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Võistlusala
Võistlusalaks on "Vanemuise" teatri ja Kaubamaja vaheline haljasala
- "teatripark".

Ideeline lähtepunkt
Tartul on Eesti iseseisvumisel mängida põhiroll. 1920. aastal
allkirjastati seal Eesti ja Venemaa vaheline rahuleping, mis lõpetas 2
riigi vahelise sõjaseisukorra ning tunnustas Eestit kui riiki teiste riikide
perekonnas.

Sidumine
Kuidas siduda neid Eesti jaoks olulisi sündmuseid "teatripargiga"?
Eks ikka läbi mõne teatri repertuaaris olnud teatritükiga. Sõnamängu
poolest sobiks selleks hästi "Sõda ja rahu" (Lev Tolstoi raamatu
põhjal).

Ruumiline vaste
Kuidas kanda neid sündmuseid ruumilisse linnaruumi nii, et neil
puuduks poliitiline alatoon, mis kerkib meie igapäevaelus järjest
rohkem esile?
Teater-mäng. Mäng-male. Läbi sellise lükke saavad Eestile olulised
sündmused seotud "Vanemuise" teatri ja tema pargiga.

Park
Täna on park kasutatav pigem läbikäigukohana ning see ei peaks
oluliselt muutuma.
Pargi kandvaks ideeks oleks maleruudustik, mis kujuneks parki
läbivatest teedest. Ruudustiku moodustaks eri toonides
graniitplaatidest platsikesed segatuna haljasplatsidega (selline
paigutus võimaldab püstitada ajutiste ürituste tarbeks varjualuseid ja
muid elemente). Malelaual ei tohiks puududa ka nupud. Nendeks
oleksid suured maakivid, mis on markeeritud sümbolitega vastavalt
erinevatele malenditele.

Tasapinnad
Vanemuise teater on objektina linnaruumiliselt vähe tajutav. Et teda
veidi esile tõsta, on pikendatud teatri esist väljakut kuni Küüni
tänavani, luues nii käimiseks 2 tasapinda - ülemise ja alumise.
Ülemise tasapinna esinduslikkuse rõhutamiseks on olemasolevatele
väikevormidele lisatud ka vabakujuline purskkaev, mille ümber on
võimalik enne etendusi koguneda. Ülemiselt tasapinnalt avaneb
vaade pargiosale ning alumisele tasapinnale.
Kujunduses mängib põhirolli betoonviimistlus.
Alumine tasapind on barjääriks liikulusmüra vastu, mis muudab pargi
rahulikumaks sopiks. Tasapinna pikki külgtreppe saab edukalt
kasutada istumiseks. Tema peal on ruumi erinevate ürituste
läbiviimiseks. Tema all aga leiavad peavarju nii lillemüüjad kui ka
ühistranspordi kasutajad. Ühistranspordi kasutaja leiab
istumisvõimalusi ka alumise tasapinna ja Riia tänava vaheliselt
haljasribalt.
Kujunduses mängib põhirolli betoonviimistlus.
Et kahte tasapinda üheks siduda, on mõlemale ette nähtud ka
ruumiline maht. Ülemisele teatri infoekraan vastavalt teatri soovile
(u.5x5m). Alumisele vaatetorn (kõnepult), millelt avaneb vaade
pargile ja teatrile. Samuti saab alumisel tasapinnal korraldada
rahvaüritusi, mida võimalik vaatetornist juhtida.

Malelaua pikendused linnaruumi
Park-malelaud seob end ümbritseva linnaruumiga läbi väljasirutunud
telgede.
Üle Riia tänava mängib siduvat rolli eri liikumissuundi eraldav
haljasriba, kuhu on ette nähtud teatri helgemate "peade"
ekspositsioonipinnad linnaruumis (eksponeeritakse teatritegelaste
büste kaaslinlastele).
Üle Ülikooli tänava sirutuvad teljed teatriesiselt nõlvalt treppidena
üles teatri peasissepääsuni.
Üle Uueturu tänava olemasoleva hooneni, muutes ala autodele
orienteeritud tänavast ühiskasutusega alaks. Säilib vaid hoonete
teenindamiseks ning hoonete kasutajate transpordi
juurdepääsuvõimalus ning lisandub jalakäijatele lisafunktsioone.
Materjalikäsitluses domineerivad samad materjalid mis pargis.
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