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KUNSTIHOONE

R ainer Aavik
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Arvudes
• 7. korruseline, netopind 6 048 m2

• Eeldatav maksumus 7,7 miljonit eurot
• Eeldatav omatulu aastas 127 670 eurot
• Eeldatav tööjõu- ja majanduskulu aastas

166 819 eurot, rahalised vahendid linnaeelarves
• Eeldatav valmimise aeg 2022 



Kunstihoone
• Galeriipinnad 520 m2, sh black box galerii, 

kunstihoidlad, õpitoad
• Black box saal 1000 inimesele kontsertide, 

teatri- või tantsuetenduste läbiviimiseks ning
konverentside korraldamiseks

• Pärnu kunstide kool
• Loomemajandusega tegelevate ettevõtete

rendipinnad



Kunstidekool
• Kunstihoone 5. korrus, kogupind 1 104 m2

• Kunstiõppega seotud lapsi ca 400
• Klassiruumid maali, skulptuuri, 

kompositsiooni, joonistamise jm õppeks, 
fotostuudio/tsükloraama, multimeedia
töötoad, ateljeed, väliklass-terrass

• Kunstihoone ja kunstide kooli noored loovad
koos ainulaadse sünergia

Siia
tekstideta
foto



Olulisus regioonile
• Suureneb Pärnu kui tõmbekeskuse roll ja 

kuurortlinna olulisus – 900 000 külastajat aastas
• Paraneb kultuuri kättesaadavus ja tarbimise kvaliteet

– 87 065 elanikku ja 90 000 kultuuritarbijat
• Suureneb kultuuri- ja haridusvaldkonna vaheline

koostöö
• Tugevneb põlvkondade vaheline side ja hoogustub

kultuurihuviliste noorte kaasamine



Olulisus Eesti kultuurile
• Suureneb loomeinimeste üleriigiline koostöö
• Tekib valdkonnaülene loome- ja kunstiprojektide 

rotatsioonivõimalus
• Ühtlustub kultuurivaldkonna tippsündmuste 

üleriigiline jaotumine
• Hoogustub rahvusvaheline kultuurialane koostöö



PÄR NU
KUNSTIHOONE

Ühiskond vajab loovaid ja visuaalseid
keeli kõnelevaid inimesi, kelle juured
oleks maas ja mõte lendaks! 
Kunstihoone, kus ristuvad
professionaalsete ja noorte kunstnike
ideed ja jalajäljed, on parim kasvulava
selle eesmärgi täitmiseks!

Kaasaegsed näitusepinnad loovad
täiesti uue kvaliteedi kunstinäituste

eksponeerimiseks Pärnus. Lahendades
aastate pikkused ruumiprobleemid

meie kunstimaastikul.

Kaasaegne kunst nõuab
eksponeerimiseks spetsiifilist ruumi ning
Pärnu on üks vähestest kohtadest Eestis, 
kus selline ruum üllatuslikult veel 2020. 
aastal puudub. Kuraatorina Pärnus
tegutsedes on minu praktikas saanud
ruum väga mitmel korral näituse
koostamisel takistuseks ning
eksponeerimata on jäänud palju
põnevaid installatsioone.

“

K ristel K allau, 
P ärnu kunstide kooli direktor
Foto : Karmen Kärg

Alar R audoja, 
P ärnu Linnagalerii juhataja

M arian K ivila, 
kunstiteadlane ja kuraator

“
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