Riigikogu kultuurikomisjonile
Lugupeetud komisjoni esimees Aadu Must!
Teeme Teie juhitavale kultuurikomisjonile ettepaneku kaaluda Läänemere
Kunstisadama ja Pärnu Uue Kunsti Muuseumi ehitamist alanud kümnendil
Kultuurkapitali vahenditega üleriigiliselt oluliste kultuuriobjektide nimekirjas.
Meie ettepaneku elluviimise maksumuseks on ca 9 - 10 miljonit eurot.
Läänemere Kunstisadama puhul on tegemist kaunite kunstide, rahvakultuuri
ja teadussaavutuste messikeskusega. Huvi koostööks Läänemere Kunstisadamas
on avaldanud kõigi Läänemere-äärsete riikide saatkonnad. Kunstisadama esimene
etapp valmib 2021. aasta südasuvel. Rahastame seda piirkondliku
konkurentsivõime tõstmise meetmest ja Kultuuriministeeriumi ning Pärnu linna
kaasfinantseeringute toel. Esimeses etapis valmivad Pärnu südalinnas
kunstisadama peahoone jõekaldal ning üks ujuvalusel külalispaviljon sadamakai
ääres. Esimene etapp maksab ca 3 miljonit eurot ning ehitushanke sõlmime lähiajal.
Et Läänemere Kunstisadam hakkaks täismahus tööle, on mõistlik korraga
välja ehitada kõigi üheksa riigi ujuvalustel paviljonid vastavalt poola arhitektide
loodud ja rahvusvahelisel arhitektuurikonkursil esikoha võitnud eskiisidele.
Partnerriigid on kutsutud värvima paviljonid oma rahvusvärvidesse ja sisustama
vastavalt ühiselt kokkulepitud teemadele. Vajaminev rahastus üheksa
ujuvpaviljoni ja neid siduva Foorumi jaoks on orienteeruvalt ca 3,5 - 4 miljonit
eurot. Kui õnnestub projekt täismahus realiseerida, siis on prognoositav külastuste
arv aastas ca 80 – 100 tuhat inimest. Sellise eesmärgi saavutamisel muutub
Läänemere Kunstisadam paari aastaga isemajandavaks kultuurifenomeniks.
Kuna Läänemere Kunstisadama projekti eestvedajaks ja tellijaks, samuti
edaspidiseks haldajaks on Uue Kunsti Muuseum, siis teeme siinkohal ettepaneku
ühtlasi ka meie sihtasutuse peateema lahendamiseks. Nimelt vajab Uue Kunsti
Muuseum pärast 25-aasta-pikkust katseaega lõpuks oma spetsiifilist kodu.
Hoolimata sellest, et muuseumi kollektsioon ning näitustegevus on leidnud
rahvusvahelist tähelepanu (nt maailma üks suurimaid turismiportaale Lonely Planet
on paigutanud Uue Kunsti Muuseumi Pärnu ja ka Eesti maamärkide esiritta),
puudub muuseumil oma hoone, kus meie kunstikogu ning ekspositsioon saaksid
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normaalselt kasvada ning areneda. 2018. aastal vaagis rahvusvaheline
ekspertgrupp (Pekka Vapaavuori, Ilmar Reepalu, Austris Mailitis, Katrin Koov,
Indrek Näkk, Jaak Huimerind) võimalikke asukohti uue muuseumihoone jaoks ning
leidis mitu perspektiivset kinnistut Pärnu jõe ääres, üks neist lausa Läänemere
Kunstisadama kõrval. Arvame, et ca 4500 m² netopinnaga muuseumile (sellest
ekspositioonile 2000 m² + 800 m² üldkasutatavat pinda + 500 abiruume + 1200m²
kaunite kunstide akadeemiale) võiks olla esialgselt planeeritav maht. Kui tekib
võimalus meie kunstikogu ja vahelduvaid näitusi ca 2000m²-l eksponeerida, siis
loodame siiani 600-l ruutmeetril saavutatud 25 tuhande külastuse kasvamist ca 50 –
60 tuhandeni aastas. Nii väitma julgustab pilk meie kollektsioonis esindatud autorite
originaalteoste nimekirjale (vt lisa!).
Niisiis, tänaste hindade alusel prognoosime Uue Kunsti Muuseumi oma
kodu ehitamise maksumuseks ca 5 - 6 miljonit eurot.
Investeerides alanud aastakümnel ca 9 - 10 miljonit Kultuurkapitali eurot
Läänemere Kunstisadamasse ja Pärnu Uue Kunsti Muuseumisse, saaksime tõsise
maamärgi kogu Eestile.
Kunstisadam hakkab tugevdama rahumeelset koostööd erineva riigikorraga
teadlaste ja kunstirahva vahel, suurendama rahvusvahelist julgeolekut PõhjaEuroopas. Uue Kunsti Muuseum oma kasvava kollektsiooni, üleilmse võrgustiku
ning hariduskavaga loob eeldused selleks, et üha rohkem andekaid noori valivad
tulevasteks erialadeks visuaalkunste, arhitektuuri, rahvaloomingut..
Väikerahvad ei suuda üllatada maailma suurtootmisega, meie ülesanne on
rikastada inimkonna maailmapärandit säravate ideede ja unikaalse autoriloomega.
Parimate soovidega Teile Tartu rahu 100. aastal SA Uue Kunsti Muuseumi nõukogu liikmed
Anu Raud,
Eda Tuulberg,
Eleka Rugam-Rebane,
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Mark Soosaar,
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Jaan Elken (nõukogu esimees)
Marie Virta (sihtasutuse juhataja)
Pärnus, 14. jaanuaril 2020.aastal

Rohkem infot Läänemere Kunstisadama ja Pärnu Uue Kunsti Muuseumi kohta:
meie kodulehelt www.mona.ee
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