1. M5isa nimi:

K o s e - U u e m 5 i s a

2. Mõisa liik:

peam5is

m5 i s

3 . Aadress: Ilarju raj . Kuivaj5e k/n.
4 . Valdaja, kasutaja: Kese ~riinternaatko ol

5. Kaitse alla v5etavad hooned :
a) ettepanekud:
p"eahoone koos pargiga, pargi väikevormid e, ka.beli ja
rohtaia kivimüüriga; väravapostid ( obeliskid).
b) p5hjendused:
Ansambel omab suure,

~irita

j5e looklevatele kaldaterras-

sidele orienteeri tud vabakujundusliku pargiala. Mõisasüdamik
paikneb poolsaarekujulisel neemilml Pirita j5e kääru.s . Peahoone
ette jääb suur avatud väljak, mis on raami tud ringteega ning külgedelt liigendatud puudega. Hoone aiafassaadilt saab alguse pargisüvamikku (kuni kabelini) kulgev pargitee.
Peahoone arhitektuuris väärivad eeskätt tähelepanu jooned,
mis lubavad ehitisel pääseda mõjule miljööd kujundavas tähenduses. Märgime, et m5isamaja on mitmel korral ümber ehitatud. Kirj alikel teadetel v5ime hoone ehitus tr adi tsioonis leida jälgi väga vanasest ehitusperioodist, s. o. 17. saj andi st. Praegusel kujul
pärineb hoone aga 19.sajandi teisest poolest. Hoone arhitektuuris
.aimame kokkupuutepunkte mitmete vaadeldaval ajajärgul väljaehitatud m5isamajadega

~estis

(vrdl. Käru, Rapla rajoonis, Avanduse

Rakvere rajoonis jmt.). Kese-Uuemõisa eristub aga nii stiilipuhtaroa vormikõne kui ka kvali teetsema teostusega. Ka on pargisügavikust hoonele avatud mitmeid suurepäraseid vaateid.
~ii

nagu märgitud, on hoone viimasel ajal kaotanud m5ndagi

oma esialgsest arhitektuursest v5lust. Täies ulatuses on välja
ehitatud teine korrus (&lgselt ühekordsed galeriid), hoone loo~I
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denurgale liideti 60-ndatel aastatel viimasega arhitektuurselt
täiesti mittesobiv silikaadist kolmekordne uus õppekorpus.
Erilist tähelepanu väärib peahoone keskkorpuses paiknev
maalingutega (19.sajandi teine pool) saal, mõned siseuksed jmt.
Pargiarhitektuuris nõuaksid säilitamist rohtaia kivimüür
(on hästi säilinud ning mõjub pargi taustal dekoratiivsena),
mõned pisiskulptuurid, kõrgele kivi j alale toetuv lilleurn ning
latern koos metallpostiga valitsejamaja ees. Märgi tagu ka mõisasse saabuva peatee ääres asuvaid graniidist obeliski kujulisi
ki viposte.
Omaette vaatamisväärsuseks on ansamblist paraja jalutuskäigu kaugusel asuv pseudogooti kabel. Telliskivi, graniidi ja
delomiidi vahelduv kasutamine annab hoonele erakordse maalilisuse nin g dekoratiivsusevõlu . Kahtlemata on ehitis üks kaunimaid
neogooti arhitektuuristiili näiteid kogu Eestis. Ka kabeli portaali kohal asetsevat Ue.xküllide raidki vist vapp-epit aafi võib
lugeda silmap a istvaks kunstinäiteks.
e) fotod:
1. Peahoone. Vaade tagafassaadile.
2. Kabel.
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