l. Mõisa nimi:

L au p a

2. Mõisa liik:

peamõis

m õ i s

3. Asukoht : Paide raj. Türi k/n.
4. Valdaja, kasutaja: Laupa 8-kl. kool
5. Kaitse alla võetavad hooned:5
a) ettepaneku d:
peahoone
b) põhjendus ed:
Laupa peahoone kuulub meie mõisaarh itektuuri kaunimate
näidete hulka. Hoone valmis I maailmasõ ja eel. Varemalt siin
asunud barokse murdkelpk atusega härrastem aja põletati maha 19o5.
aasta detsembri s.

.,.

Uus elamu püstitati erakordse lt luksusliku na. Keskosa on
kahekorru seline, tiibosad madalamad , h oonet vormib kõrge

mansard~

katus ning lainjalt voolitud fronto on. Esifassaa dil eenduvad ühe
korruseli sad rõdudega väljaehitu sed, hoone tagant laskub jõele
lai trepp.
Hoone dekoor on pillavalt külluslik : seinad on liigendatu d
pilastri te ning liseenid ega, nende vahele on seotud kip svanikud,
maskaroon konsoolid toetavad rõdusid, keskfront oonil ripuvad roosgirlandid ja põimuvad · akan tuslehed . Enamus neid mo"tiive on omandatud rokokoos tiili repertuaa riumis t, kuid nend e käsililuse s on
tunda ilmseid mõjutusi

juugendarhite~tuurist .

Rokokoo kõrgendat ud emotsiona alsus ning mänglev graatsili sus sobis suurepära selt sajandi alguse maitsekon tekmti, seostus
tollase gründen tumliku püi.i.dluseg a maalilisa le esinduslik kusele.
Kunsti teaduses nimetatak se seda praktikat neorokoko oks ehk teiseks rokokooks . Laupa mõisa peahoone on kavandatu d silmapais tva
meisterlik kuse ja kvaliteed i ga. Võrreldav at dekoorikü llust ei
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leia me üheski Eesti tolle periood i mõisas. Kujundu sviis on väga
lähedan e saksa arhitek t 'Paul Schultze -Naumbu rgi (1869-19 49) vilj eldud arhitek tuurilaa dile.
Hoone sisemus on remontid e käigus oma algsed interjöö rid
enamast i minetan ud. Siiski leiame mitmeid huvitav aid detaile näiteks juugend vormide s kahhelka minad, säilinud on lakitud siseuksi, seinakap pe jms. Märkame ka mitmeid ka.heküm nenda sajandi
arhitek tuurile ainuoma seid võtteid - klaasitu d laega trepikod a,
on säilinud endisaeg sed liftikap id, keskküt teradiaa torid jne.
Hoone on 1922.aa stast alates kooli käsutus es ning tehnili selt heas seisund is. Ka park on korras hoitud, kuid kahjuks on
alla lastud mõisama ja tagune Pärnu jõe paisjärv , mistõttu on
kaduma läinud üks hurmava maid arhitekt uurivaa teid Eestis.
e) fotod:
1. 'Peahoon e. Vaade esifassa adile.
2. Hoone tagakülg .
3. Uks seinaka ppidest peahoone koridor is.

Koostaj ad:
KRI'I grupiju ht, ajaloala ne

A.Hein

VAMKI juhtiv inspekto r

K.Tilk
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