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Produktsioon



Tuua väga edukaks osutunud Tallinn Digital Summit uuele elule. Muuta fookust soojemaks, inimlikumaks ja praktilisemaks. Kasutada 
ära olemasolevad vahendid, kuid leida neile uus vaatenurk. 

See on lugu tehnilise produktsiooni, digitaalse keskkonna ja meie Eesti sisukast kohtumisest. Selleks, et programm oleks inimlikum, 
vabam ja soojem liikusime tagasi Summiti juurte juurde ja jutustasime läbi produktsiooni loo aluspõhimõtetest, mis selle üritusele 
omased on.

Ülesanne



Sündis konseptsioon Võrgustik. Võrgustik on kõige alus, ta juhib impulsse 
ja infot, mis on vajalik mis tahes tehisliku või inimliku vormi toimimiseks. 
Kõik põhineb võrgul, mis on samal ajal vaba ja voolav kui ka tugev ning 
struktuurne. Võrgustiku saab töödelda ja suunata, et ta võtaks meile vaja-
likke vorme. 

Paralleeliks sai rahvapärimusest tuntud kassikangas. Igaüks sai ise punuda 
oma võrgu läbi ühiste kohtumiste inspireerivas
keskkonnas.

Kasutasime loodud narratiivi sisekujunduselementide, ruumiplaani loogika, 
programmi ja tehnilse produktsiooni alusena. 

Võtsime kaasa kõik mis on hea ja keskendusime uue värske hooga praktil-
iste teemade lahendamisele, mitte vilede ja kelladega vehkimisele.

Pöördusime üritusturundusmaailmale mitte omaselt päris arhidektide 
poole, lõime olemasolevatest elementidest ja seinamoodulitest uue 
kassikanga vormi.

Ehitasime digitaalse galerii neid kahte maailma ühendama. Ehitasime 
digitaalse puu ja avaneva lava ning jutustasime kunstilises avashows loo 
digitaalse ja loodusliku võrgustiku seosest.

Mitmed erinevad ruumid, protokoll, logistika, catering, press, live-ülekanne.
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Tulemus

Sündis konseptsioon Võrgustik. Võrgustik on kõige alus, ta juhib impulsse 
ja infot, mis on vajalik mis tahes tehisliku või inimliku vormi toimimiseks. 
Kõik põhineb võrgul, mis on samal ajal vaba ja voolav kui ka tugev ning 
struktuurne. Võrgustiku saab töödelda ja suunata, et ta võtaks meile vaja-
likke vorme. 

Paralleeliks sai rahvapärimusest tuntud kassikangas. Igaüks sai ise punuda 
oma võrgu läbi ühiste kohtumiste inspireerivas
keskkonnas.

Kasutasime loodud narratiivi sisekujunduselementide, ruumiplaani loogika, 
programmi ja tehnilse produktsiooni alusena. 

Võtsime kaasa kõik mis on hea ja keskendusime uue värske hooga praktil-
iste teemade lahendamisele, mitte vilede ja kelladega vehkimisele.

Pöördusime üritusturundusmaailmale mitte omaselt päris arhidektide 
poole, lõime olemasolevatest elementidest ja seinamoodulitest uue 
kassikanga vormi.

Ehitasime digitaalse galerii neid kahte maailma ühendama. Ehitasime 
digitaalse puu ja avaneva lava ning jutustasime kunstilises avashows loo 
digitaalse ja loodusliku võrgustiku seosest.

Mitmed erinevad ruumid, protokoll, logistika, catering, press, live-ülekanne.

Summit erines teistest omasugustest maailmas toimuvatest tippkohtumistest oma asjaliku 
oleku, kuid sooja vormiga. Kunstiline narratiiv, keskkond ja sisu töötasid ühe maitseka tervikuna. 

Kasutasime leidlikult ära kaks erinevat maja ja olemasolevad sisekujunduselemendid. Kvaliteetne 
vorm ja kummardus eelmistele aastatele, aga uus ja värske         .look


