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KES ON URBANIST?  
ALAN PROHM, Berliin

Kes on urbanist?
Mis on linn? 
Mis ei ole?        Lefebvre*

Niisiis... Kes ei ole?
See on minu vastus. 

Kes ei ole? Tulge välja ja näidake end! Kujundage oma elukohta!

Kes seda tegelikult kujundab?

Lefebvre’i järgi on linnastumine industrialiseerumine, ekstraheeriv/kuhjuv/
kiirenev tegevusprintsiip ruumis/ajas, mateerias, elus, väärtustes ja võimus.  
See levib laieneva/sissetungiva jõukust ekstraheerivate teeradade võrgus-
tikna isegi siis, kui ei ehitata ühtegi uut hoonet. Linn on jätkuv elu indus-
trialiseerimine igapool, igas valdkonnas. Ka sinu isikustatud, võrgustatud  
ja jälitatud elu.

Urbaniste pole olemas. See on minu teine vastus. On ainult industrialiseerijad 
ja ideoloogid, kes väidavad, et linnastumise protsess toimib, või ideoloogid, 
kes tõestavad, et protsess on ebaõiglane. Tee linnaga mida iganes, sa ei ole 
võimeline muutma elu rohkem kui majandusliku diktatuuri piirid seda lubavad. 
Kui sa just ei muuda majandusliku diktatuuri piire...

Viimasel ajal on lubatud labürindis mängida, kuid labürint ise on andmetele 
orienteeritud, meedia poolt kallutatud ja turu poolt rangelt indekseeritud –  
nii, et hakake pihta, rõõmustage neid. Isegi, kui õnnestub pisut piire nihu- 
tada, siis see, mida muudad, on kõigest ellujäämine, mitte elu ise. 

Juhul, kui sa just ei muuda oma elu... 

Linnad ei ole loodud meie kujundamiseks, vaid linnu kasutatakse meie vastu. 

Meie planeet on kroonilises kriisis. Aga ainult linnades saab süsteemist suur 
jõhker paranoiline status quo´t kaitsev tööstus, mida meie nimetame koduks, 
tänaseks jälgimisühiskonnaks. Parafraseerides Misselwitzi ja Weizmani: 
urbanism on sõda. (Vt: Graham, Cities Under Siege, lk 16).  
Nii et kui sa ütled, et oled urbanist, oled sa parimal juhul partisan.

Ehita endale keha. Haruta end lahti. Arene/Armasta. Üheskoos.
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* Raamatus „The Urban 
Revolution” kirjutas Henri 
Lefebvre, et linna kui 
fenomeni defineerimine ei 
ole seotud vaid geograafi-
liste näitajate või rahvas- 
tiku arvuga. Linnastumine  
jätkub, kohtudes oma piiri-
dega, samadel põhimõtetel, 
tõusval kiitusel, intensiiv-
selt. Seega on 20. sajandi 
keskpaigaks maapiirkonnad 
juba urbaniseerunud, 21. sa-
jandi alguseks ka ookeanid,  
inimese närvisüsteem, 
taimede bioloogia  
ja muidugi internet. 
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