
YAKISUGI SEMINAR
13. oktoober 2015 Mooste, Põlvamaa

                                                 

TEMPT ja Eesti Puitmajaklaster ootab teid osalema Yakisugi puidu põletamise tehnika loengule 
ja töötoale 13. oktoobril algusega 13:00 Moostes, Põlvamaal. Seminari osalustasu on kuni 9. 10 
hinnaga 50€, hilisematele registreerujatele 70€.  Üritus toimub jaapani keeles, tõlkega inglise 
keelde, vajadusel tõlgime ka jooksvalt eesti keelde. 

Palume osalemissoovist teatada e-posti aadressil tempt@tempt.ee või registreeruda SIIN.

Ürituse läbi viimiseks kutsusime Eestisse külla Jaapani ühe omapäraseima arhitekti ja professori, 
elava legendi, Terunobu Fujimori. Temaga koos viime läbi  yakisugi tehnika töötoa ja loengud 
selle omapärase puidu viimistlemise tehnika tundmaõppimiseks.

Yakisugi ehk Shou-Sugi-Ban on juba sajandeid vana Jaapani puidu pinna söestamise tehnika - 
arvatavasti on see maailma vanim puidu kaitsmise viis. Jaapanis kasutatakse yakisugi tegemiseks 
põhiliselt  seedripuidust  laudu aga Eestis  kasutame selleks  lehist,  kuuske või  mändi.  Yakisugi 
tehnikas  viimistletud  laudu  kasutatakse  peamiselt  hoonete  fassaadidel.  Traditsiooniliselt  on 
Eestis söestatud puitu (puidust aiapostid jm maapinnaga kokku puutuvad puitkonstruktsioonid), 
et takistada mädanemist,  seente ja puidukahjurite levikut. Viimasel ajal on  yakisugi kogunud 
populaarsust Jaapanis, USA-s ja Euroopas, kus arhitektid-disainerid on selle naturaalse tehnika 
taasavastanud. 

http://www.tempt.ee/
http://woodhouse.ee/
http://goo.gl/forms/FLf2PNL0hZ
mailto:tempt@tempt.ee
https://youtu.be/6xoBjpXOlyM


Terunobu  Fujimori (sünd.  1946)  on  Jaapanis  ja  maailmas  kuulus  arhitekt  ning 
arhitektuuriajaloolane, kes eksperimenteerib oma loomingus palju yakisugi tehnikaga. Kuni oma 
40-ndate  eluaastateni  süüvis  Fujimori  peamiselt  arhitektuuri  ajalukku,  uurides  erinevaid 
arhitektuuri tehnikaid ja teooriaid. Alles 44-aastaselt projekteeris Terunobu oma esimese hoone 
ning  tema  ekstsentriline  stiil  pälvis  koheselt  palju  tähelepanu.  Hr.  Fujimori  projekteerib 
keskmiselt ühe hoone aastas, käsitledes materjale ja ruumi isikupäraselt. Hetkel on Terunobu 
professor  Tokyo  Ülikoolis  (University  of  Tōkyō's  Institute  of  Industrial  Science),  kus  õpetab 
linnaehituse ja arhitektuuri ajalugu – kontoris, mida ta kutsub oma laboratooriumiks. Terunobu 
Fujimori  ja  tema  sõbrad  Tadao  Ando  ja  Toyo  Ito  on  muutnud  nii  Jaapani  kui  ka  maailma 
arhitektuuriajalugu.

Mõned näited Terunobu Fujimori loomingust:

https://en.wikipedia.org/wiki/Terunobu_Fujimori


Short english overview:

Architectural office TEMPT together with the Estonian Woodhouse Cluster are the organizers for 
the Yakisugi workshop and lecture on the 13th october 2015 in Mooste, Põlva county. Yakisugi,  
also called Shou-Sugi-Ban is a centuries-old Japanese wood surface carbonisation technique -  
this is probably the oldest method of protecting wood known to man. For this we invited the 
unique Japanese architect and professor, a living legend, Terunobu Fujimori, to visit Estonia. He 
will  teach  us  this  peculiar  wood  finishing  technique  by  giving  a  lecture  about  traditional  
japanese materials and later on conducting a workshop for making Yakisugi. This unique event  
will be another cultural bridge between Japan and Estonia - countries so similar, but so far apart 
at the same time.

Lecture  and  workshop  takes  place  13.  october  starting  at  13:00  in  Mooste,  Põlvamaa.  
Participation fee is 50€ until 9.10, later 70€. The event is in japanese, translated to english.

For registering email tempt@tempt.ee or register HERE  .  

Seminar korraldatakse projekti "Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klastri täistaotluse projekt" raames, mida 
rahastatakse EAS-i klastrite arendamise programmist, mida toetab Euroopa Regionaalarengu Fond. 

http://goo.gl/forms/FWoMxEqiUJ
mailto:tempt@tempt.ee

