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Arhitekt Andro Mänd: me ei ole uueks
teatrihooneks liiga vaesed
MIS SAAB ESTONIA TEATRIST? Arhitekt Andro Mänd: me ei ole
uueks teatrihooneks liiga vaesed

“Me ei ole nii vaesed, et me ei suuda ehitada ühte korralikku ja
kaasaegset teatrihoonet,“ sõnas Arhitektide Liidu president
Andro Mänd saates “Siin Tallinn” Estonia juurdeehituse ideed
kommenteerides. „Saan aru, et linnal ja riigil ei ole kesklinnas
enam vabu krunte, aga tuleb end kokku võtta ja see maa
hankida. Meil veel on linnas ruumi, kuhu see ära mahuks,
kahekümne aasta pärast seda pole.”

[embedded content]

Rahvusooper Estonia plaani laienemiseks on kaalutud läbi aegade,
kuid seoses riigikogu kultuurikomisjoni otsusega valida Estonia
teatri juurdeehitus oluliste kultuuriobjektide eelnimekirja, on see
taas vaidluse all. Muinsuskaitsjad ning Estonia teatri juht on
erineval meelel. Erinevad nägemused uuest ooperimajast on ka
arhitektidel.

Arhitekt Toivo Tammiku sõnul on praeguse ooperimaja külje all
Tammsaare pargis täpselt paras tühi plats, mida saaks
juurdeehituseks ära kasutada. Praegu mitte nähtaval olevat
bastionit saaks tema hinnangul samuti paremini eksponeerida.
“Küsimus on selles, kas betoonkaane all olevat müüri väärtustame
sellisel moel, et teda puutuda ei või ja teeme kõrgema maja.
Teatrimehed peaksid seda heaks lahenduseks, et siis oleks
võimalik vana ja uue lava tasapind omavahel kokku viia ja süda
oleks eriti hästi orgaaniliselt seotud,” sõnas Tammik.

Arhitektide Liidu presidendi Andro Männi hinnangul ei mahu aga
hoone parki ära ja kiiremas korras tuleks leida kesklinnas uus
krunt, sest kahekümne aasta pärast seda ruumi enam pole.

Tallinna muinsuskaitse: teatrihoone on mälestis praegusel
kujul

Riikliku muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie sõnul kätkeb
hoone sobivus endas nii muinsuskaitselisi, arheoloogilisi ja
linnaehituslikke aspekte, kuid ka rahvusooperi enda vajadusest
lähtuvaid huve. Oma plaanide ilmestamiseks tellis Estonia
mahulise eskiisi, mis on hakanud nüüd oma elu elama.

“Hulk inimesi arvavad, et see kastihunnik ongi arhitektuuriline
lahendus. See on alles kõikide arutelude algus,” sõnas ta.
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Tallinna muinsuskaitsejuht Boris Dubovik on aga täielikult plaani
vastu. “Teatrihoone asub mitte ainult UNESCO muinsuskaitse alal
just sellisel kujul ja sellise pargiga, vaid ta on eraldi mälestis just
sellesama fassaadiga, mida me praegu näeme,” sõnas ta.

Duboviku sõnul kujundab ühise seisukoha linnaplaneerimisameti
komisjon, kuid tema isiklik seisukoht ei muutu.

“Minu seisukoht algusest peale oli ei, sest see ei vasta vanalinna
põhimäärusele,“ ütles ta. „Eriti peale seda, kui linna poolt
uuendasime parki, istutasime uued puud ja lõime uued
tehnovõrgud. Ka abilinnapea oli selle projekti suhtes väga
pessimistlik. Isegi kui kultuurikomisjon ja riiklik muinsuskaitseamet
võtab otsuse toetada, siis tegemist on ikkagi linna maaga.”

Rahvusooperi peadirektor Ott Maaten: juurdeehitus on
kompromisslahendus

Ott Maateni sõnul ei ole olnud kellelgi plaanis muinsusalaga
halvasti ümber käia ning juurdeehitus annaks hoopis unikaalse
lahenduse maa-aluseid bastioneid esile tuua.

“Ooperimaja puhul saaksime näiteks saali juures teha kas eraldi
ruumi nende eksponeerimiseks, klaaspõranda lahendused. Keegi
pole plaaninud neid kuidagi hävitada või lõhkuda,” sõnas ta.

Lisaks pole Maateni sõnul Pärnu maantee poolne fassaad
originaal. “Meie lahendus on selline, et säilitame kolm originaalset
algset fassaadi ja juurdeehitus tuleb uuema fassaadi külge,” lisas
ta.

“See lahendus on kompromisslahendus. Loomulikult, kes ei oleks
õnnelik kui saaks täiesti uue maja, aga teades Eesti
finantsvõimalust, tundus see kompromisslahendusena. Samuti
taaskasutuse mõttes. Me ei jätaks vana Estonia maja maga, vaid
jätkaksime selle sihtotstarbelist kasutamist, samas ei peaks
ehitama kogu mahtu nullist.” 

  


