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l. Mõisa nimi: L au p a m õ i s 

2. Mõisa liik: peamõis 

3. Asukoht : Paide raj. Türi k/n. 

4. Valdaja, kasutaja: Laupa 8-kl. kool 

5. Kaitse alla võetavad hooned:5 

a) ettepanekud: 

peahoone 

b) põhjendus ed: 

Laupa peahoone kuulub meie mõisaarhitektuuri kaunimate 

näidete hulka. Hoone valmis I maailmasõja eel. Varemalt siin 

asunud barokse murdkelpkatusega härrastemaja põletati maha 19o5. 

aasta detsembris. 

Uus elamu püstitati erakordselt luksuslikuna. Keskosa on 

kahekorruseline, tiibosad madalamad, h oonet vormib kõrge mansard~ 

katus ning lainjalt voolitud fronto on. Esifassaadil eenduvad ühe 

korruselisad rõdudega väljaehitused, hoone tagant laskub jõele 

lai trepp. 

Hoone dekoor on pillavalt külluslik: seinad on liigendatud 

pilastri te ning liseenid ega, nende vahele on seotud kip svanikud, 

maskaroonkonsoolid toetavad rõdusid, keskfrontoonil ripuvad roos

girlandid ja põimuvad · akan tuslehed . Enamus neid mo"tiive on oman

datud rokokoostiili repertuaariumis t, kuid nend e käsililuses on 

tunda ilmseid mõjutusi juugendarhite~tuurist . 

Rokokoo kõrgendatud emotsionaalsus ning mänglev graatsili

sus sobis suurepäraselt sajandi alguse maitsekontekmti, seostus 

tollase gründen tumliku püi.i.dlusega maalilisale esinduslikkusele. 

Kunsti teaduses nimetatakse seda praktikat neorokokooks ehk tei-

seks rokokooks. Laupa mõisa peahoone on kavandatud silmapaistva 

meisterlikkuse ja kvaliteedi ga. Võrreldavat dekooriküllust ei 
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leia me üheski Eesti tolle perioodi mõisas. Kujundusviis on väga 

lähedane saksa arhitekt 'Paul Schultze-Naumburgi (1869-1949) vil

j eldud arhitektuurilaadile. 

Hoone sisemus on remontide käigus oma algsed interjöörid 

enamasti minetanud. Siiski leiame mitmeid huvitavaid detaile -

näiteks juugendvormides kahhelkaminad, säilinud on lakitud sise

uksi, seinakappe jms. Märkame ka mitmeid ka.hekümnenda sajandi 

arhitektuurile ainuomaseid võtteid - klaasitud laega trepikoda, 

on säilinud endisaegsed liftikapid, keskkütteradiaatorid jne. 

Hoone on 1922.aastast alates kooli käsutuses ning tehnili

selt heas seisundis. Ka park on korras hoitud, kuid kahjuks on 

alla lastud mõisamaja tagune Pärnu jõe paisjärv, mistõttu on 

kaduma läinud üks hurmavamaid arhitektuurivaateid Eestis. 

e) fotod: 

1. 'Peahoone. Vaade esifassaadile. 

2. Hoone tagakülg. 

3. Uks seinakappidest peahoone koridoris. 

Koostajad: 

KRI'I grupijuht, ajaloalane 

VAMKI juhtiv inspektor 

A.Hein 

K.Tilk 
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