Tere tulemast Rotermanni soolalattu! Mina olen Christian
Barthold Rotermann ja ma lasin 1908. aastal ehitada selle
maja soola hoidmiseks. Praegu on siin Eesti
Arhitektuurimuuseum, mille kõrval on kuulus
Rotermanni kvartal. Seal on palju mulle ja minu
perekonnale kuulunud maju. Pärast soolalaoga
tutvumist mine ka neid hooneid otsima.
Soolalaos võib endiselt näha ka soola.
Vaata tähelepanelikult vanu
paekiviseinu. Kas leidsid soola?

KODU (saalis samba peal olev märksõna)
Leia saalist LENDERI TÜÜPI KORTERELAMU (arhitekt: Nikolai
Opatski) ja TALLINNA TÜÜPI KORTERELAMU (arhitekt: Karl
Tarvas).

Otsi

Küsi abi Joonista

Pildista

Aastal 1922 valminud hoone on ainuke
ekspressionistlik parlamendihoone
maailmas. Riigikogu hoone on ehitatud
13. sajandil valminud Mõõgavendade Ordu
konvendihoone kohale. Konvendihoone
rüüstati ja põletati 1917. aastal Veebruarirevolutsiooni käigus ning lammutati
1919. aastal.

Kus asub riigikogu hoone Toompea lossi alal?
Märgi see ristiga.
LENDERI TÜÜPI KORTERELAMU

kivist vundament
keldrikorrusel abiruumid või pood, töökoda, juuksur
sepistatud varikatus ukse kohal
abihooned maja hoovis
kivist trepikoda
madala kaldega viilkatus
kolmekorruseline
kahekorruseline
kõrgem mansardkatus
kaks otseväljapääsu

Tingmärgid

Vaata

RIIGIKOGU HOONE (arhitektid: Eugen Habermann ja Herbert
Johanson)
Kui palju on riigikogus
liikmeid?
Mida nad teevad?

Need on kaks kõige tüüpilisemat
20. sajandi esimese poole üürimaja
Tallinnas: esimene on varasem
ja teine hilisem. Lenderi maja
sai oma nime esimese eestlasest
linnapea ja inseneri Voldemar
Lenderi järgi.

Leia sarnasusi ja erinevusi.
Ühenda maja ja selle kohta
käivad väited joonega.

AJATELG

Mõtle

Aruta
vanemaga

TALLINNA TÜÜPI KORTERELAMU

KULTUUR (saalis samba peal olev märksõna)
Vaata ringi soolalao esimesel korrusel, siin on püsiekspositsioon ehk selline näitus, mis ei vahetu paari
kuu tagant või igal aastal.
Leia saalist TALLINNA LAULULAVA (arhitektid: Alar Kotli ja
Henno Sepmann).

Esimene üldlaulupidu toimus aastal 1869. I, II, IV
ja V üldlaulupidu toimusid Tartus, kõik edasised
laulupeod aga Tallinnas. Nüüdsel Tallinna lauluväljakul peeti esimene üldlaulupidu 1928. aastal
spetsiaalselt selleks ehitatud laval.

Praegune laululava valmis XV üldlaulupeoks aastal 1960.
Vaata laulava maketti. Mis sa arvad, kui palju inimesi
laulukaare alla laulma mahub?
Joonista kaare alla
nii palju inimesi, kui
jaksad.

PUHKUS (saalis samba peal olev märksõna) / AJATELG

ARHITEKTID

PÄRNU RANNAKOHVIK (arhitektid: Olev Siinmaa ja Anton
Soans) ja TALLINNA KUNSTIHOONE (arhitektid: Anton Soans
ja Edgar Johan Kuusik).
Need hooned esindavad funktsionalistlikku
stiili: see on 20. sajandi I poolel alguse saanud
arhitektuurisuund, kus kõige olulisem on hoone
otstarve. Funktsionalistlikus stiilis hoonetel
pole uhkeid kaunistusi, majad on tihti valget
värvi, suurte akendega, lameda katusega ja
geomeetriliste vormidega.

Vaata makette ja joonista siia
nende hoonete puudu olevad osad.
TALLINNA KUNSTIHOONE

Üks laulupeoga
seotud saladus ootab
sind Eesti Teatri- ja
Muusikamuuseumis.

PÄRNU RANNAKOHVIK

1. Kes oli üks laululava arhitektidest?
2. Kes oli üks riigikogu hoone arhitektidest?
3. Kes oli esimene eestlasest Tallinna linnapea, kelle
järgi on nime saanud üks tüüpkorterelamu?
4. Kes oli üks riigikogu hoone arhitektidest?
5. Kes oli üks Pärnu rannakohviku arhitektidest?
6. Kes oli üks Tallinna Kunstihoone arhitektidest?
7. Kes oli teine Tallinna Kunstihoone arhitekt?

SOOLALAO MAJA
Nüüd oled tutvunud mitme olulise hoonega. Aeg on sooladu
tähelepanelikumalt uurida.
Soolalaol on mitu korrust. Mine vaata ka teisi korruseid.
Pildista või joonista nii palju geomeetrilisi kujundeid, kui sa
soolalao majas näed.

SOOLALAO MAJA
Vaata nüüd soolaladu
ka väljast.
Siin pildil on ainult
pool maja esiküljest,
joonista teine pool ka.

Millist kujundit märkad kõige rohkem?
Kas nelinurk on tugevam kui kolmnurk?
Proovi oma ja kaaslaste kehadega järele!
2. Moodustage kolmnurk. Seiske
nüüd lähemale ja asetage varbad
vastamisi, võtke uuesti kätest kinni
ja laske enda kehadel taha vajuda,
nii et käed jäävad teid hoidma.
Proovige käsi veidi ühele ja teisele
poole tõmmata. Kas tundub tugev?
Kumb kujund on tugevam?

Tase III

100 tähtsat asja

See maja ja ka paljud teised majad on
muinsuskaitse all. Vaata, kas leiad maja
küljest sellise märgi. Kus see asub?

Eesti Arhitektuurimuuseum
2018

Rotermanni soolaladu on ehitatud klombitud paekivist.
Pildista majaseina lähedalt. Rotermanni kvartalis saad selle foto
järgi vanu hooneid avastada.
ROTERMANNI KVARTAL

SOOLALAO MAJA
Muuseumi esimesel korrusel asub mängunurk. Proovi
mängunurga konstruktorist teha üks tugev kolmnurk. Ehita
sellest edasi tetraeeder või püramiid.

Vaata lisaks www.avatudfestival.ee

Korraldajad

Christian Barthold Rotermann
kutsub sind nüüd Rotermanni
kvartalisse.
Kvartalis olevad vanad
tehasehooned on samuti
paekivist ehitatud ja
paljud hooned on ka
muinsuskaitse all.

Koostööpartnerid
Proovi leida
võimalikult
palju vanu
tehasehooneid.

TALLINNA
L I N N A LINNAMUUSEUM
MUUSEUM

HEA

PS! Vanadel hoonetel on ka sildid, mis
tähistavad, mis hoone see vanasti oli.

Toetajad

Teised mänguvälja muuseumid:

TETRAEEDER

Teised Eesti Arhitektuurimuuseumi programmid
arhitektuurimuuseum.ee
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Eesti Ajaloomuuseum, Tallinna Teletorn, SA Eesti Spordi- ja
Olümpiamuuseum, Viljandi Linnaraamatukogu jt
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1. Moodustage nelinurk.
Seiske üksteisest eemal,
sirutage käed ette ja
võtke kätest kinni.
Tõmmake käsi veidi
enda poole. Kas tundub
tugev?
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