19. KUDINA

is (Kudding). Riiiitliniõia.

Pal.amllse

lr/n,

"Kevade" kolhoos ( , aorja- agdaleena kihel
kond).

Peahoone on ühekordne keskmj.se suurusega telli.aki vihoone kõrgel soklikorrusel. Esifassaadi keSkteljal keskrisal11dil peale
ehitus lameda kolmnurk-viilu all. Lakatoad ka hoone otstel,
Qille aknad otsviiludes. Lakapealeet valgustavad väikeaed aegmantaknad plekk-kattega viilkatuses. Ehitust liigendavad esiküljel kõrge kivitrepp ja madal kolci....:·kviiluga, klaasi u.d

kinnine rõdu. Samalaoone suurem rõdu. hoone tagakü.ljel. Hoone
,jõepoolsel otsfassaadil. medal, kaldkatuaega abiruumideks rajatu.d juurdeehi tua. Hoone seinu liigendavad horisonta.alsed v"ööd:
profileeri tud v"õö akende laudad e kõrgu.eel ning lai rikkal.iku

kujunduse a hammaslõikega räästakarniis, mis ei katke ka otsa:raasaadide kolmnurkviilude all. Seinad ning kõik ka.rniisid
puhta vuugiga. Aknad kas suured ja kõrged :dstkiilikud või lamedate kaarsillustega aknad, esifassaadi pea.lisehitusel ka kõrge
kaar av aga.

Eocnat VÕib lugeda klassitsismile lähedases historitsistliku.s stiilio ehi tusoket, võib pärineda XIX saj. II poole keskelt või lõpust. Kasutatakse lasteaiana, heas seisundis.
Kõrvalhoonoid mõis omas pel.ju, .kUid e.t wnuses hävinud. Paiknesid kahes grupis: peasissesõidu tee aleQses ja külgedel ning
teiselpool veehoidlat ..
Esimese g,Tupi moodustasid sepikoda, kuivati, tallid jt.
majandushooned, .millest ollllisemacl:
Ait-kuivati - sllur maakivist kl'ohvimata hoone, kus müüris kasutatud avade ehitamisel ka telliekivi. Võib lugeda XIX saj.
II PvOle hooneks.
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Sepikoda - samas laadis väiksem maakivist hoone.

Tall-lau t (?) - kahest pikast paralleelselt pai.gu.tatud põhihoonest ja ka otatelt hoonetega saletud sisehooviga plokk.

Ehitatud maakividest massiivse hoonvna. Varemeis.

-ise ehitiste grupi moodust

vana

j-e (j

eehoidla)

vastask 1 al asuv:

laudaplokk, mis koosneb piklikku hoovi
ja söödakäo gi t.

On

mood~atavatest

älisseintega,

maakivist osalt krohvi tu.d

poolkelpka ustega ho

d XI

laudast

s j. I poolest ja keskelt. Ehi-

tu.sed laguncmcs.
,!>ark autU", kaheosaline. Esimese osa moodustab pikk, puu.dega
ääristat~d

eiosesõidutee, mia lõpeb peahoone ees ringteega.

Esiväljak ääristatud lehtpuudega vabas

ai~tuses.

Teise osa

moodustab väga suur ja avar aas ning viljap uaed peahoone taga,
puude:ridadega (põhiliselt pärnad). Peahoone

mis iimbri setu

taga asnv ai osa ku,junda d rfrJcaJ.1kul t

~

rgete dekoratiiv-

põõsastega (sarapuu, läätspuu, siral). See a on tegemist segas~iiliG

pargiga XIX caj. li poolest.

etnccne

~eg~

skulp

~uxigrupp Isama~sõj~o

langenute

del (leinavcd partisSl id, perekond).
Pargi seisur..d rahuldav, parki ää.ristenud suur veehoidla
tühjaks lastud.

Xü.J.astatv.d viii:lati 1976.a.., Dildista·till

1964. ja l976.a.

'

