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TUHANDENAOLINE
BETOON
Kunstnik, arhitekt ja leiutaja Fu-Tung Cheng on mees,
kes seisab betooni eest Ameerikas. Et betooni 6pitaks
hindama kui imeliste vdimalustega tulevlkumaterjali ega
kuritarvitataks seda, kopeerides maitselagedalt loodust.
Moodne Kodu nautrs Chengi loengut betoonrmessil.
ma loomingut tutrustma asudes
imestd ta, kuidas kakkrimend aastat tagasi tehtud lahendued onjust
praegu tehelepilu alla sattuud. fuja keisid
temakodukijijki pildistmas ajakirjuitord, kes
olid tema muest kaubmargist, ovaalsest
valamust, aemiselt vaimustatud ja esitlesid
seda oma vdljamdes kui moeroogatust...
Ameedka hiblme Fu-Tung Cheng, kes on
ettevalrnistuselt kujutavkustnik, sattus, nagu ta iitles, "kuidagi" ehittrsalale. Ta amus
betooni juba amu ning alustas oma ekperimente, luues tdopirdu, p6rmdaid ja vesiskulptuffi. Seda nii iiiriskondlikes ruumides
kui ka kodudes.

mel moel. Ameeriku on praegu moes happetootls (arid staining), s.t happe toimel etalce
betooni pima.le toon. Tulemuseks on veiklev
pind, tapiline sigdmigd, mis meenutab m6nd
loodulikku kivi voi pinda- Meil peetakse heaks
tavals sma.laadse ebad])dase vdtripitraga
seinu elustada.)
Pima v6ib Sabloonide abil kujmditeks jagada ja teha happetddtlusi mitmes jd-rgus ja

va faktuu-riga. Naturaalne betoonivdrv on niisiis ainu.lt iiks v6imalus, seda materjali v6ib

mitrnes veryitoonis, nii on v6ima.lik p6rmdale
iipris peent joonist kmda. Niiitels tellivad fumad sageli kontoipormdale oma logo.
Sellist pdrmdakunsti on meil katsetatud
Auma Expo eestuedarnisel iinoleumiga- Kuid
betoon mab veel enm v6imalusi: nditeks
v6ib selle pinda piimst tiidtlust poleerida, ning
siis meenutab see lausa mmorp6rmdat. Mis
ei teherda, et see peaks mmorp6rmda kujudusq vStriv6ifaLtuui jirele aimma, vaid
materjali phd m6jub sama vaerikait.
Usna populaame on tciijtls liilapritsiga. Poleeritud pimale v6ib Hbi Sablooni mati mutd
tekitada. Voimalusi on tohutult. Muidugi peab
betoon ise seljuhu.l olema vaga kvaliteetne, et
ta kaua vastu pealc ja seda vaeva vddriks, mis
temaga on ndhtud. Ja tehe si - selle sees v6ilc
kindlmti olla vee bauil pormdakiite, siis on kivip6rmd ka meie kliimas inimsdbralk.
Niipalju pormdaresr. Pdmsr hiljutisr veeuputust peal6 see teema mereiiiirsetel aladel

toodda iikskoil( millise.lsl Seda nij mdlja segu sisse pigmente segades kui ka piirast va-

ju hea, kui uputuse jarel porand lihtsalt

Betooni pole vaja katta
Meil ei ole kombek jana bet@nipinda siseruumides 'paljala", vahel hma julgevad siseuhi-

tektid jafta nehtavale mone robusrema pirna. smuti nagu avatakse vma telljsseba voi
paemiiiiritist. Kuid nii on sellel miagi veidrusemaik juures. ometi suhtutakse mujal iknas
betooni kui mateiali, mis ei vai a katet, sest selle pinda on vdimalik nii tegemise keigs kui
ka ptuast tundmaftseni tdodelda.
Cheng kasutab harua matthalli betoonipirda. pigem on see ral ikka larkiv ja pone-

lmist.
Hiljem on betooni v6imalik toddelda mit-

elavatele inimestele hdsti peale rninema. Oleks
dra
kuivaks ja seda ei oleks tarvis velja vahetama hakata. . .

Hindamatud
pisiasjad
Chengi loomingulist
kaeki$a iseloomutavad lismdid, "insets",

valmise

aja.l betooni
pealispima sisse piste

tud torcdad asjad. Niiiteks teokarbid, metall
klaas. Vetrilised vdi koguni kalliskivid. Midagi, mis ttndub nii telJijale kui ka kumtnikrle
oluJine ja kaunis.
"Mu naine iitleb alati, et minuga ei ole voimalik ja.lutada. Sest mu sitmad otsivad a]ati
igast v6imatmastki kohilt midagi, mida betooni sisse pista. Nii ma tu}dn wstatud pahna hulgas, ning ikka leial midagi ponevat,,,
muheleb ChengViiikeste piigupiiridjate kOtralrdlab Cheng
vajaduse konal korigi tiidpinna sisse looduskivist taigntrulimiseplaadi, ndude ndmtmiseks valmu kdrvale metalldbad, pultdekoratiivsel eesmArgil summaid ia veilcemaid looduskivitrjlC<e, mis betoonipimast korgema.le
ulatuvad vdi on sellesse uputatud.
Suwmad tdiipimad (ja pdrmdad) on sageli mdistlik valada mitmes jitgus. Jethnoht
jddb aga niiha, niijdetakse sageli osade vahele deloratiime liist. Cheng niiiteks kasutab sageli seda voimalust, luues n6nemillineetrise
messingliistu abil p6rildale kustiperase jao.
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BEOONIPOEET: Kunstnik ja arhitekt Fu-Tun9
Cheng laiendab oma ala ametimeegte materjalin6gemist, luues uusi raiajooni mitte ainult
betoonikasutuses, vaid terves funktsiooni- ja
vormimaailmas,

tuse. See lisab pimale ka vaiirilost.

iipris tudmatud. Krill kasutatatse meil t6ii-

Lai mengumaa disainerile

pimalc sageli looduslikku kivi, kuid betoonist
tOdpindu on Eestis teadaolevalt kn_ks. Tegeliku.lt
paLub agabetoon mfuksa mhkem veiaDte, eri-

Betoonist todpimad ja vesiskulptuuid on meil

K6r.ffiKfiffi$
MARK: V:iheldane vertikaalne s0vend
valamu servas tdhistab Chengi kummardu5t looduse alistajat€le, kivilShkaiatele. P6hja kaunistab kompositsioon keraamikakildudest je looduski-

vittikkidest.

SEE ON BETOON: Chengi

kuulus lauaplaat, kus on
enam metalli kui betooni.
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voimalu-
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teileimelise aim!
iaadse kmsttteose
loob. Cheng on loonud palju eraldiseisvaid betoonist kddgisaarekesi, mis oa majas skulp-

tuui

ni sisse valahrd terkiviplaat. See voib olla
ka pimast veidi lcorgemal. Saldlise kivi ldhedusse asetab ta vahel vord,
lusek iimaa merekivi.
Ka vesiskulptutri betoonpimst voite tihve

eest.

Vesislcrlptuur on idamaade krila.line, mis
on hal(ilud hereski levima. Chengilt tellitakse neid sageli, nii et ta peab seda lausa eraldi
tegemalalc. Ka meil on m6nes rihislondlikus
hoones lcsutatud vett kui kujmduselementi,
jooksmas mcicida looduskivi (iils ndide on endise Tallima Pmga maja aatrimis Vabadue
wiljakul). M6ningaid maitselagedusi tuleb ka
meelde, aga nendest pffim ei raiigilc.
Tavaliselt koosneb see vee hrlemisest ja selle
siis vaike kogmemiskoht jaiile-

liikmisteest,

jooks, vaba lmgenhe, ning sealt viljatult tagasi algusesse. Tdhtis onkaheli, midavesi tekitab. Tempo on aeglme, mediteerir4 peaaegu
olemalu. Voitrolla on sel koig€l ka reeglid, mida idmaa targad loomulilarlc peavad, aga ohtumaisele silrnale aitab sellestki.

Looduskivi ja inimese
loodud kivi
Chengr vesteade on aga
t6eline ldneetilis-fl osoo-

meetodi betoonpostide

valmisek.

Ta

tegi postidele tekstiilist raldsed! Kujutage ette sukka, ilmber lihest kEest torni nddritud
korseff. Ulalt valalakse sellesse betood ning
korsetipaelte ristide vahelt pdiiseb sukkveidike vdlja

paisma. Valmis postid m6jwad peh-

melt, orgauiliselt, ijhel ldiljel robstne pikiomblus. Lisaks on iga post veidi isesugnne,
riks veidi paisutatud kesl€it, teine iilalt. peab
muidugi leidma julge tellija...

matu otstdbega metallitiildkese voi keramilise killu, mis ralle meeldima on hakmud. Ula
riiripvdte. miLle jargt voib Chengr ldd tua ruda, on vertil<aahe risnahutaJrujr:line siivend
kusagil vomi seruas. Cheng ise seletab: ..See
ei ole funLtsionaalne vorm. Mulle on jehud
sligava mu.lje kivil6hkaja toij, kes puuib katjusse augud, selleks et neisse asetada lohl(elaengld. Selles vidjendub minu jaok inimolemuse vdgeru, iileolek ldvist. See siiveDd siin
mukeeribki seda puuijilge kivis. . . "

K6ige rommtilisemma m6jub Chengr jutustus majast, mille ta ehitas krimme aastat
tagasi. Lugu oli mdeldud nditeks, kui ioominguliselt v6ib betoonisse suhtxda, I(asutades
dra loodusjoudusidja aega, et oma lrunstiteosele mda veel rils mo6de. Ja milline naudhg
on ndha, kuidas see, mida oled planeerinud,
ka tegelikult toimib.

Maja kui kunstiteos

mavee sissepaes juurde kokku. Sealt

Cheng on ka moned majad ehitmud,
neist on hetkel pooleli. Vaimustrsega

ldjeldas ta, kuidas oli

leiutmud uue us-

ultein

Majale tegi ta katuse, mis juhtis kogu vih.
alsttr ta
lihgus ja l€iljat dekoratiivseha, pealispimal

renn, mida mtirida vihmavesi aeda suundus.
Silmade k6rgusele betooni sisse peitis ta vijj,
kesi kujukesi. Nende iinbrues tegi ta teadlilcrlt segu veidi pehmema, ilestades, et
erosiooni m6jul hal&ab betoon sealt
murenema ja kujukesed ilrnuvad
ndhtavale. Seitse aastat hiljem
tehtud pildilt oh neha, kuidas
m6ned loiukesed mmneva seina seestjuba esile

kiiiindima olidhal(a-

filhe kunstiteos, betoonvomide kompositsiooq mida maidajoolceb voi niriseb
vesi. Vahel oD see laia

ti leida m6ne tdhelepaupiiiidja, mone seleta-

Imatu

nud T6eline betoo
nipoeesia!

muru-

na avatud veepind, millest v+
si kudhma iile seryade nidseb.
Vahel agajookseb vesi kitsas soones. soone slsse voi selle khedusse voib Cheng pista looduskivi tiikikesi. mis lcntrastira siledale betoonpimale on ubsed voi murtud. Vahel

on need trikidvdil<esed, vahel on betoo

SIcNATUUR: Sellist teokarbi-kulutist
kannavad mitmed Chengi tii6d.
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KLASSIKA:
Esimese ovaalse
valamu tegi Cheng
juba 2O aastat tagasl
oma koju. Pildll paliastab
oma hingeelu valamu rakis

