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Millest juttu tuleb?

• Eesmärk tekitada mõtteid ja laineid.
• Mis on disain? Tuleb eristada professionaalide 

ja rahva arusaamu. Milline pilt tuleb silme ette 
kui öeldakse disain?

• Disain kui supermõiste, erinevate tähendustega. 
Ühte ritta mõistetega süsteem, tasakaal, kriis, 
areng…

• Organiseerin mõttelise lahingu disainerite ja 
kunstnike vahel? Lähedased ikka võitlevad 
omavahel J

• Disain aitab ellu jääda ja paremat elu elada.



Teadvuse muutus: püsivast 
olemusest sotsiaalsetesse 

võrkudesse kolimine



Kuidas peegeldub disain 
teadvuses?

• Kas märkame, et toote 
loomisel on disainer 
juures olnud? Mis 
tunnused?

• Kas me peame üldse 
teadvustama disainerit 
tootes? Näiteks, kas 
tunneme ära, et tegemist 
on disaintoolidega?



Alvar Aalto

• Praktiline disain ja 
keskkondlik häälestus.

• Käsitöö, soliidne 
kasepuu. Kask ei ole 
troopiline puit, mis 
vananedes muutub 
ilusamaks, meevärv 
täiendab ta loomust.

• Mööbel ja arhitektuur 
moodustab ühe terviku on 
ühe puu osad. 

• KASK; KASK; KASK. 



Aalto ülikool

• Loodi aastal 1. jaanuaril 2010 kui 
Helsingi Tehnoloogia Ülikool, Helsingi 
Majanduskool ning Helsingi Kunsti ja 
Disaini  ülikool ühinesid. 

• Tehnoloogia, majandus ja kunst panid 
leivad ühte kappi.

• Kas Eesti ei peaks järgima soomlasi ja 
meie EKA rektor ei peaks hakkama asja 
algatama nagu Soomes?



Aalto ülikoolil 9 logo variantiJ



Figuur -foon





Disaini müüdid 

• Disaintooted on kallid.
• Disainerid on rikkad. 
• Disaineri töö on kerge ja mõnus. 
• Igaüks võib disainer olla. Eriti õppima ei pea. Mis 

seal rasket.
• Disaineri töö eesmärgiks on rahuldada klient.
• Disainerid ei pea inimestega suhtlema, toksivad 

arvuti taga.
• Veebisaiti, kodulehekülje kujundamine.
• jne



Müüt, et hiinlastel puuduvad  
rahvusvahelised brändid



Miks müüte on vaja? Ma ei kavatse 
müüte ümber lükata J

• Claude Levy-Strauss: müüdi eesmärk on luua 
kognitiivne mudel, mis aitab ületada 
eksisteerivaid vastuolusid ühiskonnas. Müütidest 
ei ole võimalik lahti saada, neid on raske 
hävitada. 

• Müüt loob usu paremasse ja õnnelikumasse 
maailm. Eriti ebamäärasel, ebakindlal ajal annab 
müüt eeskuju kuhu minna. 

• Suurimad müüdid: demokraatia, seaduste 
ülimuslikkus, terroristid on vabadusvõitlejad.



Disaini mõiste kauge kasutamine. 
Disain oma vankri etteotsa

• Nii nagu inimesed võivad hakata kutsuma 
ennast disaineritest, nii ka teoloogid teevad 
seda. 

• Intelligentne disain. Universumi ja elusolendite 
teatuid omadusi saab kõige paremini seletada 
läbi aruka, intelligentse põhjuse, mitte aga läbi 
mittesuunatud protsessi nagu looduslik valik. 

• Selline on tänapäevane teoloogiline argument, 
et tõestada Jumala olemasolu. Samal ajal aga 
jätab lahtiseks disaineri olemuse ja identiteedi.

• Disainer  Jumala funktsioonis. 



Disaini mõiste müüb: palju   
rakendusi

• Sotsiaalse muutuse disainer, näiteks, Obbama.
• Majanduse / äri transformatsiooni disainer
• Uue organisatsiooni struktuuri disainer.
• Strateegilise nobeduse disainer. 
• Sotsiaalse osaluse disainer.
• Jne.
• Jäävad väljapoole traditsioonilist disainerite 

koolitust. 
• Ehk asi pole ainult vinge logo või posteri või tooli 

disainimises. Disain on super valdkond.



Wal-Marti logo muutus



Disain on päästnud Targeti 
kaubadusketi



Lahing lähikaaslaste vahel
Kunstnik vs disainer

• Mõned laused ajalehtedest J

• Moekunstnik Ivo Nikkolo poolt loodud 
erikollektsioon Ivo Nikkolo Signature .

• Edasi saigi Katrinist Estonian Airi oma 
moedisainer.

• Kas Ivo ja Katrin kuuluvad erinevatesse 
laagritesse või mitte?



Disaini eesmärk

• “Design is directed toward human beings. 
To design is to solve human problems by 
identifying them and executing the best 
solution.” 

• Disaini eemärki ei tasu otsida välimuses. 
Aalto tooli eesmärk polnud ilus tool, vaid 
mis???



Eko valgusfoor disainerilt 
Damjan Stankovic. Sõbralik.



Disain  kergendada otsutamist



Disaini olemus. Kokkuvõte. 

• Disain on interaktsioon toote ja inimese teadvuse vahel. 
Disain teeb inimese õnnelikumaks, inimlikumaks kasvõi 
hetkeks. Soodustab adekvaatsete ostuotsuste tegemist 
(1).

• Disain loob vajaduse koostööks erinevate valdkondade 
vahel. Aalto Ülikooli meenutan. Koostöö on eeldus 
kasvavate probleemide lahendamiseks (2).

• Disaini põhitunnuseks on keskkonna sõbralikkus. Aalto 
Ülikoolis ökoauto projekt, kus teevad  koostööd paljud 
erinevad organisatsioonid (3).



Eesti disainerid on väga tegusad J

• Eesti Disainerite Liit

• http://edl.ee/et

• Eesti Disaini Keskus 
http://www.disainikeskus.ee/

• Tänud!
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