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I in na maakon naa rh i ivi fassaad i I
(Heikkinen-Komonen Arhitektid, graafika Aimonomia Oy) kajastub nii hoone
otstarve kui ka Soome ajalugu. Kujundus
kasuta b koha I i ku arh i ivi materja I e.

Hdmeen

Stockmanni parklasse viiva kaldtee
seintele Helsingis on kantud fotod selle
ajaloolise kaubamaja keerdtreppidest.
Kujundus - firma Graphic Concrete
Oy asutaja, b0roo Samuli Naamanka

Arhitektid.

Graafiline betoon
ehk kunst otse tehasest
Pdrast pikka askeesi on
arhrtektuur taas hakanud
kujutava kunstrga
flirtima. Kuid valinud selle
tehnika, on abielu juba
paratamatu, leiab
Anneliis Aunapuu.

hitusmaterjalina on betoonile viimasel ajal eneseteadvust lisandunud. Aasta parimat betoonehitist
valitakse tdnavu juba kiimnendat korda.
Enam ei ehmu keegi siseruumides ehedat

ja paljast betoonivalu ndhes ega imesta,
kui betoon niieb viilja lausa nagu maalv6i
bareljeef. Niir.id on betoon otsustavalt kdsile v6tnud graafika, uudne tehnika t6otab
muuta arusaamu ehituskunstist.
Arhitektuur tervikuna ei rahuldu enam
puhta vormi otsingute ega eheda materja-

Iipinna v6luga. Dekoor on tunginud koikjale minimalismist ja modernismist ttirdinenud igapeievaellu.
Olete kindlasti miirganud, kuidas Tallinna kesklinna uute hoonete klaasosadeIe on siginenud muster, nagu loomamotiivid Nordic Hotel Forumi hotelli klaasidel
v6i tiipograafilised mdngud Euroopa Liidu maja tdnavapoolsetel fassaadidel. Nriiid
on aeg betooni kdes.
Tegelikult iiritati selle pinda kunstipArastada juba esimeste betoonelementma-
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Graafika aitab avada hoone sisu aiandusfirma Zetas uue hoone fassaad
Stockhol m is (Wh i te Arch itects).
u useu m i vd I ia la betoonsei n tele on kantud vanad fotod (Salto,
LBS, E-Betoonelement).

Maa nteem

jade juures. (Kunst aga unustati tollal peagi...) Omaaegsetel v6tetel olid omad piirid,
tdnapdevased voimaldavad midagi hoopis

muud, puhast kiisitood asendab uus tehnoloogia. Sisuliselt meenutab praegu tut-

vustatav graafiline betoon sgrafiitot, monumentaalmaalist tuttavat tehnikat, kus
kujundite vdljatoomiseks on vaja teist vdrvi pinnakiht eemaldada.
Pohjanaabrid on juba m6nda aega ndinud uusi perspekliive nn graafilises betoonis. Ehk olete mdrganud Helsingis Stockmanni kaubamaja juures maa-aluse parkla sisses6itu palistavatel seintel selle uudse

raske ennustada. Meie oleme l6pptulemusega rahul.

tuskunstile uue, individuaalset ldhenemist
voimaldava vdendusvahendi, mille kasutusalaja -tihedust tulevikus on hetkel raske piiritleda. Lisaks sellele, et uus tehnoloogia voimaldab kanda kujundid betoonipinnale, voib arhitekt panna sama mustri
jitkuma ka klaasipindadele. See v6te liidab
need kaks materjali visuaalselt, voimaldades uuel moel kujundada hoone tervikut.

nev. Nditeks

Esitame m6ne kiisimuse asjaga stilvitsi tegelnud E-Betoonelemendi rahvale.

Projekt oli meile ka sisemiselt vdga popildi "ilmutamisel", surveveega pinda pestes, oli tihti l6una ajal kuni

kr.imneliikmeline vaatajaskond uudistamas ja m6istatamas, mis sedapuhku pildilt vdlja koorub. Arhitekt ja meie projektijuht niihkisid peaaegu oma ndpud veriseks, et saawtada toonide oige stlgavus.
Loomulikult on ka lihtsamaid mustreid,
kuid selle projekti puhul v6lus just tema
ainulaadsus - tdpselt selliseid pilte ei tehta ilmselt enam kunagi.

tehnoloogia nditeid? Nii seda kui mit-

meid teisi objelde tutvustasid arhitektJutta

lblivuo ja Hari Lanning firmast Graphic
Concrete Ltd Tallinnas 28. oktoobril Betoo-

ni Tehnoloogiapdeva seminaril ettekandes (vaadake lisa graphicconcrete.com).

Teiste objektide hulgas demonstree-

riti ka esimest graaf,rlise betooni ndidist
Eestis. Nimelt on praegu Maanteemuuseumis valmimas p6nev viiliala (arhitek-

tuur biiroost Salto), mille jaoks valmista-

ti

liteetse betooniniidisega v6inuks graafikat lausa tri.ikkima hakata...
Ekperiment tootab tulevikus anda ehi-

Itui palju tuli uue tehnoloogiajaoks investeerida liui palju teha iimberkorraldusi?
Graafilise betooni valutehnoloogia on vdlja tootatud meie kontserni s6sarettev6tte
poolt Soomes - Parma Oys. Nendega koost6os tegime ka seda projekti. Parmalt oli
tehnoloogiline abi ja kainvesteeringud olid
varemnende poolttehtud. Meie t6ime Soomest vajalikud seadmed ja korraldasime sisekoolituse tehnoloogiJise protsessi kohta.

E-Betoonelemendi tehases pohjanaab-

ritelt saadud teabe ja tehnoloogia abil seinaelemendid, millele on jAddvustatud suurendustena vanad fotod Eestimaa maas-

tikest (kujundus LaikaBelkaStrelka). Julge
eksperiment nditab veenvalt, kuivord tdpseid kujundeid saab selle tehnika abil betoonile jdddvustada.
Seminari kuulajate hulgas kdis ringi
vdike graafikaga betoonindidis, mille umbes millimeetristest suvendeist paistis betooni sisemine faktuur. Jdlg sellel oli teravja tdpne nagu omal ajal tsinkograafias tehtud korgtnikiplaat, s.t selle kva-

Kui suure osa lisab uus tehnoloogia betoonelemendi hinnale (niiiteks v6rreldes
teiste dekoratiivtiiiitluste - pezu v6i hap
pe v6i patineerimisega)?
Hind soltub ikkagi otseselt projektist ja

Milliseks hindate selle perspektiivi nii
betoonelemenditritistuse kui ka arhitektuurirnaastiku elavdamisel?
Usume, et ldhiaastatel on oodata graafilise betooni populaarsuse kasw, sest uudne
viimistlusviis annab arhitektidele v6imaIuse modernseid lahendusi luua ja veelgi
efektsemalt oma ideid teostada. Lisaks on
graafilise betooni kasutamine hoone vdlis- voi siseviimistluse juures vdga mugav
ja tulemus ndeb ilus vdlja. Element t6stetakse paika juba valmiskujul ja sellele
jdddvustatud pilt loob iimbritsevas keskkonnas erilise atmosfddri. Pilt on v6imaIik lahendus hoone betoonpindadele aktsendi andmiseks ja nende elustamiseks.

tld

piltide keerukusastmest. Praegusel juhul
ei olnud tegemist masstootmisega, vaid
pigem kunstiga ka betoonelemendi tootmises. Iga pilt oli erinev ning noudis eraldi analiiiisi ja otsuseid nii betooni kui ka
tehnoloogia osas. Ja ka katsetusi. Kogu
protsess n6uab aega. L6pptulemus s6ltub mitmest tegurist, mida on teinekord

Hoiame siis silmad lahti ja vaatame, milliseid meeleolusid seintel kajastama hakatakse, kui palju uus tehnoloogia meie
keskkonda rikastada suudab. rh
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