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EESTI

 MUINASAEG
 

Vanimad kunsti alged mesoliitikumis e. keskmises kiviajas – VIII-IV aastatuhat e.Kr.

Üksikud ilustatud luuriistad VII-VI aastatuhat e. Kr.

 

Rohkem leide  -  neoliitikum e.noorem kiviaeg: III-II aastatuhande esimene pool – 
kammkeraamika kultuur. Eriti kaunistati keraamikat – lihtsad geom.kujundid, tekstiilkeraamika, 
nöörkeraamika (tõid nn venekirveskultuuri kandjad - läänemeresoomlastega liitunud varased balti 
hõimud).

Luust ja kivist esemed, merevaik – zoomorfsed ja antropomorfsed ripatsid , nööbid, silindri- ja 
kerakujulised helmed. Keraamilised terrakotakujukesed.

 

Varane metalliaeg – II aastatuhande keskpaik e.Kr. – I saj p.Kr. Kujunesid välja 
kaks Baltimaade põhilist etnilist rühmitust: põhjaosas eesti ja liivi hõimud, lõuna pool balti(läti, 
leedu ja  muinaspreisi)  hõimud.  Tähtsaim käsitööala  metallitöö  ning  metallesemete kunstipärane 
töötlemine ja kaunistamine. Raud ilmub I aastatuhande keskpaiku e Kr.

Pronksesemed -  leitud  sulatustiiglid  ja  valamisvormid  Asva,  Ridala,  Iru  asulatest.  Vahamudeli 
järgi käe- ja kaelavõrud, suuremalt osalt ornamendita ja ümmarguse kaarelõikega, aga ka lainelise 
või õõneskumera lõikega.

Kivi- ja luutöötlemine jätkus. Keraamika on käsitsi vormitud kõige enam riibitud(riipekeraamika) 
ja tekstiilkeraamilised savinõud, ka lohukestega, nööri jälgedega ja siledapinnaline (püsis kogu I 
aastatuhande ja II alguseski p.Kr.)

 

Vanem rauaaeg  –  I  aastatuhande  esimene  pool  p.Kr. Suureneb  pronksehete  hulk, 
lisandub sepatöö raua töötlemisega. Ilmub ka emaili ja õhukese tinakihi kasutamine ehetel. Eesti 
omapära -  suured õhukesed vormid.  Mõjud Rooma provintside aladelt – hoburaudsõlg, ažuursus. 
Sepistamisoskus toob lamekumerast või kolmnurksest pronkstraadist keeketid ja spiraaltorud.

I  aastatuhande esimese  poole  ja  keskpaiga p  Kr.  pronksehted   –    huvitavaim valdkond  eesti   
muistses kunstis:

S-kujulise profiiliga sõled levisid 2.-6.sajandini. Jaotati eritunnuste järgi: silmiksõled, kärbissõled, 
ambsõled, profileeritud sõled, pahksõled jne.

Ketassõled – tavalise kaheteljelise sümmeetria kõrval ka spiraalsed kodarad.

Käevõrud, kaelavõrud – enamasti ühtlased ja laiad, spiraalis harvem, geomeetrilise ornamendiga,  
sõrmused spiraalina ümber sõrme keerduvad (nn prillspiraalsõrmused). Email sõlgedel
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I aastatuhande II poole     pronksehted   –  üha rohkem ambsõlgi  riiete  kinnitamiseks,  hiljem 
domineerivad  hoburaudsõled.  Lisanduvad  rõngas-  ja  kolmnurkpeadega  ehtenõelad. 
Spiraalornament, silmakesed. Tähtsale kohale asetub tina. Väärismetallist ehted – enamasti hõbe. 
Ambsõled sageli kaetud hinnalisema metalliga.

II  aastuhat -   leiud  kõige  rikkalikumad.  Metallilustused  otseselt  rõivastele. (Keraamikal 
leiduvad  tekstiilijäljed   -  labases  koetehnikas  riiet  valmistati  juba  II  aastatuhandel  e.Kr.  I 
aastatuhandel e.Kr. ka põimimis- ja koeripstehnika ja  lisandus toimne kude.)Villane toimne kangas 
kaunistati pronksspiraalikeste ja –rõngakestega – nn vaselised. Nahkvööd, lõngast kootud vööd. 
Pronks- ja raudpandlad 

11.saj.  lõpp  ja  12.saj  algus –  tekivad  suuremad  peaehted  naistele  ja  kauneimad  ehted 
abielunaiste  linikute  kaunistamiseks  :      kahekordsetest  peenikestest  rõngaslülidest  keed  ,  mis 
kinnitusid  prillspiraalpäiste  nõelte  külge.  Harvem  peaehtena  ka  vahr –  palmiktehnikas 
pronkstraadist punutud kett.Rinnakeed, ristpeaga rinnanõelad, tekivad ka ripatsid. 

Alates  12.saj  –  suureneb  hõbeehete  hulk  ,  peamiselt  sepistöö:  rinnalehed (kee  küljes  rippunud 
suured ornamenteeritud hõbeplekist kettad)

Toredusrelvad- taim- ja ruunikivistiili laadis loomornamendiga. (ilmselt Ojamaalt).

Noad, noatuped

Keraamikas – alates 11.saj. Kagu-Eestist levib kedra kasutamine. 

Puutöö – nõud, lusikad jm.

 

SEPISTATUD  TÖÖRIISTAD,  MAJAPIDAMISVAHENDID  JA RELVAD:  oda-  ja  nooleotsad, 
mõõgad, kirved, noad, küünlaahelad, peeruhoidjad, ahingud, tulerauad. 

AJALOOLISED EHTED EESTIS:  sõled,  medaljonid,  paaterid,  krõllid,  kaelakeed,  ketasripatsid, 
preesid, kodarrahad, kannaga rahad, rõhud, sõrmused, oimuehted, käevõrud.

 

NB! Loe Eesti metallikunsti arengust varaseimast      gootieelsest perioodist kuni rokokooni raamatust:   
Kaalu Kirme “Eesti hõbe”
 

 

KESKAJA PERIOOD– 13.saj kuni 16.saj teine veerand
 

13.saj. teine poolest – kujutavas ja tarbekunstis juba lääne-euroopalikud stiiliperioodid.

13.saj.teine pool – valitsev romaani stiili sugemetega üleminekustiil

14.saj – kõrggootika

15.saj.-  16.saj  algus  põhiliselt  hilisgootika.  (15.saj  –Tallinn  juba  rikas  kaubalinn  ja  juhtival 
positsioonil.)

16.saj. hilisgootika vormistiil kannab küll ka juba uusi sisulisi sihte. Eeskujud eelkõige Saksamaa, 
Madalmaad.
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Sisseveo kõrval kohalikud meistrid – 14.saj. kindlaks tehtud kohalikud kullassepad! 

Eesti kullassepakunst arenes välja peamiselt keskaja saksa meistrite eeskujul.

Tsunftide teke - käsitöölised koonduvad Püha Kanuti ja Oleviste gildi juures. Oleviste gild avatud 
kõigile rahvustele kuni likvideerimiseni 1698.a.

 

Lüübeki kunsti esindajad Tallinnas Bernt Notke (kappaltar Tallinna Pühavaimu kirikus ja 
“Surmatants”-praegu Nigulistes) ja Hermen Rode ( Niguliste kiriku altari maalid).

Puuskulptuur  ja –nikerdused – Marquard Hasse, Clawes van der Sittow.
 

Kullassepakunst  (aurifaber)–     arenenuim  kunstkäsitöö  ala  keskajal  Tallinnas,  tsunft  asutati 
14.saj.lõpul. Hans Ryssenberch (Niguliste monstrants), Jakob Luban. 

Ka  hõbesepad.(argentifaber,  silverbrenner). Vase-,  pronksi-,  ja  tinatöö   :    kohrutatud 
altarikannud, karikad jm.

Ehtemeistrid.

Valukojad:  valati  kelli,  suurtükke  –parim  näide  pronksivalust  Tallinna  Suurgildi  hoone 
uksekoputid.(võimalik, et Merten Seiferti töö)

 

Nahakunst – arheoloogilised leiud kinnitavad, et nahatöötlemine ja nahkesemete valmistamine on 
ka  Eesti  aladel  üks  vanimaid  käsitööharusid  –  leitud  erinevat  tüüpi  jalanõusid,  luisu-,  pussi-, 
mõõgavutlareid,  vöörihma-,  kinda-  ja  saduladetaile.  Kaunistusvõtted  mitmekesised:  sälgutus, 
narmad, lõge, ažuurtehnika, templijäljendid.

14.saj -  Eesti linnades nahatöötlejad juba oma tsunftides. (I.Teder)

Esimesed teated  Tallinna  raamatuköitjatest  1495.a.  (senini  köideti  põhiliselt  kirikuteenrite  poolt 
kirikute ja kloostrite raamatukogude juures)

Gooti ajastu ühe vanima köitena on Tallinna Linnaarhiivis säilinud pehmekaaneline klappraamat 
“Lübecki õigus” aastast 1282.

15.saj.-st  on  ka  haruldane  kukkurköide  “Wadstena  koodeks”.  Tallinna  Linnaarhiivis  leidub  ka 
kettraamatuid. Enamus 15.saj.näiteid on siiski Lääne-Euroopas loodud. (I.Teder)

 

Ruumikujundus – keskaegsest sakraalsest ja ilmalikust ehituskunstist - loe J.Kangilaskilt.

Sisekujundusest saab rääkida põhiliselt Tallinna vanalinna näidetel:

Koda (diele) lahtise kolde ja mantelkorstnaga, köetav kojatagune tuba (dornse). Lihtsus ja rangus – 
kaunistatud  vaid  piilarid,  võlvide  bordüürsed  äärised  (vt.Raekoja  kodanikesaal),  teravkaarelised 
petikud (Suurgildi hoone), võlvitud laed (Oleviste gildi saal). Ka fassadide juures ja uste kujunduses 
esines dekoratiivsuse taotlusi – vt. etikukivid, trepid, uksed  (Suurgildi uksed - pronksist lõvipeadest 
koputitega, sepanaeltega ülelöödud ja tammepuust).
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Mööbel – rikkamate tellijate mõjul arenes puureljeefidega kaunistatud mööbel – vt.säilinud Tallinna 
raekoja raehärrade pinged.

 

Üheks  viimaseks  gooti  kunstiteoseks  Eestimaal  arvatakse  1529.a.  teostatud  Suure  rannavärava 
kohal asuvat Tallinna vapikivi – tüüpiline hilisgooti leekestiil.

 

RENESSANSS – 16.saj.teine veerand kuni 17.saj. 30-ndad.
 

Suured  poliitilised  muutused  (Liivi  sõda)  –  Skandinaavia  aadel  mõjutas  tellijana  kunsti  ilmet. 
Reformatsiooni mõjud Saksamaalt 1523. - kiriku osa metseenina langes järsult.  Kunstikeskuseks 
endiselt  Tallinn,  meistrid  seotud  tsunftidega.  Ilmuvad  aga  ka  üksikud  tugevad  isiksused,  kes 
ületavad tsunftikaaslasi.

Maalijatest 16.saj legendaarne Michel Sittow (u.1469-1525)! 

 

Puuskulptuur-  ja  nikerdus-  meistrid  kuulusid  maalijate  ja  klaasijatega  ühte  tsunfti.  Skraas 
1513.aastast on seatud meistritöö ülesanded -  kirjutuspult,  valgest puust laegas, lauamäng(kabe, 
male)  –  kehtivad  17.saj  keskpaigani.  Tellimused-  kirikupingid,  epitaafid,  altarid, 
kantslid,profaanhoonete  mööbel,  paneelid  ja  uksed.Domineeriv  analoogselt  raidkvikunstiga 
polükroomne reljeef – ümarplastikat harvem. Renessanslik arabesk- ja groteskornament ilmus alles 
1530-ndatel.

 

Juhtiv tarbekunstis nagu gooti perioodilgi – kullassepakunst:     ilmaliku ja seltskondliku elu nõuete 
täitmine – sõrmused, helmed,  tanuehted,  vöökeed ja –tuped,  pandlad,  paatrid,  sõled ning teised 
hõbedast  ja  kullast  ning  vääriskividega  (türkiis,  safiir  ja  gemmid)  kaunistatud  ehted  kõigile 
linnakodanikele,  hõbelusikad  ja  noad.  Meistritöö  nõue  –  kullast  sõrmus,  noapeakaunistused, 
kihlasõlg.  NB!  KANUTI  GILDI  HÕBEDAKOGU! Ka  juba  moodne  akantusväät  ja  putod. 
Populaarne  vorm  –kooniline  peeker,  moodne  jooginõu.  Heinrich  Scrame  peeker-  meie  vanim 
renessanspeeker.

Tekib nõue valmistööde märgistamiseks linna- ja meistrimärgiga.

Vasetöö -      tase samuti kõrge. Kroonlühtrid, seinabraad, tuulelipud, veesülitid.  Pronkssuurtükid. 
Tinavalajate     töös valitsesid valatud kannud ka teised toidunõud, veinipeekrid, küünlajalad.  

 

Kunstiväärtuselt  kõrge  tekstiilitöö    –  šrafuurtehnikas(`viirutus`)  kootud suured Saalomoni  lugude 
teemalise  vaibad  (Tallinna  Raekoja  tellimusel  valmistatud  Madalmaades)  ja  väiksemad 
ornamentaalsed verdüürid (kasutati seinte alumiste osade ja pingiseljatugede katteks Raekojas).

 

Eesti ajalooline klaasimaal -  Tallinna Püha Vaimu kiriku Jurgen Tuchi nime kandev vappvitraaž 
(1606).
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Reformatsioon tõi  kaasa  eestikeelse  trükisõna  tekke.  16.saj  –  toimis  juba raamatuturg,  arenesid 
kloostrite ja kirikute raamatukogud, on andmeid ka eraraamatukogudest.

Tallinna  köitemeistrite töö – saksa köitekunsti mõju. Nn Tallinna köited –omane on kujunduses 
mustrirullide ja üksiktemplite kasutamine.(vt. lk 132 I.Teder “Naha- ja köitekunsti ajalugu”)

Valgeparknaha kasutamine – väga kõrge kvaliteet.

16.saj. pani  suurele köitjate, nahatöötlejate ja raamatukaupmeeste suguvõsale aluse  Adam Weiss      
(ulatub 19.saj.sse)

 

Renessansshoonetest – ainus Tallinnas säilinu on Mustpeade maja fassaad (Arent Passer)

Sisekujundus – muutus avaramaks, majadele ehitati ärklikorruseid (näit.Raeapteegi maja 
Tallinnas).

 

 

BAROKK – 17.saj. 30-ndad kuni 18.saj.80-ndad
 

Õitseaeg 17.saj teisel poolel: esinduslikkuse ja toreduse taotlus.

 Seotud veel käsitöölike tsunftiorganisatsioonidega.

 

Barokkstiili nähtused -kõigepealt avalduvad dekoratiivvormides
 Renessanssornamendi rahulik harmoonia (arabeskid,  groteskid) – vahetus elavalt  liikuva jõulise 
dekooriga (rullisornament, pahkmikornament, edasi      ka lopsakad taimemotiivid – akantus, päevalill,   
puuviljad). 

 

Kogu perioodi  vältel  stiil  väljendatud  eriti  selgelt    ruumikujunduses   –kõikide  detailide  vormid 
tungivad välja oma esemelisuse piiridest, eri kunstiliigid moodustavad tihedalt seostatud pidulikke 
tervikuid.  Dekoratiivsed  balusterkäsipuudega  (sageli  spiraalsed!)  trepid,  puitpaneelid,  maalitud 
talalaed,  plafoonmaalid  lõuendil.Eriline  osatähtsus  suurtel  ja  ruumi  omamoodi  modelleerivatel 
kaminatel ja kahhelahjudel – must, tumepruun, tumeroheline glasuur. Eriline koht tarbekunstis 
neil  kahhelkividel– reljeefne  lillornament  ning  rohelised  figuraalkujundid mustal  pinnal.  Valged 
sinise maalinguga kahlid sisse toodud – pilditsüklid piibliteemadel, inimstafaažiga maastikupildid 
või žanristseenid. Ahjud muutuvad fajansspildiseinteks ruumides – nn hollandi (Delfti) ahjud juba 
kohalik toode. (Tallinna pottseppmeitser Belau).

Stuki kasutamine interjööris. 

 

Puuskulptuuri  ja  –nikerduse suurim  õitseaeg.  Uus  ajakohane  sisustus  kirikutele  –  altarid, 
kantslid,  pingistikud,  väärid,  epitaafid,  vapid  jt.kaunistuseks  ümarplastiline  skulptuur. 
Profaanhoonetele välis- ja siseelemendid -  uksed, aknapiirded, karniisid, paneelid, friisid, mööbel. 
Pahkmikstiil! –õitseaeg seotud Andreas Michaelsoniga.. Hiljem akantusmotiivid. 

Koostanud Juta Piirlaid,

Tallinna Ülikool, 2007



6

 Kõrgbaroki puuskulptuuri suurim meister Christian Ackerman (suur vappepitaafide kogu Tallinna 
Toomkirikus!)

 

Barokkehitised  ja  sisekujundused –  baroklik  Narva  (hollandipärases  stiilis)  hävis  II 
maailmasõjas, maju ei taastatud  ja lammutati nõukogude ajal (väljaarvatud raekoda).

Kuressaare raekoda ja vaekoda.

Kadrioru loss (itaalia stiil)

Mõisahooned  - Palmse jt.

 

Kullassepakunstis uus õitseng pärast hiliskeskaega. 

Hõbedast veini- ja õllekannud, suured kaanega pokaalid (nn tsunftipokaalid  ),   ehisvaagnad, serviisid, 
küünlajalad,  ehted.  (Kirikunõud  valmistatud  rohkem  vanades  traditsioonides.)  .  Üldvormid 
enamasti minevikust, uus ajakohane barokk avaldub rõhutatud dekoratiivsuses ja toredusetaotluses 
– kontuuride ja profileeringute liikuvus, ornamentaalne ja figuratiivne dekoor.

Uus nähtus  -  nn talurahvahõbe:  hõbeehted  -  sõled,  krõllid,  sõrmused,  ketid,  pandlad.  Sälitasid 
mõningal määral etnograafilise ilme, järgides vanu eesti rahvakunsti vormitraditsioone.

 

NB! MUSTPEADE VENNASKONNA HÕBEDAKOGU 

 

Kunstiline  vasetöö  –analoogiad  kullassepakunstiga.  Eriti  arvukalt  esindatud  kirikutes  – 
kroonlühtrid,  seinabraad,  küünlajalad,  vaagnad.  Vasetöö  järgi  nõudlus  suur  –  tsunft  eraldus 
iseseisvana Tallinnas 1650.aastal.

 

Tinavalu – kunstiliselt samuti heal tasemel. Lauanõud, kõrged tsunftipokaalid, moodsad madalad 
kannud,  küünlajalad,  vaagnad  jm.Pidulikud  tinanõud  järgisid  täielikult  rahvusvahelise  baroki 
stiilinõudeid.(18.saj lõpus asendas portselan tinanõud)

 

Mõnel määral elavnes ka klaasehistöö – Hüti klaasimanufaktuur Hiiumaal  (1628 – 1664).

 

ROKOKOO esines  Euroopas  aastail  1730-1770/80,  Eestis  avaldus 
esmajoones detailide kujunduses
 

Tisleritöö  –  rippuvad  roosivanikud,  nikerdatud  kapiteelid,  looklevate  piirjoontega  uksetahvlid, 
trepikäsipuud jms. Valitseb orvandimotiiv(rokai).

   Stukkornamentika.  
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Portselan – nimekaim oli 18.saj.lõpus tegutsenud C. Ficki fajansivabrik Tallinnas. Stiililt puhas 
rokokoo  (rokaimotiiv,  puuviljakobarad,  küllusesarved,  delfiinid  jt.  polükroomseks  maalitud 
motiivid.) Eelistatud värvikombinatsioonid roheline-kollane, mangaanpunane-kollane.

 

Nahakunstis – kesksel kohal endiselt Weisside perekond. Adam Weissi poeg Jochim Weiss vanem 
– silmapaistvaim köitja Tallinnas.(köiteid säilitatakse Eesti Akadeemilises Raamatukogus)

1766 – loodi Tallinna Köitemeistrite Amet – ametivanem Johannes Boldt.

 

Ka Narvas tegutses oma trükikoda – seaded viidi 1704.a. Põhjasõja käigus Moskvasse.

 

Rokokoo sisekujundus – esindab Sagadi mõis, restauraatoriks sisekujundaja Leila Pärtelpoeg.

Parim näide oli Põltsamaa lossi sisekujundus, mis hävis II maailmasõjas.

 

 

KLASSITSISM – 18.saj.80-ndad kuni 19.saj. keskpaik
 

Klassitsism asendas baroki 1780-ndatel. 

Barokiga oli lõppenud materjalide töötlemise traditsiooniline järjepidevus. Klassitsism tõrjus välja 
ka sellised kodumaised materjalid nagu paas ja puit. Samas mõjutas ka aadlikultuuri langus

 

Klassitsistlikud näited mõisate arhitektuuris ja sisekujunduses – Saue, Rägavere(varaklassitsitlik), 
Saku,  Raikküla,  Riisipere  (kõrgklassitsism),  näited  Tartu  linnas:  Ülikooli  peahoone,  Vana 
Anatoomikum, Tähetorn, Tallinnas Kohtu tn.8.

Eesti ampiir (19.saj.  II pool) on üldiselt sisekujunduses biidermeieri  mõjuga – restaureeritud on 
Leila Pärtelpoja poolt Kreutzwaldi muuseumi sisustus, Tartu Linnakodaniku maja .

 

Historitsismi ja neostiilide näited –Alatskivi ja Sangaste mõisahooned, neogooti – Suurbritannia 
losside stiilis, Tartu toomkiriku raamatukogu hoone (praegu Ülikooli muuseum).

 

Kaks kunstikeskust – Tallinn ja Tartu  (Tartu Ülikooli joonistuskoolis 1803-1891 esmakordne 
võimalus saada Eestis kunstiharidust, 1803.tuli tööle joonistusõpetaja).

 

19.saj. eestlastest kunstnikud töötasid põhiliselt väljaspool Eestit ja võõrtellijatele

 

1880.  aastatel   alanud  venestamispoliitikale  vastandus  eesti  rahvuslik  liikumine  ja  eestimeelse 
haritlaskonna  kasv  (vrdl.  ka  rahvusromantistlik  liikumine  Põhja  –Euroopas: 19.saj.  kui 
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rahvusriikide kujunemise aeg,  Norra riiklikud iseseisvuspüüded ja viikingiaja rahvakunsti ilmingud 
kujundusstiilides,  Soome kunsti roll vaimse vastupanu osutajana jõhkrale venestamispoliitikale.)

 

 

20.SAJAND
 

Sajandi alguses - rahvuskultuuri arengu hoogustumine.

 (Ateljeekoolid – Kristjan Raud ja Ants Laikmaa

1905.- “Noor-Eesti” rühmituse loomine.

“Pallase” kunstikooli asutamine 1919.a.) 

Stieglitzi Kunstikool –  keskastme kunsttööstuskool Peterburis (asut.1876) andis aastast 1904. ka 
tarbekunstniku diplomi. Palju eestlastest õppureid. 

Õppesüsteem võeti eeskujuks Riigi Kunsttööstuskoolile.
 

Eesti tarbekunstist kui professionaalsest kultuurivaldkonnast saab rääkida alates möödunud 

sajandi 1920-30. aastatest, mil see talupojakultuurist ja baltisaksa käsitööndusest rahvusliku 
eneseteadvuse tõusuga esile kerkis ja endale kindla tee rajas ning oli edukas nii kodumaal kui 
rahvusvahelistel näitustel.

Tarbekunst ja disain on olnud eesti kontekstis (aga ka laiemalt)  alad, mis on väga lähedased ja 
põimunud. Rahvusliku tarbekunsti ajaloos võib eristada üldjoontes järgmisi perioode:

1.Tugeva aluse loonud Kunsttööstuskool

2.Stalinistlik periood – nõutud kohustuslike kunstivõtete kasutamine

3.Kunsti jõudmine tööstusesse, 60-ndate stiliseeriv stiil, op ja pop-kunsti mõjud, mängud ja 
katsetused uute materjalidega ja tehnikatega - eesti tarbekunsti uuenduste aeg. 4.Loodustemaatika  
ja rahvuslike tunnete väljenduse esiletõus alates 70-ndatest.

Samas jäävad oluliseks ka ajast aega olulised klassikalised tarbekunsti kvaliteedid: erinevate 
materjalide ja tehnikate rakendamise laiahaardelisus ning meisterlikkus, ideed ja orientiirid. 

Aktiivne ja süstemaatiline eesti tarbekunsti kogumine muuseumikogudesse algas 1950. aastate 
keskel ning pikka aega keskenduti valdavalt unikaalloomingule. 2000. aastal alustati disainikogu 
loomisega, et talletada eesti tootekujunduse näidiseid.
Ehkki muuseumi kauaaegne kogumispoliitika prioriteet oli unikaalne tarbekunstiese, on kogudesse 
sattunud ka seeriatootmiseks mõeldud esemeid. Nii on muuseumil arvestatav sõjaeelse 
tootekujunduse näidete kogu: N. Langebrauni ja J. Lorupi vabriku toodang, unikaalne kollektsioon 
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A. Taska töökojas loodust, lisandub Lutheri mööblivabriku toodangut puudutavaid materjale. 
Nõukogude perioodist kuulub muuseumile Tarbeklaasi mahukas esemekogu, samuti pikka perioodi 
hõlmav Kunstitoodete Kombinaadi ARS keraamikatoodangu näidete ja nahkesemete kavandite 
kogu ning samas kujundatud ehteid.(ETDM)

J. Lorupi klaasivabrik (1924-1940)
J. Kopf kullassepa töökoda (1928-1940)
N.Langebrauni portselanitöökoda (1933-40)
Kunstifondi kunstitoodete kombinaat ARS
 

 

● KERAAMIKA, PORTSELAN
 

Géza Jakó “Eesti savitöösturite käsiraamat, 1933.” Ülevaade savitööstusest 20.saj.alguses - !
 

Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi keraamika- ja portselanikogus on üksikesemeid ning 
komplekte arvel üle 3000, autoreid või tootjaid aga 130 ringis. 
Keraamikakogu tuumikuks on Eesti professionaalsete keraamikute looming 20. sajandi 50. aastatest 
tänapäevani. 
Kollektsiooni vanemad tööd on 19. sajandist (näiteks tartlannast maalikunstniku Julie Hagen-
Schwartzi kaks vaasi). 
Kõigest tosinkonna puhul on tegu Eesti aladelt pärit nn tundmatu tegija või tootja valmistatud 
esemetega (setu pott, laelamp vms). Algusest peale on kogu komplekteerimisel raskuspunkt lasunud 
kõrge kunstiväärtusega ainesel ja seetõttu on ajalooline pärand (kuivõrd seda keraamika ja 
portselani osas Eestis alles ongi) jäänud tagaplaanile. 

Eesti Kunstimuuseumi sõja ajal hävinud tarbekunstikogu dokumentatsiooni taastamist alustas 
1950. aastal üks eesti esimesi kutselisi keraamikuid Juuli Suits, kelle erialaõpingud leidsid aset 
mitmel pool Euroopas. Toonases inventariraamatus on tema enda tööde kõrval taas arvele võetud 
juba Riigi Kunsttööstuskoolis keraamikaõpinguid alustanud ning hiljem nii seal kui ERKI-s 
õppejõuametit pidanud Valli Elleri keraamikat. 

Lisaks Riigi Kunsttööstuskooli õpilastöödele (keraamika, portselanimaal) on ETDM-i 
kollektsioonis skulptor Jaan Koorti 1920. aastate lõpus ja 1930. alguses loodud 
kõrgkuumuspõletuse läbinud elegantseid vorme, millel on olnud teedrajav mõju eesti 
keraamikatraditsioonile. 

1960. aastate   haku tõusulaine kannab möödanikku 1950.aastate pealesurutud kaanonid.   Loometeed 
varem alustanutele (Aino Alamaa, Ellinor Piipuu, Mari Rääk) saabub täiendus uute innustunud 
andekate kunstnike näol (Lydia Jõõts, Helene Kuma, Evi Mardna, Jutta Matvei, Ingrid Nõges, 
Imbi Ploompuu, Elgi Reemets, Aurora Tippe jt), kelle looming moodustabki tollase eesti 
professionaalse keraamika tuumiku. 

Koostanud Juta Piirlaid,
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Peagi nendega järk - järgult liituvad noored (1960. aastatel Made Evalo, Luule Kormašova, Tiiu 
Lass, Anu Rank-Soans, Naima Uustalu, Mall Valk ja 1970. aastatel Anne Keek, Marget Tafel, 
Helle Videvik, Viive Väljaots jt) rikastavad kujunenud üldpilti ja haaret. 

1970. aastaid iseloomustab suuremõõtmeliste ruumi ilmestamisel kaasa rääkida ihkavate vormide 
ja pannoode võidukäik (Leo Rohlin, Saima Sõmer). 

Ilus (tarbe)vorm pole enam omaette eesmärk, pigem maailma mõtestamise vahend. Uudselt mõjub 
disainisõbraliku lahenduse otsing (Leo Rohlini serviis). 

1970. aastate lõppu ja 1980. algusesse jääb ühe suunana ka popiresonantsist kantud 
loomepalang (Mai Järmut, Irja Kändler, Ülle Rajasalu), mis kiirendab eesti keraamika 
integreerumist maailma üldisesse kultuuripilti. 

1990. aastatel süveneb liikumine suurema avatuse ja täiustuva tehnilise virtuooslikkuse suunas 
(Ingrid Allik, Sergei Isupov, Urmas Puhkan, Annika Teder, Anne Türn jt). Juba tuntu ja 
läbiproovitu taustal ilmub üha enam autorile eriomaseid lahendusi. (Tarvitama hakatakse mõistet 
“autoritehnika”.) Sajandi lõpul on soositud mitmekesisus, mis võimaldab keraamikuil oma 
isikupärast loomelaadi raskusteta süvendada. Kontaktid muu maailmaga tihenevad, seda kajastab ka 
ETDM-i kollektsioon. 

ETDM-i portselanikogu koosneb lõviosas imporditud toorikutele maalitud taiestest. See kehtib nii 
Riigi Kunsttööstuskoolis tehtu kui ka Nikolai Langebrauni Portselanimaalimise Töökojast pärit 
museaalide kohta. 
Vaid vähestel autoritel (Anu Ivask, Karin Kalman, Aigi Orav) on õnnestunud vorme luua. 
Tänu Jüri Kuuskemaale kuulub kollektsiooni 18. sajandi lõpus Põltsamaal tegutsenud 
portselanivabriku enamasti sinise lilldekooriga kaunistatud esemeid.

 
1970.- 80. aastad olid viljakad eeskätt tänu Kunstitoodete Kombinaadi ARS portselanimaali ateljees 
tehtule. Sealsete portselanimaalijate ja autoritiraažikunstnike (Eve Hallenberg, Reet Moor, 
Susanna Otema, Evi Rass, Krista Virkus jt) loomingu paremik ongi ETDM-i kollektsioonis tallel. 
Neil kõigil on oma väljakujunenud kunstnikukäekiri. 
Teistest sootuks erinevad on Indrek Hirve   Leningradi Lomonossovi-nimelises portselanivabrikus   
valminud glasuurialuse maalinguga tööd. 
Varem alustanuist on meeldejäävalt omanäolised Adamson-Ericu   väikeseformaadilised rütmika   
dekooriga plaadid ja   Ilse Lepiksoni   värvikontrastidele üles ehitatud nõusid kattev pingestatud   
ornament.  (ETDM)

Eesti I Portselanitööstus1932(?) – 1939

AS Savi 1920 – 1940

ENSV Riiklik Kunstiinstituut 1951 – 1989

Nikolai Langebrauni Portselanimaalimise Töökoda     1928 – 1940  
OÜ Kodukäsitöö 1939 – 1940

Põltsamaa Portselanivabrik 1782 – 1800

Koostanud Juta Piirlaid,
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Riigi Kunsttööstuskool 1914 – 1940

Tartu Naisühingu Käsitöökool 1919 – 1944

 

Jutta Matvei raamat “Keraamika, mu arm”, Tallinna Raamatutrükikoda 2004.
Teos keskendub kunagise Kunstitoodete Kombinaadi keraamikaateljee ajaloole 1948-1970.a. ja 
tiraažitoodangule, unikaalloomingut ei ole uuritud. 
 Eesti “tööstuslikust kunstkeraamikast” ning portselani vallas tegutsejaist ja sealseist kunstnike-
teostajate-ahjumeistrite tööst ning koolitusest pole just palju teada. Jutta Matvei raamat aitab olnut 
mõista.
 Raamatu autor Jutta Matvei on Eesti Kunstnike Liidu ja Eesti Keraamikute Liidu liige; 13 aastat 
töötas ta Kunstitoodete Kombinaadi keraamika ateljee kunstilise juhina ja ligi 2 aastakümmet 
Kultuuriministeeriumi kunstiosakonna juhatajana. Tegevkeraamikuna on raamatu autor esinenud 
paljudel tarbekunstinäitustel nii kodu- kui välismaal. 

Leo Rohlin Keraamika käsiraamat, EKA 2003. 
 Eesti Kunstiakadeemia professor,  keraamikaosakonna juhataja. 

Rohlini Keraamika käsiraamatus leiduvaid glasuuri koostamise retseptitabeleid kasutades  saab 
konkreetsete huvitavate glasuuride saamist üritada. 

35 aastat Kunstiakadeemias järjepidevalt õppejõuametit pidanud kunstnik on oma põhitöö kõrvalt 
unikaalloomingu vallas korda saata jõudnud  hämmastavalt palju.
Leo Rohlini loomingus on vormi - ja glasuuriotsingud kulgenud käsikäes. 
Võib tõdeda, et kõik üleliigne on eemaldatud – teabekandjaks on jäänud vaid vorm ja glasuur. 
Üldistuse ajatu lihtsus on Leo Rohlini kui klassiku loomingus põhiline. 

Eesti Keraamikute Liit
 http://www.hot.ee/keraamikuteliit/
 

● KLAAS
 

Klaasi on Eestis valmistatud alates 1628. aastast, mil alustas tegevust Hüti klaasikoda Hiiumaal. 
Läbi aegade on Eestis tegutsenud vähemalt 54 suuremat või väiksemat klaasitööstust, mis erinevatel 
perioodidel on tootnud nii lihtsaid rohekast — nn võsaklaasist — pudeleid kui lihvitud peegleid ja 
peeneid kristallesemeid. 

Eesti rahvusliku klaasitööstuse sünniks võib pidada Eesti iseseisvumisele järgnenud aega. Olulisim 
roll Eesti klaasitootmise ajaloos oli   Johannes Lorup  il   (1901-1943) ja tema loodud klaasivabrikul. 
See oli esimene moodne klaasi tootmise ettevõte Eestis, kus tegeldi tootmise moderniseerimise ja 
toodangu sihipärase arendamisega. Esimesena Eestis hakati J. Lorupi vabrikus valmistama 
poolkristalli ja kristalli, anti välja tootekatalooge ja hinnakirju, märkimisväärne osa toodangust 
turustati välismaal.

Koostanud Juta Piirlaid,
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Agnes Ney loomestiil J .Lorupi klaasivabrikus 

Järvakandi klaasitööstus. 

Tartu klaasitööstused 1930. aastatel
 1930. aastatel tegutsenud väikesed kristallilihvimistöökojad Tallinnas
 

Klaasehistöö üks nooremaid professionaalse tarbekunsti alasid Eestis.

Eesti   professionaalse klaasikunsti sünniaastaks võib lugeda aastat   1936,   mil tollases Riigi   
Kunsttööstuskoolis (praegune Eesti Kunstiakadeemia) loodi klaasieriala. 
Riigi Kunsttööstuskooli klaasiosakonna rajajaks peetakse   Maks Roosma  d   (1909-1971). Roosma 
lõpetas 1936. aastal Riigi Kunsttööstuskooli graafika erialal, kuid teda hakkas graafika asemel 
huvitama hoopis klaasikunst. Roosma võitis kuldmedali 1937. aasta Pariisi maailmanäitusel 
graveeritud vaaside eest ning sellest sai oluline tähis mitte üksnes tema isiklikus loomingus vaid 
kogu Eesti klaasikunstis. 1938. aastal sai Roosma'st klaasikaunistusosakonna juhataja.

 

Ajaloost (ETDM´i tekst)

Eesti klaasikunsti mõjutasid algaastail kõige rohkem Põhjamaade (Soome, Rootsi) ja Tšehhi 
klaasikunst. 1938 – 1970 juhatas klaasikunsti kateedrit Maks Roosma (1909 – 1971), kes oli 
klaasikunsti õppinud Tšehhimaal. Roosmat võib pidada eesti klaasikunsti rajajaks, kuna tema pani 
aluse professionaalsete klaasikunstnike ettevalmistamisele Eestis. Roosma viljeles peamiselt 
graveerimistehnikat, tema tehniline ja kunstiline tase oli täiuslik. ETDM-i ekspositsioonis on väljas 
tema loomingu paremik: taldrik “Virgo” (1956), vaas “Sõnajalaõie valvur” (1958), “Veealused” 
(1958) jm. 

Roosma esimestest õpilastest ja ühtlasi eesti klaasikunsti klassikutest võiks nimetada järgmisi 
kunstnikke: Helga Kõrge, Ingi Vaher, Mirjam Maasikas, Pilvi Ojamaa, Silvia Raudvee, Leida 
Jürgen, Eino Mäelt, Peeter Rudaš. Neli esimest kujundasid 1950. – 1980. aastateni klaasitehase 
Tarbeklaas toodangut. 

Pilvi Ojamaa on ainuke eesti klaasikunstnik, kes on läbi aastakümnete jätkanud Maks Roosma 
alustatud õilsa, kuid keerulise graveerimistehnika traditsioone. Ojamaa on graveerinud peamiselt 
graatsilisi naisakte, võimlejaid ja portreid (eksp vaas “Nukrus”, 1976).

 

1960.-70. aastad
Kuna nõukogude perioodil olid Eesti klaasitööstuse võimalused piiratud, siirdusid mitmed eesti 
klaasikunstnikud (L. Jürgen, L. Põld, S. Raudvee, K. Vaks) 1950.-60. aastatel tööle 
vennasvabariikide klaasitehastesse. 1970. aastatel kasutasid noored klaasikunstnikud oma ideede 
elluviimisel aga Valgevene või Ukraina klaasitehaste loomingulisi baase. Seetõttu on 1960.-70. 
aastate kuumtöötluses loodud klaasvormide juures paratamatult tunda mõningast slaavi maitsele 
vastavat detailide lopsakat voolavust.

Kuid üldiselt jääb eesti klaasikunsti iseloomustama ikkagi lakooniline ja lihtne vorm. Seda näitavad 

Koostanud Juta Piirlaid,

Tallinna Ülikool, 2007



13

ilmekalt Silvia Raudvee hea proportsioonitunnetusega loodud komplektid. Tehnikatest kasutab 
kunstnik võrdse eduga nii säralõiget kui teemantgraveeringut (eksp “Kontrast”, 1969; komplekt 
“Metsnelk”, 1969).

Eino Mäelt alustas tehases Tarbeklaas kunstnik-eksperimentaalpuhujana. Tema eesti klaasi 
klassikaks saanud vormid on range geomeetrilise vormiga lailihvis teostatud dekoratiivsed vormid, 
kus paksu klaasimassi sees säravad erksad punased ja rohelised toonid (eksp “Suvised õhtupoolikud 
Meleskis”, 1974; “Lainemurdjad”, 1976).

 Peeter Rudaš on olnud aktiivne otsija vormi ja tehnika vallas (eksp “Kivi”, 1980). Värvilise klaasi 
kasutamisel on alati head värvi- ja vormiharmoonia tundmist üles näidanud 

Maie-Ann Raun (eksp komplekt “Kahele”, 1969).

 

1980.-90. aastad
M.-A. Raun jätkas M. Roosma pooleli jäänud klaasikunstnike koolitamise tööd. Tema õpilastest on 
praeguseks tuntuks saanud nii meil kui ka raja taga Kai Koppel, V.-A. Keerdo, Eha Henning, Rait 
Prääts, Ivo Lill, Eve Koha, Mare Saare jt. 

Kõigi nende loomingut näeb ka muuseumi ekspositsioonis. 

K. Koppel on loonud huvitavaid vorme kuumtöötluses (eksp “Müsteerium”, 1989). 

R. Prääts on teostanud suuri vitraaži tellimustöid. Tema huvitavad ja mitmekihilised 
klaasobjektid on toonud dekoratiivsesse tarbekunsti  ka sisulise allteksti (eksp “Aknad”, 
1999; “Ehitus”, 2002). 

I. Lill loob stiilseid ja põnevaid liimitud tahvelklaasist objekte (eksp “Roheline torn”, 1986; 
“Viiv”, 1995), mis on tähelepanu äratanud ka välismaal. Ivo Lill on saanud Kristjan Raua 
nim preemia (1999) ja hõbemedali Kanazawa rahvusvahelisel klaasinäitusel Jaapanis (2001) 
objektide “Sihtmärk” eest.

M. Saare looming esindab klaasikunsti delikaatset ja minimalistlikku suunda, kus peentes 
värviharmooniates ja joontegraafikas peituvad kunstniku otsingud möödunud või veel 
avastamata kultuuride vallas (eksp “Märgid”, 2001).

Koostanud Juta Piirlaid,
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Klaasikunstnikud Pilvi Ojamaa ja Leida Jürgen (näitus„ELAAN” 16.06 – 13.08.2006)  
Mõlemat kunstnikku iseloomustavad kaks ühist joont – töö klaasivabriku kunstnikuna ja 
unikaalloomingus armastus graveerimistehnika vastu. 
Esitatud on erinevad tahud kunstnike loomingus: klaasitehastele disainitud serviisid ja 
lauanõud, lõike- ja lihvimistehnikas kristallvormid, kuumtöötlustehnikas värvilisest klaasist 
ja kristallist unikaallooming ning oma detailipeenuse ja meisterlikkuse poolest 
ahhetamapanevad graveerimistehnikas kristallvaasid ja -vormid. 
Kaunikõlaline sõna elaan peidab endas mõisteid „hoog”, „ind”, „vaimustus”, mis saavad 
nähtavaks Pilvi Ojamaa meisterlikult graveeritud naisfiguuride dünaamilistes poosides ja 
Leida Jürgeni lüürilistes loodusteemalistes kompositsioonides. 

Pilvi Ojamaa lõpetas ENSV Riikliku Kunstiinstituudi cum laude prof. Maks Roosma 
õpilasena 1956.a., kelle juhendamisel omandas ta täiusliku graveerimistehnika. Aastatel 
1956-58 töötas Leningradi Kunstilise Klaasi tehases kunstnik-graveerijana. Aastatel 
1965-1991 töötas kunstnikuna tehases Tarbeklaas Tallinnas, kus tema disainitud tarbenõud 
juba 1960. aastatel muutsid tehase toodangu märksa funktsionaalsemaks ja kaasaegsemaks. 
Unikaalloomingus viljeleb graveerimistehnikat, kus suure meisterlikkuse on saavutanud 
hoogsas liikumises oleva kauni naisekeha kujutamisel. Tänapäeval on ta ainuke eesti 
klaasikunstnik, kes valdab täiuslikult vaskkäia sügavskulpturaalset e. intaljograveeringut 
kristallil. Seda haruldast ja suurt meisterlikkust nõudvat tehnikat on ta ka aastaid õpetanud 
Eesti Kunstiakadeemia klaasieriala tudengitele. 
Valik tunnustusi: 1958 – kuldmedal ja Diplome d´Honneur, maailmanäitus EXPO, Brüssel; 
1960, 1972, 1979, 1985, 1987 - hõbe- ja pronksmedalid, Üleliiduline Rahvamajandus-
saavutuste näitus, Moskva. 

Leida Jürgen lõpetas ENSV Riikliku Kunstiinstituudi prof. Maks Roosma õpilasena 1952.a. 
Aastatel 1955-1990 töötas kunstnikuna Leningradi Kunstilise Klaasi Tehases. 1965.a. 
spetsialiseerus tehas kristalli tootmisele ja oli üks tuntumaid toonases Nõukodude Liidus. 
Leida Jürgen kujundas suuri kristallkomplekte ja dekoratiivseid vorme, täitis tellimustöid. 
Slaaviliku detailirikkalt vohava vormikultuuri kõrval paistavad Jürgeni kristallvormid silma 
väga täpsete proportsioonivahekordadega. Kasutades kõiki traditsioonilisi tehnikaid, tõi 
kunstnik esile kristalli optika ja sära. Juurutas uudseid tehnikaid ja menetlusi ühendades 
dekooris sulfiidklaasi ja kristalli, katsetas ultraheligraveerimist. Peent joongraveeringut 
kasutab aga ka masstoodangu dekooris. Graveerimistehnikas figuraalse- ja taimdekooriga 
vormid kannavad endas lüürilist ja nostalgilist alatooni. 
Valik tunnustusi: 1958 – kuldmedal ja Diplome d`Honneur, maailmanäitus EXPO, Brüssel; 
1968 – kuldmedal, Leipzigi mess; 1973 – kuldmedal, klaasi- ja portselaninäitus, Jablonec. 
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Klaasikunstnik Eino Mäelt (s.1940). Klaasvormid ja objektid alates aastast 1970. kuni 
käesoleva ajani.  
Eino Mäeltist kujunes 1960. - 70. aastatel esimene eesti klaasikunstnik, kes viis ise ellu oma 
loomingulised ideed. Peale igapäevast kunstniku ja klaasipuhuja tööd tehases Tarbeklaas 
aastatel 1958-1991 katsetas ta uusi tehnoloogilisi võtteid, valades paksu klaasimassi 
monumentaalselt mõjuvatesse lihtsatesse geomeetrilistesse kujunditesse – risttahukatesse, 
kuupidesse, keradesse. Sulaklaasi sisse lisas ta värvilisest klaasist detaile, vööte, kuule jm. 
Lihvitud ja poleeritud klaastahukate välispindade kaudu aga lasi valguse liikuma klaasimassi 
sisse, mis lõi särama värvikad detailid.  
1980. aastatel saab kunstniku inspiratsiooniallikaks põhjamaine karmiilmeline loodus, 
ajendades looma moodsajoonelisi ja selgete rütmidega teoseid, millesse oli lisatud ka kübeke 
looduse faktuure ja soojust.   
Uue aastatuhande alguses kasutab Mäelt oma loomingus senisest enam sümboleid ja märke. 
Pöörleva ratta sümbolit on kunstnik korduvalt kasutanud, olles veendunud, et see märk 
võitleb kurjuse ja kadeduse vastu. Kunstnik tunneb huvi ajas ja ruumis kaugete asjade vastu, 
nagu kiilkirjas kivitahvlid, viikingipealikute hauad. Teda kutsuvad universumi avarused ja 
kauged planeedid.   
Eino Mäelti viimased teosed on kui väikesed skulptuurid, mis on tõstetud dolomiidist või 
metallist alusele. 
Kunstnik on täitnud ka hulgaliselt tellimustöid Tallinna, Tartu, Pärnu ja Kuressaare 
linnavalitsusele, luues temaatilisi klaasobjekte tähtpäevalisteks sündmusteks või 
väljapaistvate isikute autasustamiseks.   
Eino Mäelti loominguline teekond kestab ja jätkuvalt püüab kunstnik valada klaasi leitud 
kirkaid hetki. 

Klaasikunst tänapäeval –üldised suunad:
 Klaasikunstis kasutatud tehnikad on esindatud pea kogu oma ajaloolises mitmekesisuses - 
suhteliselt kaasaegsemate optika, külmtöötluse, graveeringu ja puhumise kõrval ka sulatus- ning 
valamistehnikad kuni päris iidsete - juba Kristuse sünni ajaks tuhandeid aastaid vanade klaaspasta-, 
mosaiik- ning tuumtehnikani välja. Kõik tehnikad on autoritele omaseks ja iseloomulikuks saanud 
ning kunstnike loominguliste väljaütlemiste teenistuseks - kohandatud, kombineeritud, varieeritud. 
Näitus "EESTI KLAASIKUNST 70: Kümne aasta paremik" (1996-2006)
Osalevad kunstnikud:
SOFI ARSHAS, MERLE BUKOVEC, RIHO HÜTT, LIISI JUNOLAINEN, MERLE KANNUS, 
VIIVI-ANN KEERDO, KATI KERSTNA, VIRVE KIIL, KAI KIUDSOO-VÄRV, EVE KOHA, 
KAI KOPPEL, EEVA KÄSPER, IVO LILL, MAIE MIKOF, EINO MÄELT, PILVI OJAMAA, 
RAIT PRÄÄTS, MAIE-ANN RAUN, TOOMAS RIISALU, PEETER RUDAS, KAIRI 
ORGUSAAR, MARE SAARE, KAI SAAREPUU, MARET SARAPU, TIINA SARAPU, KALLI 
SEIN, KRISTIINA USLAR, KERSTI VAKS, KRISTEL ÕUNAPUU 

Näituse avamisel anti esimest korda välja ka Maks Roosma nimeline stipendium parimale 
klaasikunsti eriala õpilasele. Stipendiumi pälvis klaasikunsti eriala magistrant ning meister Kristiina 
Uslar. Kristiina Uslar on silma paistnud mitmetel olulistel rahvusvahelistel näitustel ning oli üks 
finalistidest maailma suurimal iga-aastasel klaasikonkursil "The Bombay Sapphire Prize 2006" oma 
tööga 2005. aastast "Data Turbine". 2006. aasta Rakenduskunsti triennaalil pälvis ta sama tööga 
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi ostupreemia. Näitusel võis Kristiina Uslari loomingust näha 
valgusteid "Soft sequence" ning klaasobjekti "Exit". 

Koostanud Juta Piirlaid,
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Veel Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonnast:     

Alguses põhiliselt külmtöötlusele (graveering, käialõige) orienteeritud õpetus on tänaseks 
kujunenud pea kõiki klaasi külm- ja kuumtöötlustehnikaid hõlmavaks õppeks. Osakonna 
eesmärgiks on nii vanade oskuste ja traditsioonide säilitmaine kui ka pidev ajaga kaasaskäimine. 
Klaasikunst ja – disain, klaasimaal, vitraaž ja restaureerimine on osakonna õppetöö põhisuunad. 
Õppetöö toimub bakalaureuse ja magistriõppe tasemel (3+2 aastat). Olulisel kohal on maailma 
klaasikunsti minevikus ja tänapäevas orienteerumine, osalemine näitustel, konkurssidel ja 
kunstisündmustel. 

Klaasikunsti eriala õppekavas on järgmised tehnikad: külmtöötlus (lihvimine, lõikamine, 
graveerimine, liiv- ja hapesöövitus), klaasimaal ja vitraaž (klaasimaal, siidi- ja siirdetrükk, vitraaž, 
vitraaži restaureerimine, sulatustehnikad (pâte de verre, koolutus, valu, cire perdue), puhumis- ja 
kuumtöötlustehnikad. 
Erialane õppetöö toimub põhiliselt väikestes gruppides (3-6 üliõpilast) või individuaalsel 
juhendamisel. Osakonnas õpib orienteeruvalt 20 üliõpilast. 

(Tekst koostatud 
pressiteadete: 
12.01.2007 Kati Kerstna: “Näitus "EESTI KLAASIKUNST 70: Kümne aasta paremik" (1996-2006) 25.01.-25.02.2007 
ja 
29.01.2007 Lill Sarv: “Maks Roosma nimeline stipendiumi sai Kristiina Uslar” , samuti 
Eesti Kunstiakadeemia klaasikunsti osakonda tutvustava infovoldiku põhjal). 

Eesti Kunstiakadeemia klaasiosakond: http://www.artun.ee/index.php?
lang=est&main_id=101 
 
Eesti Klaasikunstnike Ühendus: http://www.klaasikunst.ee/

 
● NAHAKUNST

ETDM´i tekst: 

Eesti nahkehistöö on väga mitmepalgeline. Kunstnikud on valmistanud köiteid, albumeid, laekaid, 
auaadressikaasi, dekoratiivseid vorme, nahkvaipu ja ruumikujunduselemente. Tehnikatest on 
kasutatud traditsiooniliste klišee, käsikuldamise ja nahaintarsia kõrval  ka rohkesti nahavooli ja 
nahalõiget, batikat, nahapõimet, aplikatsiooni ning segatehnikat.

Nahakunsti kaunistusmotiivid on kaasa liikunud ajastute moevooludega. 1950.-60. aastatel kasutati 
rohkelt tsentraalse kompositsiooniga rahvusornamenti ja figuraalkompositsiooni. 1970. aastatel 
valitsesid loodusmotiivid. 1980. aastatest peale võidutseb aga geomeetriline või abstraktne 
ornament. Üha populaarsem on minimaalne värvi ja dekoori kasutamine ja naha enda loomupärase 
faktuuri-ilu      esiletoomine. 1990. aastatest astuvad naha kõrvale ka teised materjalid ja julgemad   
vormiotsingud.
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Eesti kaasaegse nahkehistöö rajajaks peetakse Eduard Taskat (1890 – 1942). Õppinud köitekunsti 
mitmes Euroopa juhtivas kunstimetropolis, sai Taskast Riigi Kunsttööstuskooli nahatöökoja juhataja 
(1916 – 24). 1923. aastal rajas ta Tallinnasse omanimelise nahaõppetöökoja. Töökoja tooteid 
kujundasid ka teised tuntud kunstnikud. Tehniliselt olid need nahkköited ja -tooted täiuslikud ning 
hinnatud ka mujal Euroopas. Taska alustas naha kujunduses etnograafilise ornamendiga ja jõudis 
välja stiilsete geomeetriliste pinnakujundusteni (eksp köide “L’Illustration Noėl”, 1934; köide “Le 
Prince Jaffair”, 1936). Taska konstruktivistlikust laadist mõjustatud ja suurepärase 
proportsioonitunnetusega köidetele nagu Honoré de Balzaci “La Femme de Trente Ans” (1937) ja 
C. Janini “Essai sur la Bibliophile Contemporaine” (1937) omistati 1937. aasta Pariisi 
maailmanäitusel grand prix.

E. Taska järglaseks köitekunsti õppejõuna sai Adele Reindorff (1901 – 1994). Tema on aastatel 
1925 – 1961 üles kasvatanud mitu põlvkonda nahakunstnikke. Reindorffi loomingut iseloomustab 
suur tehniline meisterlikkus, ta valdas perfektselt ka köitekunsti (eksp külalisraamat, 1957). 
Uuenduslik oli eesti kunsti suurkuju Adamson-Ericu (1902 – 1968) panus nahakunsti: ta tõi naha 
kujundusse dünaamika ja erksad värvid, uudse valge naha, stiliseeris omanäoliselt figuure ja 
esemeid.

1950. aastate teisel poolel ja 1960. aastatel alustanud ja oma loominguga eesti nahakunstnike 
raudvara on  paljude teiste seas täiendanud Johanna Koppel, Ella Külv, Elgi Reemets, Aino 
Lehis, Silvi Kalda, Endel Valk-Falk, Minni Patune, Maret Kuke jt. A. Lehis tõi eesti 
nahkehistöösse maalilisuse, S. Kalda köited on tehniliselt väga mitmekülgsed ja rikkalikud; ta on 
kaunilt kujundanud ka pärgamenti (eksp köide “Odüsseia”, 1981; köide “Čiurlionis”, 1987). E. 
Valk-Falk kasutas esimesena nahal batikat. Suurejoonelisi köiteid ja karpe on loonud mustas ja 
valges toonis koos kuldse joonega M. Patune.

1970. aastatel muutub nahakunst dekoratiivsemaks ja eksperimenteerivamaks. Nahkvaipu ja 
ruumilisi kompositsioone loovad Kaja Kits-Karm, Urve Varik, Urve Arrak. Nahkskulptuuridega 
üllatab Elo Järv, kelle fantaasiarikas looming kaunistab paljusid interjööre (eksp “Kahtepidi”, 
1985). Kuid kusagile ei ole kadunud ka vana hea köide, album ja karp. Jõulist kõrgvooli rakendab 
nahakunstis Esta Voss (ekp külalisraamat “W”, 1975). Alati täiusliku kompositsiooniga, kus ei ole 
midagi liigset, on Ivi Laasi köited ja karbid (eksp köide “Eesti arhitektuuri ajalugu”, 1983). Samas 
laadis on köiteid loonud ka Ella Summatavet ja Naima Suude. Nahakunsti klassikat hindavad 
Luule Maar ja Kaja Kits-Karm aga oskavad eriti esile tuua naha esteetilise võlu ja täiendada seda 
delikaatse dekoori või lõikega. Urmas Orgusaar toob nahakunsti intarsia ja mehelikult napi 
dekoori. Mall Mets kasutab erksavärvilist sümboolikat ja stiliseerib kaasaegselt 
rahvusornamentikat.

Noorem nahakunstnike põlvkond, kuhu kuuluvad Leanika Korn, Tiina Piisang, Pille Kivihall, 
Lennart Mänd jt, otsib aktiivselt uusi võimalusi uute tehnikate vallas ja kasutab julgelt koos 
nahaga ka teisi materjale nagu metall, puu, klaas, kumm jmt.

 

Näitus "Eesti nahakunsti tippteoseid Riigiarhiivis"  - esitatud on terviktest Kaalu 
Kirmelt:
Kui nõukogude lennuväe terrorirünnak Tallinnale 9. märtsil 1944 tappis üle poole tuhande tallinlase 
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ning jättis peavarjuta ja paljakspõlenuna kevadkülma kätte kolmandiku Eesti pealinna elanikest, siis 
kujunesid selle vandalismiakti sümboleiks Estonia teatri ja Niguliste kiriku suitsunud varemed. Aga 
sel ööl hävis veel üks väliselt tagasihoidlik, kuid olemuslikult väga tähtis kultuuritempel — Tallinna 
kunstimuuseum Tartu maantee algul. Olgugi et osa muuseumivaradest oli evakueeritud ning kõvast 
kivist skulptuuride kilde korjati tuhast ja liimiti uuesti tervikuks kokku, hävines teisalt peaaegu 
kogu tarbekunstifond - sõjaeelse eesti tekstiili, naha- ja puitehistöö, samuti keraamika, portselani 
ning metallikunsti paremik. Arhiiviandmed näitavad, et muuseum kaotas 267 nahakunsti teost.

Kui sõjajärgseil aastail muuseumi tarbekunstifonde taastama hakati, siis tuli leppida vanema 
perioodi osas  juhuslike esemetega, mis ei kujutanud endast süstemaatilist ülevaadet sõjaeelse Eesti 
vabariigi tarbekunstist. Nii õnnestus nahakunsti osas koguda üsna esinduslik valik meie juhtiva 
nahakunstikeskuse, Eduard Taska töökoja tooteist, kuid teised töökojad ja nahakunstnikud olid 
esindatud üksikute juhuslike töödega või hoopiski puudusid muuseumi kogudes.

Alustanud 1960. aastail eesti nahakunsti uurimist, tajus allakirjutanu teravalt originaalteoste 
nappust.1973. aastal avaldatud "Eesti nahkehistöös" sai väiksemate töökodade iseloomustamisel 
toetuda ainult paarile näitele või halvimal  juhul isegi üksnes fotoreproduktsioonidele. 1980. aastail 
ilmusid esimesed Endel Valk-Falgi uurimused nahakunstist ( "Eesti professionaalne köitekunst ja 
kaunistatud nahatööd 20. sajandi I poolel". ENSV Riikliku Kunstimuuseumi Teatmik . Artiklid 
1984; "Eduard Taska ja eesti köitekunst", kirjastus "Kunst" 1994). Neis tutvustati mitmeid uusi 
näiteid peaaegu kõigi Eestis tegutsenud nahakunstnike ja -töökodade loomingust. Samal ajal püüdis 
uuritava materjali hulka suurendada ka selle eessõna autor, alustades otsinguid nii erakogudes, kui 
ka mitmesugustes erimuuseumides ning arhiivides. Riigiarhiiv (omaaegne ORKA) koos oma 
filiaalidega osutus ses mõttes eriti huvipakkuvaks. Uuringufrondi laiendamiseks kasutasin ka 
Tallinna Pedagoogikaülikooli (praeguse Tallinna Ülikooli) üliõpilasi. Näiteks Ingrid Lillepõllu 
kursusetööd "Eesti Filmiarhiivis olevad nahkehistöö näited aastatest 1920-1940" oli  praegu avatud 
näituse koostamise juures tõsiseks abiks.

Aastal 2003, kokku puutudes Riigiarhiivi nõuniku Peep Pillakuga, reetsin talle oma ammuse idee 
teha arhiivis leiduvatest huvitavamatest nahatöödest näitus. See mõte leidis arhiivi juhtkonna poolt 
heakskiitu ja nii valmis 2005. aasta märtsiks ekspositsioon, mis välja pandud Riigiarhiivi ruumides 
Madara tn 24. Näituse ekspositsioonis leidub peale Riigiarhiivi kuuluvate esemete ka mõningaid 
ainulaadsemaid nahatöid Filmiarhiivi fondidest.

Näitusel pälvib tähelepanu kõigepealt ühe vanima Eestis tegutsenud kunstipärase nahatöö 
keskuse, baltisakslase Carl Ungeri töökoja (kus omal ajal õppis ka eesti rahvusliku 
nahatöökunsti isa Eduard Taska) külalisraamat Ratsarügemendi Ohvitseride kogule. C. Unger 
ostis 1893. aastal F. Maloki köitekoja Tartus  ja tema köitekoja parimad nahavoolis tööd on 
valminud 19.ja 20. sajandi vahetusel. Nähtav külalisraamat (pilt1) on töökoja üks hilisemaid näiteid 
aastast 1927 ja selle juures võib märgata teatavaid kunstilise stagnatsiooni jälgi. Teisalt võis 
külalisraamatu tagasihoidlik välimus olla tingitud ka tellija majanduslike võimaluste piiratusest.

Eesti rahvuslik nahakunst saab alguse Eduard Taska tegevusest. Lisaks õpingutele C. Ungeri 
juures õpib ta Tartus ka Kristjan Raua stuudios, siis lihvib oma kunstilisi oskusi Pariisis ja 
Münchenis. Viimases täiendab ta end ka nahavoolis ja köitekunstis. Taska õpingud lõppevad 
Peterburis, kus ta käis Kunstide Edendamise seltsi koolis, aga töötas ka eestlasest köitemeistri 
Mihkel Uhlemanni töökojas. Hiljem rajab ta seal oma esimese nahatöökoja.1916 saab Taska 
Venemaa tollases pealinnas köitemeistri tunnistuse ja aastail 1917-1924 on ta Tallinna (hilisema 
Riigi) Kunsttööstuskooli (RKTK) naha- ja papitöö ning raamatuköite töökoja juhataja. Juba 1923. 
aastal rajab Taska iseseisva õppetöökoja Tallinnas ja kümme aastat hiljem selle baasil ka 
nahatööstusettevõtte.1941. aastal ta arreteeritakse ja juba järgmise aasta algul sureb ta 
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väljakannatamatute laagritingimuste tõttu Gorki oblastis Suhhobezvodnojes.

Eesti Riigiarhiivis ja Filmiarhiivis säilitatakse kokku üle 80 E. Taska töökoja šedöövrit. 
Näituseruumi piiratuse tõttu sai neist välja panna üksnes kõige ilusamaid ja paremini säilinud 
eksemplare. Varaseim Taska töö näitusel valmis RKTKi õppejõudude Eduard Taska, Voldemar Pätsi 
ja August Kilgase poolt asutatud Osaühisuses "Estoköit", mis tegutses õige lühikest aega (aastail 
1920-1923). Isegi nahaspetsialistide teadvuses eksisteeris see ettevõte seni ainult abstraktse 
töökojana, kus tehti köiteid, naha- ja papitöid ning reklaamilehti ja plakateid. Mingit ettekujutust 
selle asutuse kunstilisest iseloomust polnud. Ent Eesti Filmiarhiivis säilitatakse "Estoköidi" ainsat 
teadaolevat nahakunsti näidet ja see on ka näitusel eksponeeritud (pilt2). Tegemist on väga 
esindusliku nahkalbumiga, mis sisaldab fotosid Eesti Vabariigi valitsuse liikmetest. Kvaliteetsest 
vasikanahast köidet on kaunistatud topisvooli, joonlõiketehnikas ornamendi ning vaskpanusega. 
Usutavasti on selle albumi kavandajaks ja teostajaks Eduard Taska kui ainuke nahatöö spetsialist 
"Estoköidis". Ka on vaskdetailide kasutamine Taska varasematele töödele iseloomulik.

"Estoköit" ei rahuldanud siiski Taska ambitsioone ja 1923. a novembris asutas ta iseseisva töökoja. 
Töökoja paisudes (1930. aastail töötas seal ümmarguselt poolsada inimest) muutub ka Taska kui 
kunstniku osa enam organiseerivaks — töökoja juhtimine, toodangu turustamine, vajalike 
materjalide ja töövahendite hankimine ei anna talle enam aega nahatööde kavandamiseks ja 
teostamiseks. Siiski on 1920. aastate mitme unikaaltöö juures aimata E. Taska stiili ja tehnilist 
erisust. Hiljem annab Taska töökoja toodangule kunstilise üldsuuna ja teostajad kerkivad 
õppetöökoja lõpetajate hulgast. Parimad neist omandavad vilumuse ka tööde kavandamises.

Taska töökoja varasemat perioodi (kuni 1930. aastate alguseni) iseloomustab historitsismihõnguline 
sümmeetriline raamkompositsioon, millele teatavat lokaalset ilmet andis selle skeemi raamesse 
sulatatud geomeetriline ja taimornament eesti talurahvatekstiililt. Esinduslikumaid esemeid 
kaunistasid voolitehnikas ehismonogrammid  või dekoratiivselt käsitletud embleemid. Taska tegi 
targasti, kui ajakitsikuses jättis selliste pidulike nahatööde kavandamise tollasele parima ehiskirja 
ning ornamendi joonistajale Günther Reindorffile, kes kiirelt nahamaterjaliga kodunes ja lõi selle 
kümnendi kaunimad nahakunsti näited (pilt3 ja pilt4). Uueks aastakümneks Taska ja Reindorffi 
koostöö katkeb ja samas toimub Taska töökojas radikaalne stiilimuutus. See avaldub kõigis 
nahakunsti elementides: kõigepealt asendub range sümmeetria julge asümmeetriaga, vooli- või 
lõiketehnika tõrjub tagaplaanile virtuoosne käsitrükk, etnograafiline ornament taandub 
geomeetriliste pindade rafineeritud proportsioneerimise ees (pilt5, pilt6, pilt7, pilt8, pilt13, pilt14, 
pilt15, pilt16). Isegi materjal omandab uue kvaliteedi: kui varasemate tööde juures kasutati  ka 
odavat nahka, mille faktuuri näotust varjati naha marmoreerimise (lausa kortsutamise) abil, siis 
nüüd näeme üksnes esmaklassilist siidse pinnaga vasikanahka. Ja kui varem ei omanud koloriit 
Taska nahatöis määravat tähtsust, siis kolmekümnendate aastate teosed säravad efektsetes 
harmoonilistes värvitoonides. Ei saa lahti kiusatusest seostada Taska uut stiili tema ärireisidega 
Prantsusmaale ja Hollandisse. Prantslaste tollastel väärisköidetel  looklevad jooned meenutavad 
üksjagu Taska pinnamänge ning veelgi sugulaslikumad Taska uuele stiilile näivad olevat 
hollandlase Piet Mondriani kompositsioonid. Aga eks toimusid ju samasuunalised muutused ka 
moodsas arhitektuuris ja tarbekunstis. Ja  mitte ainult Lääne-Euroopas, vaid ka Eestis (pilt9, pilt10, 
pilt11, pilt12). Lõplikult rahvusornament Taska töödest siiski ei taandu: unikaalsetes töödes  
kohtame jälle suuremastaabilist plastiliselt voolitud taimornamenti, mis mõnevõrra meenutab baroki 
õitseajal moes olnud lilleõisi. Aga meenutagem, et ka eesti rahvakunsti taimornament pärineb ju 
professionaalsest barokkkunstist. Selliste teoste autoreid tuleb otsida Taska töökoja osavamate 
meistrite, Adele Haav-Vetmari, Vera Raskali, Aino Kabe-Kohaloo jt. hulgast. Mõningaid suuremaid 
töid on — ilmselt tellija soovil — dekoreeritud ka piltkompositsioonidega, kuid need ei ületa 
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eelpoolmainitute kunstilist taset.

Kui 1920. aastate lõpul katkes E. Taska ja G. Reindorffi koostöö, lõid viimane ja tema abikaasa 
Adele Reindorff (kes jätkas Taska õpilasena tööd RKTK nahatöökoja juhatajana) uue loomingulise 
rühma: Günther Reindorff joonistas kavandid ning Adele kohandas need nahamaterjalile ja 
teostas. Kahe oma eriala tippmeistri töö kandis väga head vilja, kuid selliseid nahatöid on jällegi 
äärmiselt vähe säilinud ja nende tuvastamist takistab autorisignatuuri puudumine. Stiili järgi 
otsustades kuulub Adele ja Günther Reindorffi tööde hulka 1931. aastal valminud väga heal 
kunstilisel tasemel auaadress  7. Jalaväe Rügemendile, mis kuulub näituse ekspositsiooni (pilt17).

Taska töökoja kõrvale tekkisid ka väiksemad töökojad, millele kunstilise ilme andis tavaliselt mõni 
RKTKi vastava eriala lõpetanu. Kunsttööstuskooli laad oli esialgu mõnevõrra konservatiivne, kuna 
seal kompositsiooni õpetas vanameelsusse kalduv õppejõud Georg Rogožkin. Kuid samas mõjutas 
väiksemate töökodade stiili ka Taska modernsem pinnajaotusel põhinev kompositsiooniprintsiip.

1920. aastail oli Taska töökoja kõrval ainus silmapaistev nahatööde ettevõte Eesti Noorte Punase 
Risti (ENPR) nahatöökoda, mis tegutses aastail 1924-1938 Tallinnas. Enamiku sellest ajast juhtis 
töökoda 1926. aastal Kunsttööstuskooli vastava eriala lõpetanud Oskar Tamjärv. Teistest 
nahakunstnikest töötasid ENPRis pikemat või lühemat aega sama kooli kasvandikud Elsa Grünverk, 
Aksel Karing, ja Herbert Prees (Preismann). Töökoda ei toonud meie nahakunsti eriti uusi jooni 
ning kolmekümnendail tema tegevus hääbus. Töökoja tooteid leidub tänapäeval muuseumides 
üliharva. Käesoleval näitusel on näha aga mitmeid selle töökoja teoseid, millest erilist tähelepanu 
oma kunstiliselt tasemelt väärivad kaks auaadressi Konstantin Pätsile tema 60. sünnipäevaks 
(pilt18, pilt19).

1933. aastal lahkus ENPRi töökojast ja asutas omanimelise töökoja Oskar Tamjärv. Selle 1940. 
aastani tegutsenud töökoja tooteid on säilinud väga vähe. Siinses ekspositsioonis esindab seda 
ettevõtet 7. Jalaväe rügemendi O. K. Naissektsiooni album, mille autoriks peaks olema O. Tamjäv 
ise (pilt20). Harulduseks näitusel on ka ainuke säilinud Tallinna Eesti Kirjastus-Ühisuse köitekoja 
nahkehistöö, Allveelaevastiku Sihtkapitali kuldraamat 1930. aastatest, mis nii kunstiliselt kui 
tehniliselt teostuselt on  heal tasemal (pilt21). Täiesti unikaalsed on kaks Ungari päritoluga 
kunstniku Ernö Kochi nahatööd. E. Kochi, kes Eestis tegutses aastail 1926-1941  ja keda tunti 
peamiselt Tallinna motiivide graveerijana, tegeles mõnevõrra ka nahakunstiga. E. Kochi üksikutest 
säilinud nahatöödest on näitusel Tallinna linna aukodaniku diplom K. Pätsile, mille teksti kui ka 
nahkkaaned on kunstnik kujundanud 1934. aastal. Teisena näeme näitusel E. Kochi enese 
gravüüride mapi nahavoolis kaasi. Võiks ütelda, et selle kunstniku talent avaldub tema nahatöödes 
isegi ilmekamalt kui ta kuivavõitu gravüürides (pilt22). 

Esindatud on ka mõlemad 1930. aastail edukalt töötanud Tartu nahatöökojad, Karl Haupt ja Oskar 
Sõmermaa-Zimmermann. Karl Haupti töökojast, kus aastail 1934-1941 töötas nahakunstnik Helda 
Reimo, hiljem ka Reet Aarela-Roos ja Erika Tamberg-Tiisler, pärineb album "EÜS Põhjala 
vilistlased". Oskar Sõmermaa töökoja kunstilist ilmet määrasid Reet Aarela-Roos ja Erika Tamberg-
Tiisler. Kumb neist kujundas näitusel eksponeeritud K. Pätsi Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi auliikme 
diplomi, on raske otsustada (pilt23). 

Petseri kloostri nahatöökoja produktsioonist on tänaseni säilinud ainult paar tööd (kui mitte 
arvestada töökoja meistri Mihkel Võhma poolt sealsetest nahatöödest väljalõigatud ja pildina 
raamitud fragmente, mis teosest kui tervikust ettekujutust ei anna). Näitusel on esitatud Kodutütarde 
Petseri ringkonna tervikuna säilinud album, mille ilus taimornament on ilmselt voolitud töökoja 
juhataja Elsa Grünvergi poolt (pilt24).

Eesti tarbekunsti uuendajaks sai 1930. aastail Adamson-Eric. Alustanud tollal tekstiilitoodete 
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kujundajana, hakkas ta kümnendi teisel poolel aktiivselt maalima ka portselani, kavandama 
metallesemeid ja mööblit. 1937. aastal omandas ärimees Jüri Kodres Adamson-Ericu soovitusel 
väikese nahatöökoja "Lineerija" ja aasta hiljem ENPR töökoja. J. Kodrese töökoja toodangu 
ainukavandajaks sai Adamson-Eric ja nii sekkus viimane  ka meie nahkesemete kujundusse. 
Adamson-Ericu stiil oli täiesti sõltumatu Taska või Kunsttööstuskooli laadist. Nii tema 
rahvakunstimotiivide tõlgitsused kui ka muud dekoorielemendid olid täiesti uueks sõnaks meie 
nahakunstis. Ka uuendas ta kompositsioonilisi võtteid ja ergastas nahatööde koloriiti. Viimase 
näidisteks on nii tugevates kontrasttoonides värvitud esemed kui ka heleda (paiguti lausa valge) 
naha kasutuselevõtt. Selle viimase kunstilise võtte näidisteks on ka kaks sellel näitusel välja pandud 
nahatööd, mis täiendavad tugevasti üldpilti Adamason-Ericu nahakunsti kõrgperioodist  aastail 
1937-1940 (pilt25 ja pilt26).

Riigiarhiivis ja Filmiarhiivis leiduv kunstipäraste nahatööde kogu oleks võimaldanud hoopis 
suurejoonelisemat ekspositsiooni ja esinduslikumat kataloogi, aga kahjuks ei suutnud näituse 
korraldaja äratada meie kultuurielu finantseerivate asutuste huvi selle väljapaneku vastu ning nii tuli 
näitus organiseerida praktiliselt ilma mingite rahaliste ressurssideta -  ainult entusiasmi ja hea tahte 
jõul. Tuleb kõrgelt hinnata Riigiarhiivi ja Filmiarhiivi innukat ja kõiki nende nappe võimalusi 
rakendavat toetust sellele üritusele. Nii on ikkagi kunstiavalikkuse ette toodud suur hulk seni 
tundmatut materjali eesti tarbekunsti ühe originaalsema haru — nahakunsti kohta. Ühtlasi täiendab 
esitatud materjal tugevasti andmebaasi tulevaste kunstiteaduslike uurimuste jaoks (pilt27, pilt28, 
pilt29, pilt30, pilt31).             Kaalu Kirme  http://www.riigi.arhiiv.ee/index.php?
lang=est&content=naitused-8-1&parent_btn=menu_11

Eesti Nahakunstnike Liit
http://www.nahakunst.ee/indexlingid.html
 

 

● METALLIKUNST, JUVEELIKUNST
 

ETDM ehtekogusse kuulub rohkem kui 130 autori üle 2200 ehte. Kogule pandi alus 1946. aastal.

Ajaliselt vanimad on 19. sajandi rahvuslikud ehted. Kollektsiooni tuumikuks on 1950. – 1980. 
aastate ehted, mis peegeldavad hästi muudatusi ja uuendusi kohalikus kontekstis ja ajaloolisel 
taustal. Hea ülevaate saab ka uuemast ehtekunstist, noore põlvkonna loomingust, kus on suundumus 
eelistatud olla internatsionaalne ja vaba nii materjali-kasutuses kui ka tehnilises ning esteetilises 
mõttes. 1960. aastatest peale on ehtekunst olnud üks huvitavamaid eesti tarbekunsti valdkondi, 
kiirelt ja paindlikult on siin väljendunud eri aegade uued ideed ning samas on säilinud side 
traditsiooniga. Lisaks autoriehetele on muuseumi kogus ka ENSV Kunstitoodete Kombinaadi ARS 
seeriatoodangu näidiseksemplaride ja autoritiraažide unikaalne kollektsioon. Muuseum omandas 
need 1976., 1981. ja 1997. aastal.(ETDM)

 

Joseph Kopfi töökoda     1890 - 1940  

Metallehistööateljee OTTO TAMMERAID     1938 – 1940  
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VMT Roman Tavast 1923 – 1940

R.Lange töökoda

H.Lauki töökoda

Riigi Kunsttööstuskooli metallitöökoda1924 – 1940
ENSV Kunstifondi Kunstitoodete Kombinaat
 

 
Leili Kuldkepp
Leili Kuldkepp (sünd. 1931), ehtekunstnik ja pedagoog, Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessor on 
erakordne loojanatuur, alati arvestatav autoriteetne õpetaja. Vastuolulise ja kompromissitu 
isiksusena on ta oma elu eesmärgiks seadnud täiuse poole püüdlemise. See absoluudiigatsus 
realiseerub nii tema loomingus kui ka õpilastele antud ”tundekasvatuses” –  sügavalt intuitiivses 
meetodis, mis eeldab usaldust ja pühendumist. 
Leili Kuldkepi loomingu aluseks on tema enda tõetunnetus, filosoofia ja armastus soome-ugri 
mütoloogia vastu. Ka lapsepõlvemaalt saadud tugevad mõjutused on kaasa aidanud tema 
maailmataju kujunemisele ja loonud aluse maailmapildile, mis avaldub tema loomingus. 
Kuldkepi delikaatsetes ehetes ja objektides on olulisel kohal, natuurilähedus. Joone tundlikkus ja 
pehmus, igavikulisus, seesmine haavatavus võiks olla märksõnad Kuldkepi loomingu kirjeldamisel. 
Kindlasti vajab rõhutamist, et Kuldkepp lihvib kõik kivid ise. See suur füüsiline vaev ja ajakulu tõi 
kaasa uue suhtumise kivisse, mis hakkas domineerima metalli üle. Nefriidist, mammutiluust, Eesti 
mineraalidest, gagaadist modelleeritud ehetel on vaid killuke metalli, kunstniku enda loodud 
märgid, sümboliseerimaks ümber kivi ringlevat elu, surma ja hingede maailma. 
Leili Kuldkepi ehted on sõltumatud, adressaadita ja nende kantavus ei ole esmane. Nii nagu 
ugrilased tegid oma puuslikke elu elamise pärast, on loomise protsess ka Kuldkepile ainus eesmärk 
kui igapäevane rituaal. 

Leili Kuldkepp elab minevikust ja tulevikku andes, ta on otsekui inimene olevikuta. Ta elab “eraku” 
elu juba aastast 1995. 

Leili Kuldkepp õppis metallehistööd Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis 1953-1959. 
Õppejõud Eesti Kunstiakadeemias 1962-1995, aastatel 1989-1995 metallikunsti kateedrijuhataja. 
Kuldkepp on täiendanud oma teadmisi mineraloogia ja kivilõikamise alal Eesti Teaduste Akadeemia 
Geoloogia Instituudis ja mujal. 
Näitustel esineb alates 1962. aastast. Tema loomingut on korduvalt hinnatud Jabloneci 
rahvusvahelistel ehtenäitustel. 1982. a. pälvis kunstnik Kristjan Raua preemia. 
(Teate koostas Maria Valdma.2006.a.) 

Eesti Metallikunstnike Liit

http://www.eaa.ee/613
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● SEPAKUNST
 

Sepist  kõige enam mõjutanud kunstistiilid: barokk-rokokoo, klassitsism, juugend. 

Sepis Eesti arhitektuuris ja sisekujunduses. 

Eesti akadeemilise taustaga seppade looming: 

Ülo Sepp, Taivo Linna, Tõnu Lauk, Heinz Müller, Heigo Jelle
 

Eesti Seppade Ühendus
 

Heigo Jelle  http://www.hot.ee/jelle/
Gunnar Vares http://www.sepakunst.com/

 

 

● TEKSTIIL

Tekstiilikogu on ETDM-i üks mahukamaid: museaale on peaaegu 800, esindatud on üle 80 
kunstniku looming. See kollektsioon on aja jooksul kõige rohkem kannatada saanud. Eesti 
Kunstimuuseumi ajutise Narva mnt. hoone põlengus hävis 1944. aastal kogu tollane tekstiilikogu, 
mistõttu saab sõjaeelse tekstiili näited vaevu kahe käe sõrmedel üles lugeda. Tollane tekstiilikunst 
käis rahvakunsti kopeerimise ajastust väljununa aktiivselt kaasas omaaegse kujunduskeelega. Veidi 
on selle perioodi kesise esindatuse probleemi küll leevendatud algsete kavandite järgi uute teoste 
loomisega. Põhjalikuma ülevaate eesti professionaalse tekstiilikunsti arengust saab 1940. aastate 
lõpust tänase päevani. 
Esemekogu, mille moodustavad eri tehnikas ja materjalidega teostatud seina- ja põrandavaibad, 
kangad ja kolmemõõtmelised teosed, toetab pidevalt täienev mahukas slaidikogu ning kirjalik 
materjal kunstnike loomingu ning näituste kohta. (ETDM)

 

22. veebruaril 2005. esitleti Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis Vida Pääbo-Juse 

1930. aasta kavandi järgi 2005. aastal teostatud põrandavaipa (314x195 cm).

Tegu on märkimisväärse lisandusega muuseumi kogusse. 1944. aastal hävines Eesti 
Kunstimuuseumi Narva mnt. ajutise hoone põlengus kogu muuseumi tekstiilikogu, mistõttu on 
sõjaeelseid vaibanäiteid muuseumis väga napilt. Tollaste kavandite järgi vaipade kudumine on üks 
võimalus muuta selle aja üks kunstitahk tänasele päevale kättesaadavamaks. Seda võimalust kasutas 
muuseum juba 1997.aasta,l kui muuseumi tellimisel kooti Oskar Kallise rahvusromantilise 
vaibakavandi Siurulindu Kalevipojast (1915) järgi vaip. Nimetatud vaipa on muuseumikülastajatel 
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võimalus näha meie püsiekspositsioonis praegugi. Adamson-Ericu Muuseumi ja Eesti Panga 
tellimusel on kootud vaibaks mitmed Adamson-Ericu vaibakavandid, leidub teisigi näiteid.

Tänaseks valminud vaiba kavand ilmus 1931. aasta Eesti Kodutööstuse Edendamise Keskseltsi 
poolt publitseeritud toimetiste vaibakirjade esimeses albumis.

Nimetatud albumi ilmumisega seoses võib täheldada tõsisemat tähelepanupööramist ruumitekstiilile 
kui spetsiifilisele ja olulisele valdkonnale kujunduskunstis. Kahjuks ei ole meil teada, kas kõnesolev 
kavand on varemgi teostatud.

Vida Pääbo-Juse kavandatu on hea näide oma aja moodsast lähenemisest vaibakujundamisele, kus 
esmalt silmatorkavad vaba pinnajaotus ja peaaegu abstraktseks stiliseeritud loodusmotiivid, mis 
eristuvad selgelt kaua valitsenud rahvuslikust või puhtgeomeetrilisest laadist. Vida Pääbo-Juse 
vaibad ja kangad olid eksponeeritud mitmel RaKü näitusel ning toonane kunstikriitika tõstis esile 
kunstniku head stiliseerimisoskust ja värvikasutust. 

Vida Pääbo-Juse (sünd. 22.12.1907 Tartus – srn. 15.12.1990 Ibizal)
oli maali- ja tekstiilikunstnik, kes kunstikoolitust saanud mitmel pool Euroopas.

1928.aastast õppis „Pallases“, 1932 jätkas õpinguid Riigi Kunsttööstuskoolis keraamika erialal. 
1939. aastal läks Firenze Kuninglikku Kunstiakadeemiasse õppima monumentaalmaali eriala ja 
täiendas end Budapesti Kunstiakadeemias ning Pariisis.

1948. aastal emigreerus Inglismaale, aastast 1979 elas Hispaanias.

Kangaste kujundamise eest sai kunstnik 1938. aasta Berliini rahvusvaheliselt käsitöönäituselt 
tunnustusdiplomi.

Vaiba teostas Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi tellimusel OÜ Ars vaibastuudio

Peeter Kuutma juhtimisel, kes ühtlasi valmistas ette vajalikud töökavandid ja joonised.

Vida Pääbo-Juse on nimeka illustraatori Ilon Wiklandi ema.
(Tekst pressiteatest)

 

ETDM-i kogud on saanud olulise lisanduse Bruno Sõmeri Pärnu Linavabrikule 1960-70. 
aastatel kujundatud kangakavandite näol. 

Bruno Sõmer ( s. 1921) on Pallase Kunstikooli lõpetanud kunstnik, Pallase kunstiühingu ja Eesti 
Kunstnike Liidu liige, kes 1950-70.aastatel töötas Pärnu Linakombinaadis kunstnikuna. Seal 
töötatud ajast on säilinud ulatuslik, ligi 250 kavandist koosnev kavandikollektsioon (paber, guašš) 
toodanguks kujundatud mööbli- ja zakaarkangastele, mille väärtus lisaks heale säilivusele ja 
korrektsele vormistatusele on ka Kergetööstusministeeriumi kunstinõukogu kinnituste olemasolu 
suurel osal kavanditest. 
Pärnu Linakombinaat oli Eestis nõukogude perioodil peamine ripstehnikas mööbli- ja dekoratiivse 
zakaarkanga tootja. 
Kavandite alusel on võimalik edaspidi täita lünk teabe osas, mis puudutab eesti tööstusliku tekstiili 
autorsust ja dateeringuid. (UUDIS 01.12.2005)

Koostanud Juta Piirlaid,

Tallinna Ülikool, 2007
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Tekstiilikunstnik LEESI ERM (1910-1989)

Mõeldes Leesi Ermile, mõtleme me koloriidilt säravatele, teostuselt artistlikele vaipadele,  
kangastele ja neis jäädvustunud poeetilis-lüürilisele meeleolule. See eripära on iseloomulik nii  
kunstniku suurtele piltvaipadele kui ka rafineeritud kodukultuuri teenindavaile tekstiilidele. Sellise 
eripäraga fikseeris kunstnik oma silmapaistavalt ainulaadse koha eesti tekstiilikunstis ning selliselt  
eristus ta ka oma generatsiooni teistest esindajatest. 
(Inge Teder, Klassikud. Leesi Erm. Kataloog 2004) 
Loometee kestnud ligi 50 aastat – alates 1939.aastast. Kangad ja vaibad.
Kuuekümnendad olid eesti tarbekunstis uuenduste aeg. Just sel ajal alustas Leesi Erm katsetusi uute 
materjalide, tehnikate ja ootamatult erksate värvide segamisega. Vill ja lina koos kunst-kiududega, 
traditsiooniline põimetehnika koos heegeldamise, kudumise, punumisega, lisandina udusuled, jõhv, 
sisal, metall-ja hõbeniidid, pärlid olid tema väljendusvahendid. Võrdse edukusega lõi Leesi Erm 
vaipu rahvuslikul (“Muhu” I ja II, 1958, ”ENSV. Suvi” , 1960, “Rohelus”, 1975) ja looduse teemal 
(“Kolhoosimotiiv” 1962, “Lillepaviljonis” 1962, “Põhjapõdrad” 1965, “Matsalu” 1962, “Sinilind” 
1966) kuid selle kõrval leidsid kasutust tema vaipade dekooris ka teaduse sümbolid (“Mateeria” 
1962, “Dekoratiiv” 1963). 
Mitmekülgse haridusega Leesi Erm on õppinud Riigi Kunsttööstuskoolis tekstiili, Tallinna 
Pedagoogiumis naiskäsitööd ja täiendanud end Tartu Naisühing Kutsekoolis eksternina kanga 
kudumises. Siit saadud oskused võimaldasid kunstnikul oma vaipu ja kangaid ise teostada. 
Koos Mari Adamsoni ja Ellen Hanseniga oli Leesi Erm vaieldamatult eesti tekstiilikunsti 
teerajajaid. Üle paarikümne aasta andis Leesi Erm oma teadmisi edasi Eesti Kunstiakadeemias 
noortele tekstiilkunstnikele. 

Tekstiilikunstnike kavandatud kirikutekstiilid  – Anu Raud, Maasike Maasik, Reet Talimaa, 
Elna Kaasik jt     
 

Eesti Tekstiilikunstnike Liit

http://www.tekstiilikunst.pri.ee/
Eesti Moekunstnike Ühendus

http://www.eaa.ee/618
 

 

Eesti Kunstnike Liit
http://www.eaa.ee/
lingi alt “kasulik info” leiab valiku EKL liikmete interneti kodulehekülgi!

 

 NB! Loe tingimata: väga põhjalik eestikeelne käsitlus juugendist  koos pildinäidetega ja 
viidetega http://www.hot.ee/markwest/ - ka Eesti juugendist!
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Pilvi Ojamaa lõpetas ENSV Riikliku Kunstiinstituudi cum laude prof. Maks Roosma õpilasena 1956.a., kelle juhendamisel omandas ta täiusliku graveerimistehnika. Aastatel 1956-58 töötas Leningradi Kunstilise Klaasi tehases kunstnik-graveerijana. Aastatel 
1965-1991 töötas kunstnikuna tehases Tarbeklaas Tallinnas, kus tema disainitud tarbenõud juba 1960. aastatel muutsid tehase toodangu märksa funktsionaalsemaks ja kaasaegsemaks. Unikaalloomingus viljeleb graveerimistehnikat, kus suure meisterlikkuse on saavutanud hoogsas liikumises oleva kauni naisekeha kujutamisel. Tänapäeval on ta ainuke eesti klaasikunstnik, kes valdab täiuslikult vaskkäia sügavskulpturaalset e. intaljograveeringut kristallil. Seda haruldast ja suurt meisterlikkust nõudvat tehnikat on ta ka aastaid õpetanud Eesti Kunstiakadeemia klaasieriala tudengitele. 
Valik tunnustusi: 1958 – kuldmedal ja Diplome d´Honneur, maailmanäitus EXPO, Brüssel; 1960, 1972, 1979, 1985, 1987 - hõbe- ja pronksmedalid, Üleliiduline Rahvamajandus-saavutuste näitus, Moskva. 

Leida Jürgen lõpetas ENSV Riikliku Kunstiinstituudi prof. Maks Roosma õpilasena 1952.a. Aastatel 1955-1990 töötas kunstnikuna Leningradi Kunstilise Klaasi Tehases. 1965.a. spetsialiseerus tehas kristalli tootmisele ja oli üks tuntumaid toonases Nõukodude Liidus. Leida Jürgen kujundas suuri kristallkomplekte ja dekoratiivseid vorme, täitis tellimustöid. Slaaviliku detailirikkalt vohava vormikultuuri kõrval paistavad Jürgeni kristallvormid silma väga täpsete proportsioonivahekordadega. Kasutades kõiki traditsioonilisi tehnikaid, tõi kunstnik esile kristalli optika ja sära. Juurutas uudseid tehnikaid ja menetlusi ühendades dekooris sulfiidklaasi ja kristalli, katsetas ultraheligraveerimist. Peent joongraveeringut kasutab aga ka masstoodangu dekooris. Graveerimistehnikas figuraalse- ja taimdekooriga vormid kannavad endas lüürilist ja nostalgilist alatooni. 
Valik tunnustusi: 1958 – kuldmedal ja Diplome d`Honneur, maailmanäitus EXPO, Brüssel; 1968 – kuldmedal, Leipzigi mess; 1973 – kuldmedal, klaasi- ja portselaninäitus, Jablonec. 
	Klaasikunstnik Eino Mäelt (s.1940). Klaasvormid ja objektid alates aastast 1970. kuni käesoleva ajani.  
Eino Mäeltist kujunes 1960. - 70. aastatel esimene eesti klaasikunstnik, kes viis ise ellu oma loomingulised ideed. Peale igapäevast kunstniku ja klaasipuhuja tööd tehases Tarbeklaas aastatel 1958-1991 katsetas ta uusi tehnoloogilisi võtteid, valades paksu klaasimassi monumentaalselt mõjuvatesse lihtsatesse geomeetrilistesse kujunditesse – risttahukatesse, kuupidesse, keradesse. Sulaklaasi sisse lisas ta värvilisest klaasist detaile, vööte, kuule jm. Lihvitud ja poleeritud klaastahukate välispindade kaudu aga lasi valguse liikuma klaasimassi sisse, mis lõi särama värvikad detailid.  
1980. aastatel saab kunstniku inspiratsiooniallikaks põhjamaine karmiilmeline loodus, ajendades looma moodsajoonelisi ja selgete rütmidega teoseid, millesse oli lisatud ka kübeke looduse faktuure ja soojust.   
Uue aastatuhande alguses kasutab Mäelt oma loomingus senisest enam sümboleid ja märke. Pöörleva ratta sümbolit on kunstnik korduvalt kasutanud, olles veendunud, et see märk võitleb kurjuse ja kadeduse vastu. Kunstnik tunneb huvi ajas ja ruumis kaugete asjade vastu, nagu kiilkirjas kivitahvlid, viikingipealikute hauad. Teda kutsuvad universumi avarused ja kauged planeedid.   
Eino Mäelti viimased teosed on kui väikesed skulptuurid, mis on tõstetud dolomiidist või metallist alusele. 
Kunstnik on täitnud ka hulgaliselt tellimustöid Tallinna, Tartu, Pärnu ja Kuressaare linnavalitsusele, luues temaatilisi klaasobjekte tähtpäevalisteks sündmusteks või väljapaistvate isikute autasustamiseks.   
Eino Mäelti loominguline teekond kestab ja jätkuvalt püüab kunstnik valada klaasi leitud kirkaid hetki. 
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