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I
Ma tahan leiutada värvisuhteid ja mitte piirduda vaid loomulike värvi-
de pildistamisega.1 Sotsialistlike riikide linnu külastavad välismaalased 
kasutasid oma kirjeldustes korduvaid näotuse, halluse ja monotoon-
suse troope.2 Teisisõnu on värv keerukas visuaalne keel, mis ühitab 
inimliku kogemuse subjektivistlikud aspektid keele kaudu omandatud 
jagatud tähenduse süsteemiga.3 Tuues sisse monokroomsuse, oleme 
tunnistajaks sellele, kuidas värvile tavapäraselt omistatud “tähendus” 
hüljatakse värvi puhta materiaalsuse kasuks.4 Üks arveametnik võitis 
1000 eurot foto eest pealkirjaga “Värvi oma elu”, mis kujutas asfaldil 
istuvat tüdrukut, kes üles kaamerasse naeratab, ümberringi värvilised 
kriidijoonistused.5 Kui ego ehitab üles mingi pinna, ei domineeri enam 
mitte niivõrd subjektiivne kogemus, kuivõrd värvi objektiivsed nõudmis-
ed.6 Vorm ilma värvita on nagu keha ilma hingeta.7 Kas on mõeldav, et 
arhitektuurselt paeluvaid kompositsioone ei mõjutaks vormikvaliteedi 
aspektist eriti suurel määral see, kui need oleksid kaetud teistsuguste 
värvidega?8 Kahe värvi samaaegne kohalolek ühes ja samas  
kohas visuaalsel väljal on võimatu.9 

V
Arhitektuuri tõde asub nüüd selle nähtavas välisküljes, mitte varjatud sisemuses.30 Ja sa ju tead, et seal on 
sisemine pool. Kuigi värv on beež või ookerkollane või roheline või määrdunudkollane või kollakashall või piim-
jalt pruun – või isegi hõbedane. Sest sa tead, et kui sa juba seal sees oled, on see must. Sa lihtsalt tead seda.31 
Külalised pidid sissepääsu juures sõrmejäljed andma ja neil soovitati panna end riidesse nagu tehasetöölised, mis 
tähendas enamasti halle või Läänest saadetud pakist tulnud värvilisi rõivaid.32 See esteetiline maitse on näiliselt 
väga avatud – ja selles mõttes ka tõeliselt demokraatlik. Kuid tegelikult põlgab see ära kõik, mis on universaalne, 
ühetaoline, korduv, geomeetriline, minimalistlik, askeetlik, monotoonne, igav – kõik, mis on hall, homogeenne ja 
reduktsionistlik.33 Üks värv vahetatakse teise vastu välja üksnes seetõttu, et üks oli vana ja teine oli uus.34                      

II
See oli kõige terviklikum ja kõige ihal-
dusväärsem magamistuba, mida eales 
nähtud. Seinad olid piimvalgeks lubja- 
tud.10 Lupjamine on erakordselt 
moraalne. Mis siis, kui mingi käsk-
kiri nõuaks, et kõigile tubadele tuleb 
anda lubjakiht. Ma väidan, et see 
oleks tõeliselt silmapaistev korrastus-
ülesanne ja kõrge moraalsuse ilming, 
märk suurest rahvast.11 Monokroomse 
reprodutseerimine teistsuguse koloriidi-
ga tähendaks kohanemisvõime aluseks 
olevate korralduspõhimõtete hetero-
geensuse hävitamist.12 Liikmed on selle 
üpris range must-valge esteetika osas 
lõhenenud, kuid ma leian, et see toetab 
seda, mis annab ruumile selle filosoofi-
lise aura.13 Üksainus värvitu kiir.14
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III
Mitte piisavalt silmatorkav, et seda värviks peetaks, 
määratletakse halli sageli neutraalse või tuhmina.15 
Tundub, nagu oleks kusagil määratu auk, mille kaudu 
värvid ja mustrid välja lekivad, jättes maha üha hal-
lima ja mustema maailma, mis kujutab endast üksluist 
värvitut keskkonda.16 Me ei taha enam ehitada rõõmu-
tuid maju ega näha, et neid juurde ehitatakse. Värv ei 
ole kallis nagu voolitud dekoratsioonid ja skulptuurid, 
kuid värv tähendab rõõmsat eksistentsi. Kuna seda 
saab hankida piiratud ressurssidega, peaksime prae-
gusel puuduse ajal eriti kutsuma üles seda kasutama 
kõigi hoonete juures, mida nüüd ehitada tuleb.17 Iidsed 
impeeriumid, autokraatiad, hirmuvalitsused, vanad ja 
uued türanniad - need kõik on monokroomsed maail-
mad, samas kui demokraatia on mitmevärviline.18 Rida 
puhtaid katkematuid värve langeb taas meie majadele 
ja päästab neid nende täielikust hallusest.19 Õige vär-
vikombinatsiooni leidmine on kahtlemata esimene 
samm linna selle elanike jaoks turvalisemaks, tervisli-
kumaks, puhtamaks ja üldiselt kasutajasõbralikumaks 
muutmise suunas.20 Värvil on ka teine roll: see peab 
kokku siduma.21

IV
Sinine on ilus värv ja ka silmadele rahustav.22 Võimud 
leiavad, et roosa on just õige tee, et panna elanikud 
oma linna üle jälle uhkust tundma.23 Meie juht on 
otsustanud, et linna tunnusvärviks saab taevasinine, 
sest uue valitsuse moto on “piiriks on vaid taevas”.24 
Kui ta ei värvinud linna punaseks, oleks ta tõenäoliselt 
eelistanud värvida selle kõigi vikerkaarevärvide karva 
nagu keskaegsel pildil.25 Mänguasjadest ilma jäetud, 
hellitab ta valgust, mis välgub võtmekimbust. Temast 
saab vastsündinust lapiteki fetišist.26 Kui päike paistab 
läbi klaasprisma, heidab see värve valgetele pindadele, 
mis on väga meeldiv – ja pakub ka mõnu, et arhitekt 
mõtles sellele, et meie jaoks selline nüanss lisada.27 
Rituaali juhid peavad kandma hoolt selle eest, et kõik 
protsessid selles oleksid elementaarselt arusaadavad. 
Kõik, kes ei saa aru tekstist, peavad hoomama tege-
vust; kõik, kelle jaoks on tegevus võõras, peavad olema 
lummatud vaatemängu värvilisusest.28 Linn laotub laiali 
nagu värvide meri, nagu tõestus õnnest uues elus.29 
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