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AEVATREPP GRONINGE S
Eestlaste hiigelobjekt rahvusvahe isel
arhitektuuriüritusel Hollandis

14. detsembril 1990 tähistati
Hollandi linna Groningeni 950.
juubelit Juubelisündmuste hul-
ka kuulus rahvusvaheline arhi-
tektuuriüritus, milles osalesid
ka kaks eesti arhitekti -
bEONHARD LAPINkoos as-
sistent ENN LAANSOOGA.
Juubelipäeval avati 9 monu-
mentaalset püsiobjekti Gro-
ningeni linna sissesõitudel, 10.
-linna keskuses. Suurejoone-
lise projekti "THE BOOKS
OF GRONINGEN" autoriks
oli poola päritolu ameerika
arhitektuuriprofessor DANIEL
LIBESKIND, kes elab ja töötab
praegu Berliinis. Projekti
asendiplaani koostamisel, iga
objekti täpse asukoha ja teema
määramisel lähtus ta müsti-
listest arvunistest, mida arvus-
tajad nimetasid hiljem naljatle-
valt "abrakadabraks", ning kut-
sus projekti teostamiseks kokku
mitmed rahvusvaheliselt tun-
tud mehed.
*Shveitslane Kurt W. For-
ster (s 1935) - arhitektuuri ja
kunstiajaloolane, Getty Cen-
ter' i (Santa Monica, Califor-
nia) direktor, projekteeris me-
tallist kõrgepingemasti, mille
tipus põlevad gaasileegid.
*Jaapanlane Akira Asada
(1957) - Kyoto Majandusins-
tituudi professor, lasi ehitada
metallist ja tellistest lehtedega
tohutu avatud raaamatu, milles-

.gutatud TV -ekraanidelt
. gm videoprogramme.

Ubeskindi (1946) enda
srruktiivne sammastik,

maalitud kollaazhi-

na, es
talloks
*Ho
Daan
TelmilcmIikoc:lEpro
jek:teeris
pindu
konstruktsiooai,
*Sakslase Re
(1929), Berlii .
dramamrgi töö
toontah enri,
millesse sisenedes ostis kar-
jeid ja munsikat,
*New Yorgi koreograaf Wil-
liamF. ' 949) üllatas
kõiki poo - omeetrise ka-
naliga, mille - e on tõmbidega
kaarteks painutaDId puud.
*Palju tü eid ja auhindu päl-
vinud ameerika arhitek-
tuuriklassik John Hejduk
(1929) serveeris gigantsetest
mängukaartidest torni, millele
sekundec:ris veel 2 vertikaalob-
jekti.
*Pnmtsuse filosoofi Paul Vi-
rillio, Pariisi Arltitektuurikooli
direktori tagasihoidlik tahukas
kesklinnas oli kommentaar tema
esseele, mis käsitles ürituse

kultuur-ajaloolist taus . il-
mus seda tutvustavas =iCXias
j a rikkalikult illus ireeruuu
kataloogis.
*Eesti arhitektide
pini (1947) ja Enn Llt'l1l1S()()

(1958) arhitektooni
NIA" teemaks oli astrcDXlmia.
Algidee kujutas endas: _ - m
kõrgust, kahe k epi
põimumisest sündin
mida tipus lõikab ho .
tasand, millel observatoceam •.
Algne projekt oleks
maksma 15 miljonit
Korraldajate palvel
veidi tagasihoidlikwn
ant - 18-meetrine m
sioonitom, mis koosneb
trepist ja kahest üksteise
nurgiti asetatud platv t.
Torn paikneb raud eede
sõlmkohas ja rongide
möödumisel valgustab
Hollandlastele meeldis seda
nimetada "taevatrepiks .
Objektide avamisele j:' e-
sid mitmepäevased -
sionidGroningenilinna alit-
suses, ülikoolis ja kUI
kuses. Videofilmi
tektuuriüritustest dem
reeriti suurejoonelistej
lipidustuste lõpuõhtul
platsil. Järgmistel p-
oli ka arhitektuuriobj
iimbrus rahvast täis.

K. Jaanus

WIlLiAM FORSYTHE
Pool kilomeetrit
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puud
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LEONHARD LAPiN
L. Lapin ja E.
Laansoo, Arhitekioon
"Urania"
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!ENN LAANSOO
Lääne standard ei

I

ole ebajumal, vaid
reaalsus"

,..

• ENN.LAANSOO
ARHITEKTUURIBÜROO AS
ESIMEES

13. detsembril avati Hollandis,
'Groninqeni linnas Leonhard
Lapini ja Enn Laansoo
projekteeritud arhitektuuriline
objekt - linna piirimärk. See
oli 'üks kümnest maailma
silmapaistvate arhitektide
osavõtul sündinud seme-
laadsest objektist, mis
fikseerisid 950aastase
Groningeni linna piirid
aastal 1990.

Arhitekt Enn Laansoo: "See töö oli väga põnev kogemus,
kuigi tuli meile nagu välk selgest taevast. Saime niisu-
gusest programmist teada alles maikuus, nii et algkont-
septsioon valmis 2-3 päevaga. Kui teised arhitektid olid

tööga alustanud juba mullu detsembris, siis meie pidime
kunstiliselt vormistatud projekti ära saatma peaaegu et üle-
öö. Igal linna juubeli puhul kavandataval piirimärgil oli oma
huvitav filosoofiline idee, millest projekteerijatel tuli lähtuda.
Meie teema pidi väljendama sümboleid: SHELTER, ASTRONO-
MY, NAVIGATlON IVORY AFTER MIONIGHT.

Kogu tööd organiseeris rahvusvahelise mainega arhitekt
Daniel Libeskind Berliinist. Miks meie programmist nii hilja
teada saime? Nõukogude Liit on ikka veel kinnine maa ja kir-
jade kaudu ühenduse pidamisele ei või loota. Samas andis
see tellimus meile võimaluse kogeda, missugune võib olla

projekteerimisprotsess uute tehniliste võimalustega. Meil on
terve kaust pabereid, mida oleme hollandlastega faxi abil va-
hetanud, sest projekteerimine käis tegelikult kuni oktoobri tõ-
puni välja. Töö käigus nimelt selgus, et esialgset objekti
maksumust - 1,5 miljonit Hollandi kuldnat - tuleb vähenda-
da 150 tuhande kuidneni»

Enn Laansoo väidab, et praegu on Eesti arhitektuur muu-
tumas rahvusvaheliseks ja see olevat loomulik areng. Arhitek-
tid otsivad endale väljundeid, hangivad endale tööd. Eestis
on praegu tellimuste kriis, mis on tingitud rnäjanduskrtlelst.

«võtt: jääda mulje, et kogu tähelepanu on pöördunud lään-
de ja Eesti asi kedagi ei huvita. See ei ole nii. Lääne stan-
dard ei ole ebajumal, vaid elu reaalsus. Aga seda standardit
ei amanda Eestis nelja seina vahel. Muidugi.võib meie seas
olla inimesi, kes teadlikult orienteeruvad emigratsioonI/e.
Praegu on meil veel lootust. Usun, et küsimus on paariaasta-
ses kriisis. Eestimaa ei ole arhitekti jaoks halb koht, kui on
kindlustatud vaba olemine, vaba mõtlemine, vaba ettevõtlus.

Eesti arhitektuuris toimub praegu jõudude ümbergrupeeru-
mine. Enne oli monopol suurte projekteerimisbüroode käes,
nüüd hakkab töökorraldus lähenema lääne mallile. On tekki-
nud ja tekib ridamisi uusi, esialgu riiklikke väikeettevõtteid.
Hiljem hakkavad moodustuma erafirmad, aktsiaseltsid. Niisu-
gune areng ei ole suvaline, selles on oma objektiivne loogika
ja tööjaotus, mis on mujal, normaalses maailmas kogu aeg
funktsioneerinud .

. Eesti ettevõtted unistavad juba uhketest projektidest, aga
tundub, et tellija pole alati küps oma plaane realiseerima.
Uus grupp tellijaid on nn noorettevõtted - nii Eesti enda kui
ka ühisettevõtted. Nemad tellivad peamiselt ideekontseptsi-
ootie. Aga majanduslikel põhjusteian vähestel õnnestunud
ideid ka juba ellu viie.»

Tundub, et Eesti arhitektuuris on olnud alati eristatavad
kaks poolt: kunsti, idee pool ja ehituse pool. Meie tingimus-
tes on need kaks külge olnud alatasa konfliktis ja ebapro-
portsionaalsed. Enn Laansoo arvab, et see vastuolu on tegeli-
kult kunstlik.

"Arhitekti tegevuse eesmärgiks on alati olnud valmis ehi-
tis, mis on ideaalne siis, kui on osatud ühendada kunstiline
ja tehniline, ehitus/ik pool. Tänases Eestis on puhta kunsti
pool täiuslikkuseni välja arenenud, kuid see on olnud sunni-
tud asjade käik. Nüüd oeessime rohkem püüdma tegutseda
harmoonia piires.»
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