga kord ühte konkreetset teemavaldkonda, leides kõnelema, pildistama, joonistama ja jutustama pädevad autorid ja
põnevad persoonid. IDEE ON INSPIRATSIOON, KAANEST KAANENI.
LUGEJAD:
ILMUB:
TIRAAŽ:
LEVI:

eraisikud, huvilised, linlased, arhitektid, sisearhitektid
2 korda aastas (aprill ja oktoober)
5000–10000
Lehepunkti perioodikaväljaannete müügikohad üle Eesti, raamatupoed, tellijad, erialaliidud jpt.
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Kolm uut Eesti hotelli
Tehasehoonete
transformaator Helen Kolks
Kristi Kongiga džunglit
kaardistamas
Maja kui miraaž
Teekond põhjamaise kodu
juurte juurde

KUNST

Nuudlirestoranis NúFace kogeme sisearhitekt Annika Lille põhjamaist tõlgendust eksootilisest Hiinast ning
peakokk Han Yangi loodud kompromissitult autentseid maitseid.

Kompromissitu
autentsus tulevikulinnas

Lurichi kvartalis, mille tänapäevase
arhitektuurse lahenduse autor on Indrek
Allmann (Arhitektuuribüroo Pluss),
olid juba ees restorani Juur ja MyFitnessi
majad. Kohe-kohe peaksid ehitusse
minema Juure taha tekkivasse sisehoovi
kaks torni, millest ühest tuleb Ülemiste
linnaku esimene kortermaja. Pikkade
traditsioonidega toitu pakkuv NúFace
asub aga aastatel 1900–1910 rajatud
tellisehoones, mis mäletab veel eelmist
maailmakorda, kui lõuna ajal oli vaja
paljudele inimestele kiiresti ja väga hästi
süüa anda.
1897. aasta oktoobris kinnitas Vene-

Tekst: SILVIA PÄRMANN
Fotod: NÚFACE

Avarana mõjuv tumedates toonides ruum ja väga lakooniline mööbel moodustavad kontrasti hiiglaslike
teatrimaskide, lage täitva punaste laternate mere ja millegi särisevaga köögis. See on nuudlirestoran NúFace,
sisearhitekt Annika Lille skandinaavialik tõlgendus eksootilisest Hiinast ning Sichuani provintsist pärit peakoka
Han Yangi loodud autentsed maitsed.

maa viimane keiser Nikolai II aktsiaseltsi
Dvigatel põhikirja. Tänase Ülemiste
City asukohas käivitus kaks aastat hiljem tehas, mille põhitegevus oli raudtee
teenindamine, tehases oli 4000 töötajat,
neist insenere 70. Kõlab suurelt, ent
nüüdne Ülemiste City on linn linnas,
mille visioon on kasvada 2025. aastaks ööpäev ringi toimivaks linnakuks
ettevõtete ja organisatsioonide 15 000
töötaja ning 5000 elanikuga, neist väga
paljud rahvusvahelise taustaga.
Igas maailmametropolis eksisteeriv
Hiinalinn on puudu nii Tallinnast kui
ka Ülemiste Cityst, ent Hiina nuudli-

restoran kiiret, maitsvat ja autentset
toitu otsivale inimesele täidab selle rolli
edukalt.
Avatud köögis tegutseb Hiinast
pärit peakokk Han Yang oma abilistega.
Ehkki maitsed on traditsioonilised ja
ehedad, nuudlid ja pelmeenid valmivad käsitsi nagu sajandite eestki, on
sisearhitekt Annika Lill interjööri luues
lähtunud kvartali tänapäevasest arhitektuurist. Põhiosa NúFace’i klientidest, kes
paiga lõuna ajal viimse istekohani täidavad, töötavad ju üldse tulevikufirmades.
„Kvartali arhitektuurne eesmärk
on meie tööstuspärandit austades luua
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Framed by Karl x Björn Koop
Eesti esimene käsitööprillide tootja Framed by Karl lõi koostöös autodisainer Björn Koopiga uue prillimudeli „Björn”. Koostöö Björniga
on esimene kord, kui Karl Annus on prillimudeli disainimise teistesse
kätesse usaldanud, ehkki plaan teise disaineriga koostööd teha oli
ammu. „Björn oli esimene, kelle peale mõtlesin, ning koostööettepaneku tegin talle sel kevadel. Mulle meeldib Björni futuristlik
käekiri, mis väljendub hästi nii tema autodisainis kui ka uues prilliraamis,” rääkis Karl.
Björn Koop on Valgast pärit autodisainer, kes on töötanud Euroopa autotööstuse keskuses Frankfurdis üle kümne aasta. Igapäevaselt
disainib ta KIA-le uusi autosid.
„Björn” on saadaval kahes väärispuidus: eeben ja pähkel. Prilliraame on väga limiteeritud koguses, neid valmistatakse vaid 36 tükki.
framedbykarl.com

Crystal Rabbiti
auhinnatud
moefotod

Toku kingad
ISSN:tõid
2613-6287
Piibe Tombile SÄSI
Kuni 30-aastasele toote-, moe- või
tekstiilidisainerile mõeldud auhinna
SÄSI, mida annab välja Eesti Disainikeskus, võitis tänavu Piibe Tomp, kelle
loodud TOKU kingad on viimased paar
aastat olnud kõigi disaini- ja moehuviliste fookuses. Tänu erilisele sisetallale
ei väsi jalad pärast pikka päeva ära. Piibe
Tomp (koostöös Kristiina Nurgaga)
on lähtunud made to last -põhimõttest.
Nii peab stiil olema ajatu ja kvaliteet
kõrge, et samu kingi saaks kanda aastaid.
TOKU on jätkusuutliku mõtteviisiga
ning bränd õhutab inimesi vähem ostma
ja tarbima, harib oma jälgijaid moetööstuse telgitaguste kohta ning on ise
läbipaistva tegutsemisviisiga.
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Eesti Disainiauhindade jagamisel napsas
graafilise ja veebidisaini kategoorias fotode eest auhinna Kertin Vasseri, Kristel
Jänese ja Taavet Kohali tiim, kes teenis
tunnustuse Eesti pesubrändile Crystal
Rabbit tehtud fotode eest.
Piltide
4.95
€ eesmärk on esitleda pesu
ebaharilikul moel, omades samas
kontseptuaalset väärtust nii seeriana kui
ka eraldi seisvate fotodena. Oluline oli
näidata toodete mugavust ja igapäevast
liikumist dünaamiliste pooside kaudu.
Sündis veider sümbioos loomulikust
kehast ja plastilisest mannekeenist,
kus põhirõhk on tootel. Seeria täieneb
pidevalt, koosnedes hetkel enam kui 50
fotost.

Tehasehoonete
transformaator Helen Kolks

Tekst: EVE ARPO
Fotod: TÕNU TUNNEL

Pohjanheimo tuli välja
kudumikollektsiooniga

Põhja-Tallinn teeb läbi uuestisündi, millesse on haaratud ka endised tehasehooned, mis pakuvad piirkonna

Ülle Pohjanheimo selle sügistalve kollektsioonis on tugevalt esindatud kerged puitmajadest hoopis erinevat ruumikogemust. Sisearhitekt Helen Kolksi võib pidada loftiliku interjööristiili
kudumid ja pleedid. Ülle Pohjanheimo
teerajajaks Eestis. Kümmekond aastat tagasi sai ta esimese lofti kujundamise kogemuse, luues omaenda kodu
lähtus kergeid kudumeid luues sellest, et
meie hästi köetud ruumidesse paljude endisesse Norma tööstushoonesse. Viimasel paaril aastal on ta Endoveri arendatud Volta kvartalisse saanud luua
lääne brändide talvekollektsioonide
lofte aga ridamisi.
kudumid ei sobi – kõik on ju kogenud Vahemere-äärsete riikide talve ja
mõistatanud, miks nad pika niiske30
talve
ajal eelistavad kütmisele paksemalt riides
käimist. Suur osa Pohjanheimo kudumikollektsioonist on unisex.
pohjanheimo.com

Uued kõrgete lagedega eluruumid transformatsiooni läbi teinud tööstuskvartalites erinevad radikaalselt nende töölistele
kunagi ehitatud puitmajade korteritest
piirkonnas, mille uute elanike jaoks
on olnud olulisel kohal ökokultuur ja
autentsuse nostalgia.
Endise Volta tehase alal on Endover
arendanud esimesed kortermajad, mille
näidiskorterite autoriks on sisearhitekt
Helen Kolks. Neist said väga kiiresti
kodud inimestele, kes hindasid uut lähenemist. Volta lofte kujundades rõõmustabki Helen ennekõike võimaluse üle
testida erinevaid lahendusi ja materjale

ning lasta fantaasial vabalt lennelda.

Ruum valib omale elanikud
Loftide omanikud on tänapäevase
ellusuhtumisega inimesed, kes on avatud
uudsetele interjöörilahendustele ning
kes vajavad enda ümber ruumi ja avarust.
Heleni kujundatud loftide üldine foon
sai rahulik ja pigem neutraalne või põhines see musta ja valge kontrastil. Selliselt
pääsevad esile ruumi enda detailid
ning aktsendiks lisatud kunstiteos või
disainmööbel. Erksavärvilised esemed
valiti eelkõige murtud toonides, et need
ei muutuks pikapeale väsitavaks.

Suured kivipinnad, betoontalad ja
avarus viivad mõtted ruumi akustikale, kuid Helen ütleb, et ekstra heli
summutavaid paneele nad loftides ei
kasutanud. Küll aga lisati sisekujundusse
tekstiili nii kardinate ja vaipade kui ka
kangaga kaetud kõrgete voodipeatsite
näol. Kardinate puhul kuuluvad Heleni
tänusõnad ettevõttele Triumph Décor,
kes tuli ideedega kaasa ja oli alati valmis
uusi lahendusi katsetama.

Praktiliselt ja läbimõeldult
Kuna loftides on ruumi kõrguse ja
sügavuse suhe tavapärasest eluruumist
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REKLAAMI MÜÜK
INTERJÖÖR

Nordicom
+372 5666 7770
reklaam@nordicom.ee
www.nordicom.ee
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2/1 lk

414 x 280 + 5 mm

2000 €

1/1 lk (tagakaas)

207 x 280 + 5 mm

3000 €

1/1 lk (esikaane sisekülg)

207 x 280 + 5 mm

1800 €

1/1 lk

207 x 280 + 5 mm

1200 €

1/2 lk (vertikaalne)

100 x 280 + 5 mm

800 €

1/2 lk (horisontaalne)

207 x 136 + 5 mm

800 €

1/3 lk

70 x 280 mm

600 €

1/4 lk

91 x 120 mm

400 €

Taani bränd LIND DNA rõhutab oma
toodetes keskkonnasõbralikkust ja
jätkusuutlikkust. Nende kõige tuntumad tooted on nahast lauamatid, mis
valmivad mööbli- ja rõivatööstuse ülejääkidest, mille sekka segatakse kummit.
Tulemuseks on väga tugev, veekindel
ja lihtsasti puhastatav materjal. Lisaks
lauamattidele leiab valikust klaasialuseid,
nagisid jpm.
Sel aastal lisandus valikusse stiilne
nõudesari Curve Stoneware, mis järgib
disainilt LIND DNA toodetele iseloomulikku ovaalset kuju. Sarja kuuluvad
eri suurusega taldrikud, kausid ja serveerimisalused. Värvitoonidest on valikus
tumesinine ja must.
Eestis müüb Elke Mööbel.

www.iittala.com

Moelooja Fabienne
Chapoti nõud
nüüd ka Eestis
Hollandi moelooja Fabienne
Chapot, kelle valikust leiab
kõike rõivastest kuni kingade
ja käekottideni, laienes kodusisustuse valdkonda ning tema
elurõõmus nõudekollektsioon
on sellest aastast müügil ka
Eestis. Fabienne Chapot lihtsalt
jumaldab oma disainilahendustes julgeid jooniseid ja värve.
Kõik kollektsioonide esemed
valmivad käsitööna Balil, Marokos ja Portugalis.
Eestis müüb Fabienne Chapoti loomingut
Kaubamaja.

Elumuutva disaini auhind joogikõrrele
Eesti tootedisainiauhindade BRUNO 2018 jagamisel võitis kategooriateülese tunnustuse,
elumuutva disaini auhinna Saaremaa pilliroost valmistatud taaskasutatav, masinpestav,
komposteeritav ja täiesti looduslik joogikõrs #pillirookõrs. Selle taga seisavad Grete Riim
ja Mihkel Tamm, tänaseks on meeskonnaga liitunud ka Sander Õun ja Alex Wood.
„Soovime, et #pillirookõrs aitaks juhtida tähelepanu inimeste tarbimisharjumustele ning muudaks meid loodussõbralikumaks. Loodame luua doominoefekti − kui
võtad pillirookõrre, siis ehk jätad plasttopsi võtmata, kui lähed poodi, siis palud
tooteid ilma kilekotita, kui näed maas prügi, siis viskad selle prügikasti jne.
Inimestele läheb aina rohkem korda see keskkond, milles me elame, ning selle
püsimajäämine. Ekspordiga juba tegeleme. Esimesed #pillirookõrred on saadetud Islandile ja Londonisse,” kommenteeris Grete Riim.
BRUNO võitjad valis rahvusvahelistest disainiekspertidest koosnev žürii, mille tööd koordineeris Eesti Disainerite Liidu president ja Disainiöö
peakorraldaja Ilona Gurjanova.
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TREND

3000 €

Ultima Thule 50
Täitub 50 aastat jääst ja lumest inspireeritud
Iittala ikoonilise Ultima Thule kollektsiooni
sünnist ning juubeli puhul annab Iittala seeriale
esimest korda värvilise kuue.
Ligi neli aastakümmet kestnud karjääri jooksul on disainer Tapio Wirkkala loonud Iittalale
üle 400 klaasist eseme. Kõige kuulsam neist on
Ultima Thule seeria. Legendi kohaselt on Ultima
Thule üksik saar Soomes, mida katavad jää ja
lumi ning kus päike iial ei looju. Kuna Wirkkala soovis seda unikaalset põhjamaist vaikust
väljendada ka oma töödes, sundis ta Iittala tehase
klaasipuhujaid veelgi oma oskuseid lihvima. Pärast pea tuhande tunni pikkust töötamist suutsid
nad valmistada orgaanilise pinnamustriga klaasi,
põletades vormi sulatatud klaasiga. Nii sündis
1968. aastal äratuntavalt arktilise välimusega
Ultima Thule klaasnõude seeria.
1969. aastal võttis Finnair oma värskel Helsingi − New Yorgi lennuliinil äriklassi reisijate
teenindamiseks kasutusele Ultima Thule klaasid.
Ultima Thule juubeli puhul esitleb Iittala
seda kollektsiooni rüütatult müstilisse sinakashalli värvitooni. Uues toonis on saadaval küünlahoidja, joogiklaasid, kausid ning karahvinist ja
kahest klaasist koosnev komplekt.

LIND DNA tuli
välja nõude
kollektsiooniga

RUUM

414 x 280 + 5 mm

KUNST
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REKLAAMIDE MÕÕDUD JA HINNAKIRI
2/1 lk (esi-duubel)

MOOD

Hindadele lisandub käibemaks 20%

2

Uus spaahotell Tallinnas:

1

Metropol Spa Rotermannis
Tallinna südalinna on kerkinud paari aastaga
veel üks linn − Rotermanni. 1829. aastal alguse saanud Rotermanni tööstuskvartal elab
praegu läbi kirevat uuestisündi: kümned
restoranid ja poed, uued elanikud ja arvukad
külalised. Uue hotelli kerkimine sinna oli
endastmõistetav ning arhitektide Martin
Aunini, Marti Kahu ja Sven Luige loodud
maja suhestub ühtviisi hästi nii kvartali
tööstusarhitektuuri pärandi kui ka auhindu
võitnud modernsete hoonetega.
Sisearhitekt Külli Salum (Saha5in) on
tempokasse kvartalisse loonud väga rahuliku
ruumi, kuhu sisse astudes algab kohe puhkus
linnatänavate visuaalsest mürast. Spaa- ja
konverentsihotell peaks korraga soosima nii
keskendumist kui ka täielikku lõõgastust
ning seda põhjamaiselt minimalistlik ruum,
arvukad rõdud ning vaid hotelli klientidele

3

ILMUMISGRAAFIK

4
6

Number

Eeldatav levikuupäev

Reklaami esitamise tähtaeg

1/2019 (messi „Interjöör 2019” eri)

aprill

1. aprill

2/2019

oktoober

1. oktoober

20

avatud spaa kindlasti ka pakuvad.
Metropol Spa Hotel võtab külalisi vastu
137 mugavas numbritoas, millest kõige
muljetavaldavama interjööri ja seda täiendavate vaadetega on muidugi sviidid: luksuslikest 38 m2 kuni 55 m2 suurustest rõduga
sviitidest avaneb alati kaunis vaade Tallinna
vanalinnale.
Hotelli esimesel korrusel asuv restoran
ja lobby-baar Nomad pakub modernseid ja
puhtaid maitseid nii taldrikul kui ka interjööris. Restorani terrass avaneb Rotermanni
kvartali südameks oleva Rotermanni väljaku
suunas. Terrass on väljaku elust otsekui
sammu tagasi astunud, et saginat väikeselt
distantsilt jälgida ja ometigi olla osa Tallinna
kõige kiiremini arenevast piirkonnast.
metropol.ee
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1. Diana Arno x Tanel Veenre kõrvarõngad „Winged Daydreams”. www.dianaarno.com 2. Disainer India Mahdavi diivanilaud Veracruz. www.india-mahdavi.com 3. Iittala Kastehelmi
kollektsiooni klaasanumad. www.iittala.com 4. Ettore Sottsassi põrandavalgusti. memphis-milano.com 5. Ronan ja Erwan Bouroulleci Mutinale loodud keraamiline plaat Rombini. Eestis
müüb Interstudio, interstudio.ee 6. Kapp Lauki. Tootja Treku. Eestis müüb Elke Mööbel, www.elkemoobel.ee 7. Pink Elephant. Tootja Sancal. Eestis müüb Elke Mööbel, www.elkemoobel.ee
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Kunstnik Kristi Kongi.

Maalikunstnik Kristi Kongi avas septembris México City galeriide nädalavahetusel Karen Huberi galeriis
näituse „Mapping the Jungle”, järjekorras juba teise suure Mehhikost inspireeritud isikunäituse. Juba
enne avamist tekitas see kohalikes kunstiringkondades suurt elevust ning valiti kuue kõige värskema ja
olulisema näituse hulka. Kohtusime Kristiga paar päeva hiljem džunglite keskel asuvas maagilises Xilitla
külas, mille on teinud kuulsaks paljusid kunstnikke inspireerinud sürrealistlik Las Pozase aed.

UUDISED

• reklaam peab olema PDF formaadis ning läbinud loojapoolse eelkontrolli (preflight);
• faili nimi peab sisaldama kliendi (või toote) nime ning tellitud pinna mõõte;
• reklaami fail on puhtas mõõdus + 5 mm lõikevaru igas servas (näiteks täisleheküljelise reklaami
207 x 280 mm faili mõõt on 217 x 290 mm). PDF-failis ei tohi olla trükimärke ega -infot;
• lehekülje servale lähemal kui 8 mm ei tohi olla olulist infot, tekste ega kujunduselemente;
• kujunduses esinevate piltide rastritihedus vähemalt 300dpi;
• värvilises reklaamis on kõikide objektide ja piltide värvid CMYK kujul (mitte SPOT, Lab, RGB ega muu).
Tumedate alade värvide kogusumma (Total Ink Limit või Total Area Coverage) ei tohi olla üle 300%;
• reklaam on tehtud kaetud paberi värviprofiiliga: ISO Coated v2 300 (ECI);
• kõik kujunduses olevad kirjatüübid (fonts) peavad failis sisalduma (embed all fonts) või olema kurvitud
(outlined ehk converted to curves).

INTERVJUU

REKLAAMFAILIDE TEHNILISED NÕUDED:

Kristi Kongiga
džunglit kaardistamas

Ruumi akustikat parandavat
ateljé Lyktani valgustit
Hood saab tänu moodulitele kasvatada kuni kolme
meetri pikkuseks. Sobib
hästi pika söögilaua kohale,
mis muutub vahel hoopis
koosolekulauaks. Hind
alates 1525 €. Elke Mööbel,
elkemoobel.ee

Tekst: SILVIA PÄRMANN
Fotod: SILVIA PÄRMANN, OCTAVIO RIVADENEYRA
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Postkodukontori
ajastu kodune töökoht

Tekst: SILVIA PÄRMANN
Fotod: TOOTJAD

Ehkki moodsad kontorid meenutavad oma köökide, puhketubade, raamatukogude ja joogaruumidega järjest enam
kodusid, on kontori asemel kasvõi osaliselt kodus töötamine ammu reegel, mitte erand. Või kas ikka veel on?
Paljud sisearhitektid on seisukohal, et
koduste töökohtade aeg on läbi. Need,
kes suures mahus või ainult kodus
töötasid, on leidnud endale koha funktsionaalses co-working space’is, jagatud

tav, et saab palgatöölt lahkuda oma
firmat looma ja tegevusalast tulenevalt
on vaja päris suurt pinda, muutub kodus
tööruumiks vajaduse korral kasvõi
terve korrus. Rääkimata neist, kellele

assistendile töölaua pakkuda.
Ent ükskõik, kas seate oma korteris
kontori sisse seinale kinnitatud väikesel laual, mis muutub nädalavahetusel
sõprade külla tulles baariletiks, või

