SELETUSKIRI

"VALGE KUUP"

MÄLESTUSMÄRGI IDEE
Olev Siinmaa mälestusmärgi asukoht on kavandatud Pärnu Vallikääru
pargi serval asuvale Õhtu tn äärsele kõrgemal tasapinnal asuvale
avatud haljasalale, mis külgneb Siinmaa kodumajaga Rüütli tn.1a.
Idee aluseks on valge kuup kui funktsionalismi olemuslik sümbol.
Kuubi üks külgtahk ja tagumine tahk on viidud nihkesse. Valge kuup
viitab Siinmaale kui funktsionalistlikule arhitektile ning tema
loomingule - valgetele funkhoonetele. Kuubi nihestus sümboliseerib
funktsionalistlikke maju, mille algvorm ja lähtepunkt on kuup ning
mis on projekteerimise käigus teisenenud keerulisemateks
konstruktsioonideks ning arhitektoonideks.
Kuubile on kinnitatud roostevabast terasest plaat. Plaadi pildiga
esipind sümboliseerib funktsionalistlike majade nurgaaknaid, mida
Siinmaa on oma projekteeritud majade juures kasutatud. Esiplaanile
on figuraalse osana graveeritud Olev Siinmaa pilt, kes vaatab
mälestusmärgil sümboolselt välja oma projekteeritud maja
nurgaaknast. Analoogne nurgaaken on samuti mälestusmärgi fooniks
oleval Siinmaa kodumajal.
Kuubil asuval plaadil on ka tema tuntuima ehitise - Pärnu Rannahoone
- foto ning sellele on välja toodud kokkuvõtlik nimekiri arhitekti
loomingust.
Mälestusmärk on kavandatud lihtne ja minimalistlik. Ta haakub tagakõrval asuva valge funktsionalistliku kodumajaga ning läbi seinale
paigutatud mälestustahvli tekib mälestusmärgi ja kodumaja vahel seos
ning tervikansambel.

Mälestusmärk on hästi vaadeldav nii Vallikääru pargi poolt tulles kui
ka alumiselt tasapinnalt (Õhtu tänavalt) lähenedes. Õhtu tänava poolt
lähenejale mõjub Valge Kuup kutsuvalt. Juba trepil liikujale avaneb
monumendi metallplaadile paigutatud informatsioon.
MÄLESTUSTAHVEL
Siinmaa kodumajale Rüütli tn 1a. on kavandatud mälestustahvel, mis
on kinnitatud hoone Vallikääru pargi poolsele küljele esimese korruse
akende vahelisele pinnale. Mälestustahvel on teostatud samas võtmes
nagu mälestusmärk.
Tahvel on lihvitud roostevabast terasest mõõdus 1,2 m x 1,2 m. Olev
Siinmaa foto ja tekst on metallile kantud lasergraveeringuga. Teksti
osa on võimalik vastavalt vajadusele täiendada ja muuta.
MÕÕDUD ja KASUTATAVAD MATERJALID
Kuup
Kuubi külje mõõdud on 2,5 m x 2,5 m x 2,5 m, ta on valmistatud 5
mm roostevabast terasest, mille tükid on keevitatud ja lihvitud ning
kuup on värvitud valgeks. Roostevaba terase kasutamine välistab
mälestusmärgi hilisemat roostetamise võimalust.
Valge kuubi külgedele on kinnitatud lihvitud roostevabast terasest
linditaoline plaat fotode ning tekstiga, mis teostatud lasergraveeringus
ning on ilmastikukindel. Plaadi kõrgus on 90 cm, pikkus erinevatel
kuubi külgedel erinev. Teksti osa on võimalik muuta vastavalt tellija
soovidele ja vajadusele.
Kuubi parempoolsele külgmisele tahule või tagumisele küljele saab
vajadusel kinnitada eraldi lihvitud roostevabast terasest plaadi
annetusi teinud isikute jäädvustamiseks.

MÄLESTUSMÄRGI ASEND, ALUSPLAADISTIK,
VALGUSTUS
Olemasolev Vallikääru nõlva kuju ja haljastus on säilitatud.
Juurdepääsud mälestusmärgile on Vallikääru pargiteelt ning bastionile
suunduva külgtrepi kaudu Õhtu tänavalt.
Valge Kuup on teljeliselt seotud olemasoleva teedevõrguga, asudes
Vallikääru pargist mälestusmärgi poole suunduva tee telje ja
mälestusmärgi eest läbi viiva tee telje lõikumispunkti läbival
plaaditeljel. Kuupi on pööratud nii, et tema nurgad asuksid
plaadistatud ala keskteljel. See tagab mälestusmärgi vaadeldavuse ja
informatiivsuse igalt suunalt lähenejatele.
Monumendi aluse plaadistatud pinna mõõdud on 12 m x 7 m.
Tulenevalt maapinna reljeefist on monumendi aluspinnale tõusuks
projekteeritud viis 40 cm laiust trepiastet. Plaadistik ja trepiastmed on
helehallidest põletatud pinnaga graniidist (Grigio Cristallo) 50x50x3
cm plaatidest. Kasutatud on sama materjali, mis Vallikääru pargi
trepiastmetelgi. Plaadistuse alla on valatud betoonalus.
Mälestusmärgi valgustamiseks on ära kasutatud kolme olemasolevat
tänavavalgustusposti, mille külge on täiendavalt ette nähtud kinnitada
prožektorid valgustamaks mälestusmärki kahelt küljelt ja eest. Nii
valgustid kui ka SPR14 prožektorid on louis poulseni tootevalikust ja
moodustavad oma lihtsa ja kauni disainiga ühtse terviku nii
mälestusmärgiga kui ka Vallikääru pargi valgustusega.

ÜLDINE KULUDE JAOTUS
Eeldatav mälestusmärgi ja mälestustahvli maksumus on 68 000 €.

