TALLINNA LINNAMUUSEUM: OLULISEMAD SÜNDMUSED 2015. AASTAL JA
2016 ARENGUSUUNAD
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Tallinna Linnamuuseumi jaoks kujunes 2015. aasta edukaks. 2014. aastal tehtud suur hüpe
külastajanumbrites kajastub nüüdseks ka külastajate osavõtus muuseumis toimuvast
haridus- ja vabaajategevusest. Mullu toimus linnamuuseumis rekordarv haridusprogramme
ning nendest osavõtjate arv kahekordistus: 1299 üritusest võttis osa 21 564 inimest.
2015. aasta jooksul korraldas linnamuuseum 54 näitust, 3037 ekskursiooni ja lisaks
mitmesuguseid teemaüritusi kokku 231 649 külastajale.
 Möödunud 2015. a. väljakutsena väärib linnamuuseumis esiletõstmist uue
raidkivimuuseumi suuremahuliste ja keerukate renoveerimistööde elluviimine 17. saj.
lõpust pärit Ingeri ja Rootsi bastioni käikudes, mis seni on olnud külastajatele suletud.
 2015. tegemistest väärib esiletõstmist linnamuuseumi peamaja, Vene 17, keskaegse
kaupmeheelamu keldris avatud uut tüüpi ekspositsioonipind „Keraamikakogu fajansi
ja portselani avahoidla“, mis pälvis Eesti Muuseumide aastaauhindade parima
koguhoidja tiitli.
 Suuremahulised
investeeringud
ajalooliste
hoonete
renoveerimisse
ja
kaasajastamisse toimusid - Kalamaja lastemuuseumis Miiamilla,
E. Vilde
majamuuseumis ja Peeter I majamuuseumis.
 Trükistest väärib esiletõstmist esmakordselt avaldatud muuseumi uudiskiri “Laegas“,
kus kajastatakse Linnamuuseumi kõigis filiaalides aasta jooksul toimuvat.
Samas taastas ja avas TLM 2015.a. külastajatele linlaste kultuuripärandit ning arendas kõiki
oma filiaale ning edendas uusi projekte.
TLM külastajate arv:
2011
2012
189149
195195

2013
196097

2014
241006

2015
231649

Kolme viimase aasta jooksul on TLM teeninud stabiilselt omatulu:
2013
2014
2015
686369
716146
696659
Mõned 2015. a. teetähised:


Kalamaja lastemuuseum Miiamilla II korruse kapitaalremont ja ekspositsiooni
uuendamine




















E. Vilde juubeliaasta ürituste raames renoveerisime majamuuseumi hoone
välisfassaadi, trepistiku ja paigaldasime uue turvavalgustuse, toimus osaline
ekspositsiooniuuendus.
Peeter I majamuuseumi infograafika teostus, majamuuseumi alumise korruse
renoveerimine, uue disainprojekti, ekspositsiooni ja valguslagenduste elluviimine.
TLM 2015 aasta inventuurid ja parandused näitasid, et muuseumikogu üldarv seisuga
31. 12. 2015 on 169014 museaali.
Jätkusid populaarsed loengusarjad: Peeter I majamuuseumi loengusari venekeelsele
ajaloohuvilisele publikule, kolmandat aastat toimuva Tallinna ajaloo loengusari
Neitsitornis, peamaja keraamika avakoguhoidlaga seonduv uus loengusari
„Ettevaatust keraamika“.
Kadrioru muuseumid rikastasid Kadrioru suveöö üritusi.
Linnamuuseumi uued näitused kõnetasid trüki- ja visuaalset meediat kõige rohkem.
Esiletõstmist väärivad Kalamaja lastemuuseumi uus näituse-osa; huvitav, kujunduslik
ja hea teemapüstitusega Fotomuuseumi aastanäitus “Varjust välja. Esimesed
naisfotograafid Eestis”; Neitsitorni näitus „Magus kaup. Tallinna maiustusetootjad
1918−1940“ ja paljud teised väljapanekud.
Linnarahvale pakkus uut avastamisrõõmu kindlasti ka suvel Komandandi aias avatud
kaitsekäigu värav lisasissepääsuna kahte kindlustorni.
Neitsitorni muuseumkohvik ületas uudistekünnise haarava näitusega „Neitsitorn kui
armas kodu“.
Kultuuri valdkonnas tegime rahvusvahelist koostööd, liituda eri valdkondade
võrgustikega, suurendasime sidusust kogu Euroopa kultuuriga ja arendasime
kultuurisidemeid Läänemere ruumis ning Venemaaga, unustamata sealjuures Tallinna
kultuuriloolist eripära. (Koostöö Stockholmi sõjamuuseumi, Peterburi Vene
muuseumi, Peeter Pauli kindluse, Ermitaaziga, korraldame kultuuriüritusi eri
rahvusgruppidele Peetri majamuuseumis, Kadrioru lastemuuseum Miiamillas,
Keskaegne kaupmehemajas, Neitsitornis, Kiek in de Kökis, eraldi väljatooduna
toimuvad vähemusrahvuste üritused Tallinna päeval);
Algas Vene 17 peamaja ekspositsiooni uuenduste kontseptsiooni loomine. Valmis
keskaegse keldriruumide avamise disaini-eskiisprojekt, jätkub kogu keldri avamise
ettevalmistustöö.
Muinsuskaitse eritingimuste ja sisearhitektuurse projekti teostus Tallinna käsitööliste
muuseumile.
Ajaloo- ja arhitektuurimälestiste ning muinsuskaitsealade väärtustamine mälestiste
tähistamine ja infotahvlite paigaldamine. Nende korrashoiu tagamisega seonduvalt
korraldas Linnamuuseum Liivi sõja aegse arhitektuurimälestise - Marta tänava
Mustpeade ristiga seonduva teabepäeva.
Linnamuuseum osales rahvusvahelisel muuseumipäeval ja traditsioonilisel
muuseumiööl. Linnamuuseumit ja selle filiaale külastas sel ööl kokku 8013
muuseumihuvilist, neist ca 60 % olid noored.
Tallinna päeva ja vanalinna päevade raames oli linnarahval võimalus osa võtta TLM
korraldatud üritustest kõigis muuseumi filiaalides;

Investeeringud:
2015
Peeter I
majamuuseumi
alumise ren.
15852.00

2015
Raidkivi
muuseumi tööd
49847.00

2015
E. Vilde muuseumi
renoveerimine
34 357.00

2015
Kalamaja
lastemuuseumi II
korruse remont
16222.00

2015 püstitatud eesmärkidest jäi investeeringu puudusel teostamata Kalamaja
lastemuuseum Miiamilla fassaadi remont ja Neitsitorni muuseumkohviku esise Taani kuninga
aia haljastamine.
2016. aasta olulisemad arengusuunad:
Vastavalt Tallinna arengukavale 2014-2020, planeeritakse: Tallinna Linnamuuseumi
tähtsündmused aastal 2016.
 Linnamuuseumi tegevusvaldkonna arendamine - Tallinna ajaloo ning linna eri
rahvusest kodanikkonna eluolu ja kultuuri iseloomustava ainese säilitamine,
uurimine, vahendamine ja eksponeerimine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel
eesmärkidel.
 Algab Tallinna Vene muuseumi kontseptsiooni loomine, selle käivitamine
Linnamuuseumi filiaalina (Eesti ja vene kultuuri vastastikuste sidemete uurimisele
pühendunud muuseum). Kultuuriväärtuste taastamise, kogumise, uurimise ja
säilitamise huvides alustatakse muuseumis Tallinna eri rahvustest kodanikkonna
eluolu ja kultuuri iseloomustavat ainese kogumist.
 Raidkivimuuseumi avamine, mis ühendab maa-aluse Tallinna ja meie raidkivipärandi.
Muuseumi ekspositsioonis on väärikalt eksponeeritud seni hoidlates varjunud
Tallinna dekoratiivsed ja põnevad raidkivifragmendid: portaalid, dekoratiivsed
sambad, peremärkide ja sümbolitega etikukivid, reljeefidega aknapaled alates 15.
sajandist.
 Raekoja platsil avab linnamuuseum oma uue filiaalina käsitööliste muuseumi.
Linnamuuseum on alustanud kontseptsiooni loomist koostöös sisearhitekt Maile
Grünbergi ning ajaloolase Jüri Kuuskemaaga. Muuseum tutvustab Tallinna kunagise
käsitöökultuuri traditsioone ja pakub võimalust käsitöö õilsates kunstides ka ise kaasa
lüüa.
Olulisemad 2016. a. teetähised:
kevadel avab linnamuuseum veel ühe osa renoveeritud bastionikäike, kus hakkab
paiknema uus Raidkivide muuseum;
seoses uute muuseumidega korraldatakse avalikud konkursid uute kvalifitseeritud
töötajate leidmiseks;
Fotomuuseumis ehitatakse ümber ja kaasajastatakse kaks ekspositsioonisaali, luuakse
Ravangla hoone ajalooga seotud väljapanek,
antakse välja TLM haridustööd ja aastanäitusi tutvustava ajakirja "Laegas" teine
number;

uuendatakse A.H Tammsaare maja ekspositsiooni tekstilist osa;
algab ettevalmistustöö Kieik in de Köki haridustöötajate ruumi kujundamiseks;
jätkuvad läbirääkimised Dominiiklaste kloostermuuseumi taastamise osas;
korraldatakse teabepäev Kopli kalmistul, jätkub Liivi sõja aegse arhitektuurimälestise
(Marta tänava Mustpeade risti) üldsusele teavitamine,
algab Vene 17 peamaja ekspositsiooni uuenduste kontseptsiooni elluviimine,
kaasajastatakse muuseumi sissepääsukorrus, renoveeritakse ajalooline välisuks, ehitatakse
ümber kaks ekspositsioonisaali. Jätkub keskaegse keldriruumide avamise disainieskiisprojekti
ja
kogu
keldri
avamise
ettevalmistustöö.
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Kalmar Ulm
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