


Järva-Madise kantsel 
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191 1. a. remondi käigus omand a~ kiriku intcrji)ör ampiirsc ilme, mille saavutamiseks 2IIdertlali sakraalmööbel I'ruu· 
niks. Sondaaz kan lsli koqlUsel ja ti~ullridcl näitas. el Liidert HeiNsmanni ja Elert Thiclc tiHlkfljas nikerdatud kaulSel 
(1652 - 55) oli barokile oma~clt vii n-'irõõmus, kui~i mitte nii hlkstlslik kui Fun"/. HOllllellstlilli kanBcI (16-18) .liin'lI
JHanill. 



Joonis l. Evangelist Luuk<lsc v;1rvilahendus 

Lisa T.Pikam;ie artiklile ··Chr.Ackennanni Jilrvamaa altarid. 

Nimetatud altarile ja ka Jän'a-Mawse kantsli vän'ikirevust 
võib ette kujut'lda mõnede ahide avamise kaudu: 

I) Jä,va-Madise kantslist evangel ist Luukase skulptuur. 
SkuJptullrHd) on 3-4 korda valge värviga üle maali tud. Nende 
eema lda misel kompressidega tulevad esile väga säravad ja 
puhtad v:1n 'id. Vl joonised I ja 2: 

2) Ji'i n <a-Mildise altar. 
Proo\,jd on vöclUd altarit ümbritsevast polükroomsest raamis
luSCSI. \1.joouis J. 
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I - värnils 
2 _ heleroheline, tumcroheliscd Itikid 
) - ";llge. lahmaHikkidcga 
-l - helepnltln 
5-~ - va lge 

Skillpillil" a/lIsc strlll/groofla: 

Rüü .'·lrlIfig,.,mJItI : 

I - värnits 
2 - heleroheline. lumerohclised tük.id 
3 - pnltlnikas kiht 
-l-:'i - valge 

I - vä rnilS 
2 - va lgc 
.1 - heJcpruun 
-I - sini ne 
5-7 - va lge 

Joonis 2. Vold i pC'<1 lt . skulptuuri aluselt ja rüül1 \'octud 
proovidc kihi-ki hiline ehi tus 

Joonis 3. Ornamcndi värvila hendus 
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Järva-Madise altar 

. 'iguuride ja omamendi tC(lstu~e järgi lltribuccris Sten Karling Itharikorl'usc Christian Ackcrmanni töökojale. Täpne 
ettekujutus altari c~ i al~scsl ilmest puudub. sest seda on mitu korda ümber eh itatud. t:silagnc idee , 'õib pirineda juba 
Lüdcli neiunlannilt, mille Ackermann lÕiliikui kujul realiseeris 1680. a. 

G.Gsell. Kristus ristil. EKM M 3856 
Õli, hiuend (dubleerilud). 106 x 80.5 cm 
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G.Gsell. Püha õhtusöömaaeg (enne konsen.'eerimist). EKM M 3854 
Õli, lõuend (dubleeritud). Il ... ,) x 76,5 cm 



Püha õhtusöömaaeg 

Mul on koopia Li\'io A~rcsli maa litud rrcskost Uralorio del (;onrlllonc .~einal . kuigi selle meister on otselle eeskujuna 
kasutanud Cornelis Corti \·asegravüüri. 17. sajandi l protestantlikes flutades eranditult altarimaalina kasuitliud Euhll
risti.II temulika ja maali suured moolmed luba\'ad oletada, et siinneJ.!i oli iseseise\' altari"ilt. 



Kolgata 

Carel van Manderi malli i järgi tehtud Zacharias Dolcndo vase~ravüür on olnud eeskujuks Kolgata mulile, mis prae~'lI 
asub Reigi kirikus. KVlldraat..ovaalne kuju annab sellele sugulasjooni Nan'9 Sak.~.8 linnakirikus olnud mulidega. 
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17.SAJANDI SAKRAAL· JA 
PROFAANKUNST 

KALTSUPABERlTE VES 1MÄR· 
KlOE UURINGUD 

MlCHAEL TÖRLITZ 
CHRISTIAN GÜLlCKE 
CHRISTIAN RITTAV 

Restaureerimine - ajaloo abiteadus, eesmärk vöi 
tegelikkus? 

Veel kümmckond aastat tagasi kUjutas eest i rcstaurccrimistcgevus avariiicc· 
nistust. mis rest' lUrccris cnimkasutatavaid mamatuid ja teisi kunstiteoseid. 
pasp... rtccris graafibt ning p..kki s rändnilitusi. Rest;iUrccrimisc kvaliteedimIi· 
tajaks oli manuaalnc oskus ennistad.. objekt visuaaI seks tervikuks. 

Erine\'a ettcvalmi stusc saanud teadurite· keemikute. bioloogide. müsikute. 
kUllstiajaloolaste jt , . liilitumine restõlurccrimisprotsessi ning laboratooriumide 
varustaminc SPClsi,J;\l se aparalllurig<l andis võimflluse süüvidfl kaluustatuse (ja 
millc ainult kahjustatusc. vaid kn objekti valmistamise tehnoloogia. kasutatud 
mate~ialidc . stiili ja autorsuse IlIlUlUSIC) tuvastamisele. Komplekteeritud apa· 
mtuur võimaldab teha k<l kalUllstusi cnnetavaid uuringuid. nii ruumidc mikro-
kliima kui ka UV-kiirguse hulga mMmugllid loomulikus ja kunstlikus valgu· 
ses. Seni kaasnesid uuringud restaurccrimisele suunatud objektidc konselvee
rimispr01 scssiga. nüüd siis ka kahjus tusi cnnetava tegevusega. 

Eesti Tc..dusfondi I<lhalinc toetus (grant 12S6) võimaldas aga esmakordselt 
rakend.. da 5 teadurü probleemi uuringutele. mis ha:mlb kUllsLiväänusi mitmes 
hoidlas (Eesti Kunstimuuscum. Tallinna Limtanllluseum. Reigi kirik. Jaf\'a· 
Madise kirik) ja mille ühiseks nimetajaks on 17. sajandi sakraal· ja profaan· 
kUllst ning selle 5:iilivlls. Tccma ulatuslikumaks kasilluseks lehti tööd arhiivi
dcs. püill i m:iiimtlcda mcillcgutscnud kUllslllikc ja Muslapeade Vennaskonu ... -
le kuulullud (TLM) ponreede loojatc autorsust ja eeskujusi. Maa1itehnoloo-
giaalased uuringud (mikrosiifid. sidea incte mää raugud j m.) selgilasid tõsiasja. 
el puit- uing lõucndaluscl m,mlingud kahjustusid e rinevalt. hoolima ta sellest. 
et p;lik nesid võrdsetes hoi ut ingimustes (Reigi kirik). Eriilevait toimisid crine
vad pigmcndid ja ncndc seos alusega nõrgencs. lakid luhmusid ning muutusid 
läbipaislJUmuteks. komposilsioon oli halvasti loetav. 

Problcemi ul;lIl1slikumaks annlilüsiks kaaSMi ka teisi tCo.dmeid (f. Pika· 
miic. 1. Kukilla). kelle uuringud rikastavad pilti 17. s;ljandi kWlsu säilivusesl 
Eestis. 

Üheks "kõrvalep6ikeks" 17. sajandi kultnllriobjektide uuringul sai Tartu 
Ülikooli csitrükiSlcks lmsutatud kall supabcrite vesilllärkide uuringud. mida 
soodustas nimclalud triikiste konservecriminc TA Rrl1llllll1ukogu rcslaureeri· 
misosakonnas. 

Meie kullulIrilooSI on leada. CI veel enne Tanu Ülikooli amctlikku avamist 
tegeleti ülikooli lrükikoja rajamisega. Nii s;mbusid Stellenisl tellitud tähetüü
bid juba 163 1. aaSlaL mille eest tul i tasuda 26 19 v:lsktaalrit. Tõcnäoliselt sa
maaegsel1 jõudsid Tanusse ka triikknliscllid Michael Törli tzja Christian Gü· 
lieke. Tartu Ülikooli tnlkikoja tööde juhatajaks kutsllli nga mamalUkõitja. ma
malUkaupmccs ja kirjaslaja ChriSli,1II Rin av Riias!. Viim •• sesl on teada.. cl ala
tes 9. juunisl 16 15 oli la Riia kodanik. Juba 15!1X kutsus Riia Magistram trüki· 
koja r.tiamiseks meislri Saks;unaalt. kelleks oli Nicolalls Mollini. Tema juures 
IÖÖla\'atc köitjate nimede seas leiamc ka C. Rillavi nime. N. Mollini suri katku 
17. j uunil 1625. varad paris tema poeg esimcscst abiclusl - Peler von Mcrcn. 
Kaks k .. ud hiljem ( 16. allg. 1625) suri ka P. von Meren. Nüiid oli kii resti ko-
ha l C. Rilla,·. kes kosis viimase lesc. millega kaasnes ka maja ja bibiliotccgi 
onmnd:lIlline. C. Rilla\" kohta tilhcnd:lIl1d r Altestes Stadtischcs Biligcr
bueh" '. ct C. Ritt;n' oli " fel nes l.cichcns Buchbinder'·. Nüüd sai la kõigi 
P ." .Mcreni privileegide pärijnks. mis võimaldas kirjastamise ja raamatukaup
lemise Riias. 1626· 1621).01 . csitlcb C. Rittavi lIimi Leipzigi raamatumessi ni
mekirjas_ 

Töcniiolisell aaSlal 16JtI teeb kindralkuberner Skytle talle cttepaneku avaw. 
rmllllatubuplus j ,l Irükikoda ka Tartus. See. kuid:1S reagceris kutsele CRittav, 
Oll esialgu dokulllelltaalseh tÕCslamatu. kuid ansta 1632 tähiSlnb CRitlavi sur· 



maaastm (mõnede leksiide järgi 1630!). Seni tuvastatud varasem trilkis Tartu 
Ülikooli triikikojast kann:lb anSlanm i 1631 ja trükkitoimetajaks oli Jncobus JACOBUS PISTORlUS 
Pistorius. Tcgemist on postimcislcr Jakob Beckeriga Riiast kelle nime ladina- JAKOB BECKER 
pärane \'ariant esincbki meie esilriikistel . Riia linnakodanikuks oli J. Bcckcr 
saanud jubn 1628. aastal jH tcmll põhitegevuseks oli postiühcnduse korralda-
minc Riiaja Saks.1lllaa vahel. Sama tööd loot is ta leida ka Eestimaalja Livoo-
nills. millele lis.1teenislusell:l niigi ta [riikikoja juhatamist. Kuid ka selIesItun-
dus Yäheseks jmtval . ning sectÕllutaotles la paberiveski rajamist Emajõc äärde PABE~V~~KI 
endise Iinnasevski (Meltskeski) ruumes ning loolis siin toodetud paberi abil EMAJOE AARES 
jõuda Baltimaade esimcsc ajalche "Aviscn" väljaandmiseni (viimane ilmus 
siiski Danzigis). loo1 p.1OCri toouniseks (IIi ta saanud kindralkuberner J. Sky!-
telt mis selgub hil isematest järelpärimistest ja privileegi lagasJlaotluscs Tartu 
Ülikoolile. 1. Becker tegeles 1c.'lIud mä..'iral ka trükikoja laiendamisega, tellides 
Juurdc 2 uut kiljulÜilpi Saksamaalt . Om,! 1637.a. pöördumises ülikooli konsis-
looriumi poolc palus J. Bcckcr tallc palk välja maksta ülikooli sissctuJckulcst 
ning samuu aidata tasuda võlga sell idc ccs. Vastutaskus lubas 1. 8ccker ·'tru-
kikojaJa ka paberivcski scmi.1 parcmasse kordaja muretseda trükikojale koha~ 
semad ruumid" . 1631ta. kinnitmi kuningliku resolutsiooniga paberiveski üli-
kooli nimelc. Et aga 1. Bcckcr ci tahwud 1. Skyuclt saadud annctuskirjast nii 
kergelt loobuda, pöördus il likooli konsistoorium selles küsimuses 23 . veeb-
maril uuesti kindralkuberneri poole. Hiljem oli J. Becker siiski sunnitud loo-
buma 0111(1 õigu stest veskile ja andma l41d tagasi ülikooWe. Petlgi naases Bec-
kcr Riiga. kus tema korraldada j~i kogu postiasjandus Ballimaade ja Saksa-
mall v:lhcl . Lisaks sai ta privileegi raamatupoe avamiseks Riias ja Tartus. Pä-
rast 1. Beckeri surma (1672) jätkas postikorraldust Baltikumis tema väimees 
Statius Stein. Selli nc Oll üldmuljc 1. Bcckerist kui Baltimaade postimeistristja 
Tartu Ülikooli trükikojajuhist aastai l [63 [ - 1639. 

Lehitsedcs erincvalC autorile publikatsioonc, mis omakorda toctuvad arhii- ERINEVATE AUTORITE ARHJI
vimatcrjaJidcle. ilmncb kohati vi hjeid ka p..1beri\'cskile. mis antud juhuJ ongi VIVlHJED PABER IVESKJST 
uuringu peaobjckt. Ni i locme Arnold Feuereiseni art..iklist ··Die anniilge des TARTUS 
Buchgcwerbes in DorpaC ( 1905). et plaanitseli ..... die Malzrnühle am Em-
bach Illr Errichtung eincr eigener Papiermühle eingemUml". Teisalt, F. Puk-
soo küj uuscst 'Tanu ja Tanu-Piirnu rootsiaegse ülikooli trükikoda" (1932) 
leiame vilUc. kus 1. Bcckcr olcvaI lub.1nud Schröderile tasuda ajalche " Avi-
sen'· triikkimise eest 75 riigi taalril aastasja varustada seda p.1beriga oma p.1-
beriveskisl (23 . juuni 1632). Vihjc pärincb tõcnäoliselt A. Buchholtzi raama-
tust ··Geschichtc dcr BuchdruckerkUllSI in Riga 15~8-l888" (1890). J. Beckeri 
legcvus bascenlb Riialcja aastal 1646 õnnestub tal omandada raamatukauplu-
sc privilccg Ritt<1vi lesel!. Wilhclm Sticda -Oic Enl\\ick lung des Buchgewer-
bes In Dorpat"' aga ncndib. CI Ellliuöcliiirscs jahuveskis hoidis J. Becker oma 
paberivarusid. lriikikoda asus aga prof. 1. R.1ciusc majas. Kõigist nendest vi h-
jClest (-I autoril) selgtlb, ctj ubll 1632 oli J. Bcckcril paberiveski: 

I) lIIillc pnvl leegl ;jllllctas Skylle ;tastal 1632; 
2) mis asus EmajÖCtiilrscs cndises linnascvabrikus (Malzmühle); 
3) mille tood;mg oli mada lakvlltileediline. kuid mida lubati parandada; 
-I) mis omas suuri pabcriv:lrusid. 
Seega oti töcnaohnc, et J. 8eekcril oli ollla paberiveski, millc toodangut ka

sutati ülikooli lrükisle valmistamiseks. Msioomi kinnituseks oli vaja de visu 
kOlllrollida olctusl. milleks avanes hea võimalus Eesti Teadustc Ak..1dccm.1 
Raamatukogus säil itala,·ate trükiSlc :Ibil. 

JUl>.1 esialgne vaatius lU\·aSIilS. et Jacobus Pistoriuse trükised olid lrükitud 
hah'ale paberi lc - jämcda. rohke linaluulisanditcga ja ebaübOase. pi lvise struk.-
tu~riga. nõrg.~ liimi~tu~ga. ~uid küll~l~i .õhll~ese le .. pabe~ile . Sellelt .p.1beri!1 VESIMÄRK 
leiame ka veslm~rgl . ilUS kUjutab vaplki lpl. millel piiskOPIsau, SÜd.1 Ja post i-
sarv. Et see \'csimfirk just Tanule sobilik oli. Oll igali põhjendatud. kUlla oli ju 

Dorpal piiskopilinn. et Jacob Bccker aga oli kogu 8alt..i.maade posliasjanduse 
organisaator. ci san poslis:uvc sümbolislju paremal embleemi ette kujutadagi. 

Ühel 1632. aasta lriikise "esimärgilleiame lisaks Ilihed 1(D)B, mis ühtivad t632.A - TÄHED J(D)8 
Jakob Beekeri initsl<t:tlidega. kuid pimr tHISlaI hiljcm - 1634 - näcme samal ve-

1;j34 .A - TÄHED P D similrgil kirjatllhti P D, mis võiksid PapiermühJc Dorpali'j või Pistorius Dor-
palellSisl tähistada. 

On teada. et 1. 8cckcr vi ibis TaH us vnid periooditi: scctõttu on ka arusaada-



ESIMENE EESTI PABERlVESKI 
ASUS EMAJÖE ÄÄREs 

THU-5541,4 

vad muudaTIIsoo \"csllnärgi l .. kui al)!tll lisas la vcsimädd 010:1 in'lsia:t.lid. siis 
suheTe nalvcnclllIscl ülikooli juhtkonnaga asendati isikul sümboliseeri\'~ Il
hed üldtäh1edcga (PO), mIs Ig~1I V3SlllS "alusenud lrüb .. Ja p;tbe:rilootmise 
olukorra le Tartus. Scc:ga Oli fikseeritud malelJal kiiliaidane, et öelda: esimene 
eesli paberivesld asus Emajõe äärcsja omas Tartule süm~lsel ve. .. imilrb. 

RühUlades , 'eelkord. et vcsimärkidc täpne ül~oolllsl~mine õnnestWo tänu 
trükiste sa maaegscle restaureerimlsclc. sesl 't'cs1märgi asurnihe poogn~ pain
des el võimaldanud nende är~joonisl"miSI köidetud kujul. 

Teiseks lahaksi n j uhtida reslaura;;t lorile tähelepaml ~lIe l c. el peh.:munud 
Ichlede tugevdaTlHlle lii mistuscga. !tende pressimille nõuab rcs(;Itlnlalorilt ene-. 
Viia il iHu lähenemisT ja õige konserveeri mine el l ohjk.~ crimxla grRafiJiste leh~ 
,ede konscrvcetimisest (kuivalamine viltide vahel nõrga liituVe ~II jne.), r.eSI 
aJalnol~sl huvit:lb nii \'esilllärgi reljec("us kui ka P.1beri pinn:eonarlWl ka pä. 
rasl kon~rvocmnisopc'3ts ioone! Iga Originaallehele omase IUltltll-CoC dilitaJnj· 
Ile rikastab meie ajaloo' eadusele vaJaliklm rakloloogilist mateljali. 

Seega osutub reslaureenmme abitcadll~ks paljudele (klJllsli)ajaJoo!,astcle 
nii leose .ehnoloogia. ;m{(lf SIISC kui ka \'esimärkide t llv~1 .. misel . 

Endel Valk.-Falk 

al I ·~~·l l l r:>"P'Jl"" '"II' S(1 I ~'fl"'~ 1),,: Ju.,' ; t; ~.to,,"~ h,,",;,1i~ !"'cullm ... 
po..:nilcnlis ~"ram 0.."0 .. Dr. Andrc:l V; rgi llo .. Dorpa.i 
L, vonorum. EX~1 tdd'al JACOmIS PISTORllIS 1631 

b) I ·I~" 1 12 [)!>IW""OIlIltl1th~";>lng'~~rum pnma. d~ S~I\·nH"r.: :-'05ITO 
J~.u ChTlS' o._ l'e,,, U. ........ ""h,,;nii Dorrat, J ;WIf\OfUtn. 
Ex..:udd .... ' JB~ot"'~ I'L.torius 16.H 

TAl<. I 55+1,13, 1H2 

TAR X II9"l7-1 TAR XII 947,3 



1\18.l1li 1' ...... loodanlk. eialiiltS I~. j. 17.sajltndil. 

Viimase, ap" ou ka me u: ajaloOl'caduscs vöiluud uunmi§suund. mis toetub 
m.assillste arhiiviallikme kasUtanllscle. Heaks allikaliigiks Oll kodanike \'am· 
JoclltUd ja IcslmuCUÕIO. lUug seda mi majandus- . kultuuri -. arhileklouri-, kui 
ka kuusllajaloolisc!>1 aspd.1i~ . Tallin II,' Linnaariul\' oma tohutu im'clllaariu
mide tmlg:lga ja seda isegi 16. sajandisl. ratikimata hilisemak"Sl sajanditest. 
Oll UUrlJiIlC länuvaärSCKs allilm~lIe~laliks. mis VÖI.ma1dab nii huvitavaid üksik
leiae. kui ka välja luua mõne KululllnnJ,nwsc arengutendeuise pikema ajava
hemiku jooksul. koguni sajamIlle lõikes. Tallinna Icooanikumaja sbustuscga 
17. - 1 H.s;~anuiL JUSt varaloclluitc alusel, on tegetenud K.Kodrcs !Kodres. 
11J<J2 /, SIIli Oll lühidalt Juttu ka maalide esineliil sest sisustuse osana ja sotsiaal
se staatuse uallajana. 

Antud anikh eesmärgiks ou jälgida kUHSIIKOg\lluisc algstaadiumit ja aren
gut Talhutlll koda nikc hulgas 16.saj. algusest - 17.saj ., lõpuni. Icnt.1atilisi 
eelistUSI Ja IIJ:whdc tähistaJlIISCKS KaSUlmud tcmlilloioogiat Antud amklis on 
kasutalud aigallikalcna 16. Jõi 17. so ljandi vamlocnaeid Tallinna MagisImadi 
arhiiVIS! rrLA F.23U. s. Ac . 1-10: 8l. 1-14 /. Oluline on sce jUSt sellepärast. 
ctllleil ei ole praktiliselt siii linu(l lIL:la!e nii 16. kui ka 17.s:U. crakub'udcst. 

ll1\'enta:lriull lid jaguTJevad kOlme säi liku\f~gruppi IAc ja Bt.! ning üksikjul!
llldcl \'a raloendid kalluvaJ. Enamasti kaHub ka vanlloenditcs leiduv mMerjal. 
kuid esi ncb juluumcu.I. kuS ühcl juuul Oll maalid märgitud, teisel juhul mille. 
Näiteks 8annolomeus Bemeri vanlloendis aa~1.ast 1604 1B1.7. lk. K8pl maale 
ei esitle. kuid sallla tuehe \'araloendis IAe.K lk. 211, on neid 2· ~ I gelfluhlt!t 
J.. .. UI/XI.\·/IIC,.· untl I .'XI II'tlIur J!.l'lI/alJ/n" . 

Silmatorkavait enne\! on näilekS 1Il",uiac eSlllemistihedus ja <lfV kahes 
ajaliselt osaliselt kalluvas sl:iiliKul\:gnlpls. nagu seda on 181.1 -3. 1500 - 1595/ 
ja lAe. 1-6. 153U - 15M/. kus esimcsci jUllul lcidus 236 varalocndis maale 
vald 7 Ju"ul nJlLg kOKku 36. aga s.'lihKUU.:grupis Ac csmcs 41 2 inv.:ntaariu
mis lnil,ÜC 30 JUhUL jõi kOKku kogum lUU. kusJuurcs ucndest portrcid 13. 

VaralocndLd Cl piirdunud HIIlUI! kooõllllku IIIaJavarustuse locndalOiscga, \'a
hei. kUI lcgemist oli kraalllpooonikugil. 011 Ils lLa detailsclt ära loodud poe in
vcntar. IlIlS pilkub huvitavaia aJL(llllCld nltitCKS graafikuga kauaitsemisc kohta. 

Võib luuduua v:igJValdsena käsitleoa Ilmale isoleeriluna elamust kui ruumi 
lOO\,;ISI tervikust ja imerjoorlSt ILlilg teisteSI CselllelCSI kui elukeskkonnast -
esinaas JU maal nii olUa OllilmiKU maailUt<watllelist suhtumist. oli rtprescn
tatiivsc funktslootuga (ponree, 1111lg 1;11 oli ka dCKomuivnc ruumikujunduslik 
aspekt. 

TallilllL:L 16.- 17. s.ajandt \'ar.tloem.lcld S.'''IO vaid narva !oK,uiS\,;Crida lIIingi 
kiildIa kiuuislUua LllIJg Ka tuajaolllalliku sotsimiisel staatust on lihli võimatu 
kindlaks Icha. scepiirast el saa teha jä reldusi. IIl1liine koda nike kiht muale 
eelistas. 

16.sajalloll varalocuditcs kasuealllv ternlilloioogl<l on aanniselt mitmekülg
ne ]'L ei ole secgl! üheselt interpreteerita\'. mitmel JuhulolL raskt: mMleatlOOa, 
kas kasulal uu lenLIJIL tähistab tahvcl maal, VÕI mille. 

Alljärgm:\'all Oll püfiRldki tulvusl:Lua 16.-1 7. s:tiandll nLiJatide tahistamiseks 
kasutatud tcrllllnoloogl:U Ja selle lõlgemiallliscgll scouou\'<ll. 

16. solj . kasutusei olnud lemlluid olid: Tafell (dc/ ell), geltllllceJc Tel/ef, " ... r
"lIllell·l' Hrcl/('. Hi/cJcllttl/t' lkc'. Tn/dhilt/c·. Bild. ne ndeSI ·'Ttl/elf' . "gcwllIlede 
Iafi'lr. " hill" - Oll kasul\ISt:1 olnud ka 17.sajandil. 

V,lid 16.S:1j;uldiga pilfdub lemlllll te " l'('rl/l{llcl lakcn", -~t:lillllt!t I(lkel/", ja 
" Iak!-nhihl('·· kasutaJlJJllc. Tenuiu id ·· Kolllerfi.'it'" (clJIllrajelt. abcu/llra!ciung). 
··/Jildlll.\'.\'" on kasutu:.t:l olnud IIli 16. kui ka 17. SlIjanüiL 

".\'C:}II!dC"·e.v Oll Tallitlila \'aralOClldis esmakordselt kasutusel alles 17.S:lj. II 
\,ccr;ulI.!isl. LCVlllUd Ol l olnud 16.s.lj. lõpul ja 17.s:ti . I pOOlcl ka ··!:cl//(/hltf 

VARALOENOlD 



TAFELL 

SILD 

(}Jellliiliile ). vl1hem "".tlah!werck·· ja ""Kun.~lsliick'· . 

Üks varasematest ja pikelll.1ajaliseit kasutusel ohlUd terminitest on Ta/ell 
(deJell, daJclf) etümoloogiliselt lähtub keskkõrgsaksa ·'rave/est"'. lad.k. "rabu· 
la" (laud. t.'lhvel. kirjutustalwcl) !DUDEN, Das Herkunftswörterbueh 7,1963 
:6981. Grimmide Deutsches Wörtcrbuch pakub lisaks eelnevatele sõna "raJe/f' 
vasteks veel tahvlil. kuhu on midagi kraabitud, kirjutatud, fll..'laLitud. ajajao
ttlsenn maa limisel kasutatavat või maalitud ptllltahvlit, maali IGrimm, Dcut· 
sches Wörtcrbuch 1890 :!J.I. Niisiis võib tähistada "taJelf' nii laud.1, kui 
maa li 

Tihtipeale esineb termin "/aJ('/f' varaloendis ilma täiendava omadussõnata, 
nagu näiteks Leyland Roddekese in\'entaariumis Ii2:'i.a ... ein tajelr" mA 
F.210. Il I. s.Bt.! Ik.6-l-p/või näiteks H.Builikcni v:ltaloendis 1539.3." eilllo· 
fell iil dt'm dornil:;en" rrLA F.230. n. l . s.BLI 1k.264/1ling Jung Massikeni 
varalOClldis aastast 1552 -- !!im' laagt· taJell in (/elii dorml=en mil 2 upse.~" 
IAe.2. Ik.201/. OletalavaH võis nendel juhmdel tegemist olla söögilaua LÜÜ· 

blga. kus laumahvcltõsletijalgadele vaid söögi ajaks. 
1532.a. leidub härra Henekese varade hulgas --.J gema/ede lafelen klen ulllI 

grill" . -l- Ilmalitud tahvlit suurcd ja väikesed IAc.l . tk. 13/. Arvatavalt tähis
tab see juba t:lh\'elmaali. nagu ka Martcn KUlltzmanni vamlocndis leiduvad 
"1I'ermalf!t/(· hrcdf!" 1569.a. lAe.:' . Ik. 165p/. Sama terminit .. maalitud tah\'
lid" just maali tühistavana võib kohata , 'cel k:1 17.sajandil - ni melt Jacob 
Saxeni \'arnlocndis I (H 7.a . - 6 gcmahlll! lajJelen" I Bt. 10. Ik.346p/. 

Üsnagi eripärasella mõjub H:ms Bartholtsi vara locndi s aastast 1533 leiduv 
.. 1 hildc'n/{!ldkc' mil glas""· 2 pilditahvlit klaasiga lAe.!. lk.28/. Siinpuhuian 
tegcmist tõcnaoliselt klaaslahv[i kui lIIaalipillnn kaitscfunktsiooniga, nii klaa

I sL kUI lõuend- ja siidlinnsid knslllnti to[ ajal maalide kaitsmiseks toimilja val
guse mõju eest I A Dülbcrg, 1991J:351. 

Hermann Plemckschcni varalocndis [550 .a. leidu\' --1 Heinf! laJelhiltle" 
IAc.2. lk .I-l-21 vi itab mnalile või reljeerile. Kindlalt tahvclmaali tähistab märge 
Jaeob Spicl mallni il\vcnlaarilllni s 1549.a . .. Fin taJeI im Hu.~f! seine conlerfel· 
ni}(' IAe.2. lk , I 08pl .. - üks ta hvcl majas. tema portrce. Sarnaselt tähistab --ta· 
/dr maali ka B:-lrIholomeus Dalemamli varalocndis leiduv " eme oüJe laJell 
dllrmtj gemah'l verkundigunge Marie" 1549.a. IAc.2. Ik .134/. s.o. üks vana 
lahvcL millele on maalitud Maarja Kuulutus. 

Raske on otsustada, mida tähistab puunikerdajaselli Gerdt Wipperingi va
ralocndis (l56 l.a. ) leidu\' "" eine Tlie Il!I;'II, .I·in l1Ieisff!nyeck" IAe.3. Ik89/ 
15 1.1.<1. skraaga oli nikcrcbjatc üheks meistritööks ka mängulaud --.17Jielhretf" , 
"a1ICSt on siinpuhul sellega tcgemist. Ühe kraampoodniku varade hulgas 
1540 .a. leidub ka "Ililllg (affdf'll" IBU . Ik.284 /. 

"/-Iiliig". --hilg" · püha. Ka selle termi ni puhul ei hakka mingeid oletusi te
gema. sest seiliS! terminit rohkem ei esine. 

""Biiti' • on samuti etüllloloogiliselt mit metähenduslik termin. Selle saksa 
ja madalm<lõlde sõlla päritolu Oll ebaselge. Keskkõrgsaksa keeles "pill, kuju. 
niiide"" . mdlm, heeld --maal. skulptuur. figuur". Praegu tähistab "bild" ena
m.lsti maalija ja gmafiku tööd. harvemini klijuri (Bi idIhaller) oma . /DUDEN. 
HerkunflswMerbueh 1%3 :661. . 
Deutsches Wörterbuch <liHHIb seletused: 

I. Pi ldis sis.1ldub loova, kuj ll!ava . mkerdava käc läbi tekkiv teos. 
2. ""Bild' · Oll eelistatavnl l inimese pilt ja lähislab ini mese samasusi oma 

kujule. kitsamas t.'ihenduses nagu imago või effigics· portreed. 
3. Algselt oli --hiir" plastiline kunstitööja alles seejärel kanti tähendus ta· 

sap i nnali~lejoonisl llseleja maalile. IGri mm, 1890:91 
Selle jiirgi omab Lennin --hiltJr' koguni 3 tähendust· portree, skulptuur ja 

maal. Tundub. el , 'ä hema lt 14.- 15 saj . on ta meie all ikates kasutusel enamasti 
plastika [ijhenduses !Lumiste. Kangropool. t9811. I6.sajandil on asi veidi kee· 
OIlisemja see. kas termi ni all mõista skulptuuri või maali. tuleb iga üksikjuh· 
tumi puhul craldi otsuslada. 

Näiteks leidub Lydekc vall Wyndi va ra locndis aastast 1523 "" I gemaIel 
Margenhilde" 1B1.1 .lk,J5pl. Tõcnäoliselt on siin tegemist polükroomse Maarja 
skulptuuriga . 11msell on ümarplastika ka Laurens Sandersi varaleendis 
156 1.a. leiduv" Ulf.l'er lellenJrowt'n bilde" ehk Jumalacma kuju IAe.3.lk.92p/. 

Thomas Eppenscheideni varade hulgas 1540.a. leidub aga .. 6 hiIde klein 
und gm/II" . IAe.2.1k.76p/. arvatavasti on siin tcgemist siiski maalidega. Just 



maalile vIItab ka raami olemasolu. nagu näiteks Engel , 'on Woersscni vara
locndis esine\' .. 2 hilde. 7 hiltle III mII/eli verfilld' Tegemist on ilmselt 9 
maaliga. kus eristatud on lihtS<llt raamiga ja raamita pildid 11553.a. Ae.2. 
Ik.2 1-t/. 

Hmnch Hellekese im'entaarimms aaSiast IS71i. on määraliuse aluseks o lnud 
lIl<1alialus " 4 hlldf'1I In Inuwe!1f IIIId mIIli/en: 6 kleim' aliefeure hlldcn in 
}/Olfe. I ImW,kh hildl wm IUI/well/" - -t lõuendil maali raamis : 6 väikest õli
maali PIIUI. I pikk maallõuendil IAe.G. lk.35/. 

Tundub. et Just 16. S:ljandi II poolel on ternllll ~hIldf" juurdunudjuba maa
li lilhistavana Samas Ui hcllduses Oll termin olnud kasutusel veel 17.saj . algu
ses. sajandi Il poolel asendab teda suures osas termin "scllilderd' . 

Tcrminoloogil iseh huvitavon ka Dirick Wredcnillciduvad"" Vlfwam/bilde" 
II 558.a. Ac A. Ik.2p/. termin "WllIUII'h,ldc" t!thistab ni i seinamaali kui ka sei
nal rippuvat maali !Grimlll. 1890:% 1. 

Vaid 16.sajandiga piirdub tcrlllini "verlflulet luken" kasutamine. Tcrmin 
esi neb juba v/lg.1 , 'arajastcs "araloclldites; 1503? ""item nuc:h 2 varmll/(/e la
k('II"" IBt. l. lk. 13 /, 1525 Lydeke van Wyndil "" I gemalellllkett" IBt.l .lk.35p/. 
15-t2 .a. Hcnnann Hu nikhusenil " {lI'ee vermnle/lakell iII Rhamen veljaret" 
IAe.2. lkA-tpf. -- 2 manlitud lõuendit mamis. vii taks nagu lõuendalusel tahvel
maalilc. Ka niiiteks J05t Kocki varaloendis 1559.3. on "I venna/el laken " . in
ventaari unns koos "'6 !'t'rll/alt/e hll(le".g;.1. 

Te<lda on. et tolleaegse sisustuse juurde on kuulunud mitmesugused tikitud 
seina-. pingi jm. vaibad . IS.saj. Flandriast Hispaaniasse eksporditud artiklite 
hulka kuu lusid ka nn. ~tlllalre ?'i/dltr. mida sageli kasutati seinavaibaersat
SII\3 ning seinamaal iasendajana illlerjöörisisustuscs !Koch 1967:58/. Ka 
Skandina;wias on lõuendile maalitud scinadekoratsioonide kasutanune, 
otsustndes :lrhiiviallikllte järgi. olnud levinud keskajast almcs. koguni 18.sa
jandini vtl Jja. IEkrot h. 1993:1351. Võimalik , et ka Tall innas on intcrjööris 
taolist seinu\'a ibaasendust kasutatud ja "vemwlt.ule lake,," tähistab just seda. 
sest "W'II/ulet!e (verlllilleth' lakeII)"" on termin!na 5."1mane Kochi -gelllalle 
"m'elwrlga"". Skandiuilavias on lõuendile maalitud seinadekoratsioon olnud 
m;lalilud knllllimala lõuendile liimtcmpcraga. mille kaetud kaitsekihiga ega 
pingutatud raamile lEekroth. 1993: 1:\51. 

Meil näib viitavat lõuendalusclt:lllvehnaalilc just raami olemasolu. rulgu 
eelpoolmainitud Hennann Hunikhuscni varalocndis 15-t2.a. Tenninite """er· 
II/olet fakell" ja "lftchleilllllfllerci" arcngulist seost lõuendalusel tahvelmaaliga 
tuleb täpsustnein edaspidi . 

Sama termini kön 'a l on kasutatud ka terminit " hillig laken". mille sisu 
jääb So1mutl segaseks. Nti iteks esineb Hans Scholleleni varalocnelis 1547.a. - 2 
kIrille I'f'I"lIIfllcdc /lane (kntkist) I(lken" ja " 3 lIilg laken" IAc 2. lk.99/. Joa
elUIl1 Wratcni varalocndis aastast 152\} leidub ., 3 geIIIdetle II iliig laken" 
IBt. I . Ik. I·US/. Simon Hinneulneri poe varade hulgas aaSl:!st 1567 leidub li
saks värvidele ja lärpcnt inile ka - e/llclte lakel/bilde". see üsna erandlikuna 
esi ncv temün viitab lõuendalusel maalile. Kas tõesti on see märk, et 
kraampoodnikud ka Iliila lidega k:l\lbitscsid" IAe.3 . Ik .1471. 

Temünoloogiliselt kõige "ji heIll komplitseeritud on olnud tennin "Conter
feit' . üldjuhul port reed tähistavalla. Ebatraditsiooniliselt on seda kasutatud 
tälustamaks kahte " viljadeg<l pi lti "" (tõcnäoliselt natüünllon i) Elert Thiele va
raloenelis " J Comcr!ev(m VIJII j!.ellltlhle/l (rl/ch/e,," 1B1.1 2 (lV) lkAOp.!. 

"/,:on(t'rjell"' 16.s; tiandist alates tähistab portreed, J,,:uju tisL pilti. Põhineb 
laenul pr.k. "'callferfelf" -- jäljcndmud. kopeeritud, lähtub hilis- lad.k. "COliira 
fi lcere" . "Ahkontelfeien'" - jäljendliina, kopecrima. IDUDEN 1963:357/. Meil 
leiab lenilill csmakordselt portreed tllhistavana kasutusl 1349.a . Jacoby Spiel
manili vamlocndis. 

Port reed tähistavana on kasutuselolnud ka termin "biiti'msi," (meil csma· 
kordsell 16.saj . lõpus. ja ka J7.sajandil esi neb vaid üksikjuhtudel). 

AJates l7.saj. II poolest vastandub "C()n le/jeill/c" (portreele), temaati liselt 
ülcjäänud maa le (maastik. naJütinnort. allegoorili ne, ajalooline maal) hõlmav 
~.w:hillen'Y" ja meil seni esine" tollutu terminoloogilille mill11ckülgsus ühtlus
tub . 

.. . W:hildcl"/I" keskalalll s.aksa keeles rn:lIlJima, vllrvima. millstas algselt vapi
maalija tegevust. " ,\·dtilderd·. mailillmaade " schihlenj " tähistas m;mli 
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RUSCHE BlLDE 

VARASEMAD VARALQEND1S 
LEIDUVAD MAALID 

/DUDEN. t9(d :6t»1 Emlldlikutt esiRCb 16S1.a. Hinrich Dellingdwuueni va
ralocndis ",q:hillm:v" ka ponreed lällisla\'8Aa .. .J Schillul'ynt ah; H illoch 
Dt'llm.I!.~huw.~"n , (h-,\",','n JfmJ.ifra l4 . C'tI,\]llU Mwwn wild VIn! [x'ni,/MYl"" IBI. 
III, I k . ~!tU/. &ee Oll kpll üksikjuim,lIll. ku~ ikkagi tekib küsiPlÜS, kui ühes va
falnendili Oll kirja pandud vaid " 16 SchiJJ"reYfn" IB.Flasskampf, 1658 81. 11 I, 
kas \'õis QCndc hulgas aUa ka porlreid \'ru IIW.H~? 
M(lIltr~altl ~I on ill\'clllaariunüde, kasutand UihislWli. QUS näivad 

viita"," Jij:wi pauloMe. Übeks ~lIiscks on lennin ··nI.~\·chr. t'l4~"Jscit biltk" , 
Näileks un.D. k:laus Halli SanOOllsil .. In tk, ilonl;':,n I ruscir bilde" 
IAc. l . li.2Bl. IS91 .a. Haas Makeprungillw.u paij udele telsrele maaiidek ka 
.. j 1'1I.\'3,'j:.'(:/I hUtwn" 1Bt.) . tk. lOl /. 16U4.1I. Caspas von DrcnteLellji " 6 rt#.I's j· 

.~chl' IIi/der t/"i,. Nn/I gmsl' 1at .7.lk.JJ /. 16IS.a. Hans DcUingshauscnil .. eilJ 
rf'II.\'.\"isr:h iii/((' 1B1.1.lk .·U I. JM S.a. Caspar Koilenbraweri l "em ~IISl"Üch 
hill!' IBI.IO. VI . Ik.45Jpl. 

Kas vms selle leniliniga olla tähistatud ikOOl1 või lihtsal! .vene parilolu pill. 
on raskc öelda. igaljuhul esineb lenlUlllUlIUIUUkttul kujul mi 16. kui n .sajan
di l. 

Päritolulc vii tab ka Caspar MCleri varaloendis leiduvad " 1 alle holllim!i· 
sclle bilder" - 2 vana hollandi liiaali 1 6~ 7 .a. /BLlU. lkAJOl. Heinrich Höcker 
Oll lisaks mitmele muule maalile oma llud ka .. 3 SIQck aIr Ireflsche CO f/ ter
Jeien in .~ch""(/r=ell Ruhlllell, / di to .'"I'ft/lr Hein" - 3 vana pranlsusc portreed. I 
väike 11668.:1 . B1.I 2. Ik.60pl. 

167U.a. leidus Friedrich Tauoc ponrcedekogu hulgas im " ein alt Iranz(j
.~isc" camerleit mit HM u.Ar - üks va lla prantsuse ponrce. tõenäolisell koos 
kas meistri. maali tellinud või scllel kujutalUd isiku initsiaalidega /B1.12 . 
JU pI. 

Va.-asemlld maalid, maalikogude suurus 16. ja t 7. sajandil. 

JUb.1 1523.a. leidus L}'deke van Wyndi /Bc I . 1k.J5p! varade hulgas: " m der 
(Iurnit=en - I gelf/alel 111ken: Altarien hllfJeschop gema/er: ein VerDnica; / ge
/lili lei MargenhiMe" , kui viimatimainitu puhul On tõcniioli selttegclIlIst Neitsi 
Maarja skulptlimiga, si is nagu juba eelnevalt mainitud, on " Mllrien hade
schop gl-ma/et" arvatavait lahvclmaal Maarja Kuulutuse sl~niga, nn. Vera
nica ehk Veronika räll võis olla nii maalitud kui nikerdatud ja "geinaIei la
ken" \'õis tä hisL'ld.1 llIi IÕUClldalusel maali kui ka maailiud seinavaibaasen
dajat. 

1532.3. härra Heillockese varalocndis leiduvad " 4 gemaletle tu/e/en klen 
uml groth" !Ae. 1.lk. 131 - 4 maalitud tahvlil väikesed ja suured, tälusiavad ilm
selt puitalusel maale. 

15J3 .a. Hans 8anhollsi varade hulgas leidlIVad domses ka : "/ gemalet cru
cl'iix: lIoch ] hildenlnldke mit gla.~: / rU.l'ch hi/tJc" IAe. I.lk .28/. 

1.544.3. 111olll:"'s Eppenscheidenil aga juba .. 6 bilcJe kleln und groth" IAc.2. 
Ik.76p! - 6 pilli . väikesed ja suured. 

1553 .a . Ellgel \ 'on Wocrsscni l IAe.2. Ik.2 14/ " 2 billle, 7 bilde (n ramen 
ver-/mer. - 2 pilti. 7 pilti raamis. 

Keegi kaupmees Engel von Focrssen palus 1552 .3. kirjas oma Hamburgis 
elavale vellllale , OSt:l talle "kei.l·ri, kuurvarsti Ja iflglt~'e kUni nga portreed' 
!Koores. 19Y2 :66 /. vahest on teMemist sama isikuga. 

1554.3. st Gen Sileile "andoend sisaldab: " ein Marrwe bilde (Neitsi Maar
ja skulpmur); 1/1'11/ ene gmJendgn o;lI/e mme: itc", nm.:h cm gemellt! in rmne: 
ifem /loch -I bilden" IAe.J. lk';./. Tundub, el siin on tegemiSI vähemall l> maa
liga. 

1563.:1 . Engelbrecht van der Lippei : .. 1 verltlulde Inken; .J nye comrale
n/Ilge olie/ erue: ulld Engelbrechl.\' vIIn der Lippen contnifehung" IAe.J. 
Ik. IIJ ). s.o. 5 portreed. 

1.578.a. Hinrieh Henekesel IAe.6 .lk. JS! juba 12 maali. s.o. väike kunsti
kogu. 

159 1.a . Hans Makeprallgil IBI.J .lk. ltll l oli : - 3 russi,~ch hilden: 2 cOll tra
lciflms. ] Itmge hilden all der II'(I//{/e" - J vene pilti (ikooni ?). 2 ponrccd ja 2 
pikka pilti scllln!. 

1593 .a. 80rrics Mölleril IHt.J . Ik. 122/·· 5 geme!le. die 5 SinI/e genmml. 



noch .J conterreidel umJ 3 olde hihJen" s.o juba vähemalt 12 maali . 
Silt nähtub', et kunstikogude soctamine Of) ()fna alguse saanud juba 16.saj. 

keskpaigas, kwgl keskmine esincmistihedus on muidug i harvem kui 17.saj. 
alguses. Kogude olulisi suurenemist võib aga täheldada just l7.saj. 30 - 50. 
-ndatel aastalei (VI. tabel I ) ja seda ,õusvas joones sajandi lõpuni välja. 

16 17.a on Moritz Sehroeder omanud " 12 auJhol2 gemalte bilder, gro.vs 
untl klein" IAe.9. 1k,4! - 12 puule maalitud pilti, väikesed ja suured. 

Friedneh Kn"ldeneri lese va rade hulgas on 1625.3. olnud ka ,. eill Contra
Jel , 5 gemähltell, 8 grosse SIDeke gemem Mahlwerck au! all leinen vermah
lei " - I ponree, 5 maalija 8 suun maali lõuendil, s.o. kokku 14 maali 1Bt. 9. 
lk. 25. 27, 30/' 

1626 a. Frnu Slieppelscnil " J.J alre hiltler" IBt.9lk. 7/, s.o. 14 vana pilti. 
1658 a . Floris Jutil IBt ll .lk. 152p ! 13 maali. 
1659 li. Doktor Hanmann Bmmallni l lBl. ll . Ik.202l·· 59 St. Schlldereyen • 

welche gros.o; und kJem, wle auch tells mit Rahmen und ohlle", s,o, 59 maali, 
suured ja vä ikesed. raarniga ja ilma. Et nad on aselsenud kastis, ,on t~gu tõe
näoliselt siiski miniatuuridega. 

1668 a, leidus kaupmees Adrian Römeri varalaendis 1B1.I2.1k.83 /"29 St. 
Schillercyen im Jorhause. !lOC" 19 Schillereyen gms und klein", kokku nii
siis 45 maali. 

Kuivõrd inyentaariumidcs ellc tulcvad maalid on SUlllc1iseh harva n.ö. lahLi 
kirjutatud. emtmasti alles l7.snj. II poolel. pole võimalik statistiliselt objek
tiivsct pilti luua. missuguse temaatikaga maale Tallinna lavakodanik enam 
eelistas Kui 16.saj . võib maalid Inias laastus temaatiliseit 3 gruppi jagada (re
Iigloosne. portree. allegoorin) , siis 17.saj. lisanduvad nendele maastik ja mü
toloogilise sisuga maalid. 

Religioosse temaatikaga maalid 16, ja 17.saj, 

Siit käsitluscsl on välja jäctud ebaselgc tcnninoloogilise määmUusega ob
jektid nagu "'liig laken'" ja "hiliig laffelen'·. 

LIS<)ks Juba eelncvalt ära mainitud Lydeke van Wyndi varalocndis leiduva 
Maarja Kuulutuse stseeniga maalile 1.523.a. IBLl 1k.35p/. leidus ka Bartholo
meus Dalemanni! 15-1.9.a. invcntaariumis ~ eme olde taJel, darauJ gemalet 
I erkwuligunge Marie" IAc.2. lk. 134.1 - üks vana tahvel, millele on maalitud 
Maarja KuuJutus. 

1550.a. !Ae.2, Ik.151 ! Heinrich Sleuersi invcntaariumis leidus " elII Jesu.v 
bildeken in enem Lot/e,," , a nnloogsclt 1553 .a. Polest van BekiI /Ae.2. 1k.2231 
.. 2 .Iesu.I· hiltlek". 

Meinhardt Drease varalocndis nnstasl 1567 IAe.3. lk . l37! '"2 Marien ta
Jd ' 

159··ka. proua Spickersil 1B1.3 . lk. J-1.3 j " 2 alle.lesubildgen". 
1604 . .1 . Bartholomeus Serneri vamde hulgas IAe.S . !k.22/ " SalilafOr gema

fet". 
1621..1. Claus Hctlingil .. 2 gemeiil' laffelen an der Wandl von des heiligen 

Ckm/t' 1B1.8, 1k.l3p.l 
16-11..1. Hnns Hembseni varaloendis leiduvad lisaks teistele maalidele ka I 

Püti.1 Kolmainsuse pilt ja I Kristuse pilt .. cm gemah/et Stlick von Helligen 
DrciJaltigkeil. cin St,lllalOrIS Angc.~ichl" IBt. 10. 1k.2631 

166R.3. Hinrieh Bröckeri kogus " 5 St. grosse SchiltJereyen , so des Apos
leis Johanne.I·, Thoma. Pelri und Jutta, wie auch Maria COllferjeyen gewe
sen" 5 suun maali, apostlid Johannes. Tooma~ Peetrus. Juudas ja Maarja. 
IBt.l2 Ik .62p!. 

1670.3. Fnedrieh Taubel lisaks hulgale pon rccdclc ka I Kristuse pilt 
(Chn\11 blitf) 1Bt.12 Ik.3pl. 

Ka J7.S3Jandil võis religioosse Icmiuuikaga maale siiski ka rohkem esineda 
ning need olid varalaendis paigutatud lihtsalt mõiste -SchIftlerey" ajJa. 

MAALIKOGUDE SUURUS 
17. SAJANDlL 

MAARJA KUULUTUS 



VARASEMAD PORTREED 
V ARALOENDlS 

PORTREE 17. SAJANDIL 

Privaatportree 16. ja 17. sajandil. 

16.sajandi l on tavaliselt majaomallillu kujutavad portreed ka nimeliselt 
ära toodud ära märkimist leiab II korral kokku 2 1 portreed. 

Kõige esimene :ira märgitud portree leidus Jacoby Spielmanni varaloendis 
aastasI 1549 IAc.2 . Ik. togpl .. J Ta/el in!' Huse seine COnferfeinig" . 

1555 .a . Lalllbert POlhpiclcri , 'araloendis leidus" Lm"hert,\' cOn/ra/ei" IAe.3. 
1k.17p/. 

Nagu eelpool juba mainitud. leidus Engclbrccht van der Lippel 1563.<\. li
saks enda portreele veel 4 uut õlivärvidega maalitud portreed - .. 4 nyc con/ra
fehnunge oliefarue und EngeihreellIs van der Uppen comrafehung" IAe.3. 
lk. I IJ /. 

1567.3. leidub Hans Frilingksi varaloendis 0' eine tafel lJarinnen se/ig Fri
lil1~e.~ conlmfehnung" IAe.3. lk.150p/. 

1578.3. Hinrich Henekese invemaarium sisaJdab lisaks II muule maalile 
lõuendilja puidul ka ,. Ilinrich l/enekens cOlllrafeiung" IAe.6. lk.35 /. 
Jeremias Römeri varude hulgas leidus 1579.a . ka .. Jeremias Römers Ab
contrafeiung in einel' gedreihten buxen (pükstes)" I Ae.6. Ik65pl. Siinpuhul 
on tegemist tocnäolisell 3/4 portreega. Tavalisell on maalide formaatide ise
loomustamiseks kasutatud vaid omadussõnu pikk, väike või suur. 

158th. sisaldab Hans Tareki invcntaarium IAe.6. lk88/ " noch 2 vennaIde 
hlide, dal ene ist !>'ein comrafey" - veel 2 maalitud pilti, Uks on tema portree. 

Hans Makeprangi varaloend sisaldab lisaks teistele maa lidele 2 portreed 
1159 1.a .. 81.3. Ik. IO I I ning Borries Mölleri invenlaaoum 1593 .a. 4 portreed 
1B1.3. tk.122/. 

Antud andmetest jarcldub. et privaatport.rccde omamine on Tallinnas juba 
IG.sajandi Il poolel suhteliselt tavaline nähtus. Siin tuleb ara märkida seda, et 
hiliskeskajal ja renessansi ajastu alguses ei olnud privaatportrce algselt mõel
dud seinalc riputamiseks. Nii Itaalias, Madalmaades kui ka Saksamaaloli ala
tes 15.s."lj . 40.-50.-ndouest aastatest kuni 16.saj . 70. -ndateni tavaks sulelavaid 
portreediptühhollc - triptühhonc. samuti klapp või lükandkaanega üksikport
reid ja eelkõige ltUIalitud tagaküljega üksikportreid säilitada suletuna, tihti 
hoiti neid spetsiaalsctcs vutlarites või puukastikestcs IDülbcrg, 1990: 1/. 

Tuntumatest võiks näi tena tuua Jan van Eyeki 1434 . .1. maalitud "Abielu
paar AmoltiDi portree" kui mannorimitatsiooniga klapptiibadcga abieluport
ree ning Dürcri. samuti algselt sutelaV, ema ja isa paarisportree 1490.a. 1DüI
berg. 1990:78/. Koos maalipinna!. raami!. tagaküljel või tiibadel aselSCValc 
maalil portreleeritlld isikute vappide. dcviisidc. nimede, sünnidaalumite ja 
muude atribuliivsete maalingutcga. oli ta omamoodi inliimse perekonnadoku
mendi funktsioonis ja ei olnud mõcldud pidevaks esitiemiseks. 

16.saj . II poolel lõuend- ja suuremaformaadiliSf:d puitalusel portreemaalid 
on juba enamjaolt seiua le kinnil:ltud. seeg:l omandolb ka privaalportree aina 
suurema reprcscnlal iivsusc. kaotades oma esialgse fun.ktsiooni '''isikliku dC>
kumendin:." ja muutudes n.O. "kunstiteoseks". Autonoomse privaatportree 
arcng on tihed.11t seotud tugevncva individmmlsc encscteadvusega /Oül
berg . 1990 : 19. 1691. 

Nii nagu maalide arv kogudes tervikuna. tõuseb kli portreede arv kogudes 
just 17.saj . II veerandiSI alates. Vaid lähemate sugulaste ja esivanemate port
rccdele lisanduvad sajandi II poolest sõprade ja tuttavate portreed (tõenäoli
selt saab laicma leviku portreede kinkimise tava). 

Suurima portrcedearvuga 17 .saj. I veerandil paistab silma InaaHja Hans Wi
kc !Kangropool. 1994: 122.1. kelle inventaariumis !BUt lk. 10. 1620.a.l leidub 
kogunisti 12 portreed. 

1654.a. Joachim Goldbergi varaloendis Icidub .. 8 St. alte conterfeyten" 
IBI. IO. Ik..t60p/. 

J 658 . .1 . flo ris Jutil - 7 portreed IBI. J I Ik. 152 /. 
1670.a. F.TaubeJ- 9 portreed 1B1.I 2. Ik.Jp/. 
167 1.a . Kaupmees Jilrgen Sehadcl- 16 portreed 1B1. 12 II. Ik 107p/. 
1672.3. Gotthard von Renl1elenil "/4 brusthilder vQn Jreunden und ver

'ti'lIndtf'n und -4 kleine hruslhiltJer"- 14 sõprade ja tult:lvate rinnapomeed ja 4 
väikest rinntlponrced. 181. 12. lk. 13 Ipl. 

1675 .a . Elert Thielel - 7 portreed /81.12 . IkAOp/. 



1680.:1. Mich:lel Paulscni! lisaks Roolsi kuningale portreedele veel 12 
muud portreed IBt.l J . Ik.218/. 

1688.3. Friedrich Arpcnbcckil " /0 lJ('ue /llId] alte cOllferJeiten. I kleine di-
10" . s.o. 13 ponrccd. 

EI portree on lermilloloogiliselt kõige selgepiiriliscm on portreede arvu sta
tistilisl suurencmist kogudcs kõige lihtsam jälgida. Tõenäoliselt meilgi sarna
selt muu Euroop.1g.1 s.1:wutab ponree 17.saj . n vccrandist pcaJc eelispositsi0o
ni leiste temaatik.1tcga \'Õrreldcs. 

Portreed kuningatest ja kõrgematest võimukandjatest. 

Tundub. el ka Tall innas on olnud t.raditsiooll omandada kogusse valilSejntc 
ja kõrgemate võimukandjale ponreid olnud üsna varajane. Esimene sellelaad
Ile fakl olijuba mainitud Engel VOIl Focrsseni näol aaslal1552. 

1586 . .1 . Caspm Reigcri varaloendis leidus oo Herzog Caroly aus Sehweden 
bildtni.\·s'·. 5.0. tulcvasc Rootsi kuninga Karl IX (kuningaks krooniti 1604.a.) 
portree. kes oli 101 ajal Soome, Södermalllllalldi ja Vännlandi hertsog iBt.3 . 
Ik .70/. 

163Koa . leidus h6bcscpp Derelliali kogus lisaks tCQla enda, tema naise ja 3 
tütre portreele ka kolme hollandi printsi ponreed .. Drci kumerfeiten der 3 
p,.in=en VUII Hollaml .. IBI . IO. Ik.206/ Arvalavasti olid need Oranje prilllsid 
\Villem L prints M,mrüz ja Fredcric Henric. 

Portretist Hans Hcmbseni varade hulgas leidus ka Taani kuningas Christia
ni ( lill või IV) portree _ oo cin 5'1fJc/.: so (/as Konigs von Denmarek cOn/raf lUt' 
IBI.IO. Ik.263!. Ta,mi kuninga Christian IV portreed võib kohata hiljem ka 
Margaretlia Holsteni kogus IBt.l 2. lk. 43p/. 

Rootsi valitsejatest Oll esill(L1tud kõik ku ningannadja kuningad: 
Karl x1 (3 korral) - 167 1 . .1 . J.Schade kogus 1B1.I2. lk. I07p/ ja 1675.a. 

E.Thiele kogus IB\. 12. Ik. 140p/ ning 1680.a. M.Paulseni kogus IBt 13. 1k.9/. 
Karl X Gustav (2 korra l) - 1658.a. FJuti kogus IBt. ll . 1k.152! ja 1671 .a. 

JSchade kogus. 
Kuninganna Kristiina (2) - 1658.a. FJut ja 1675.a. E.Thiele kogudes. 
Karl IX (2) - 15Kö.a. C.Reigeri kogus; I 680.a. M.Paulseni kogus 
Gustav VaS3 ( I) - 1680.a . M.Paul seni kogus. 
Johann III ( I) - 1680 .a. M. Paulseni kogus 
Gustav n Adolf ( l ) - 1J)7'l.a. M . Holsten 1 kogus IBt.l2 . 43pl 
Hedvig E lcanora ( I ) - 1671.3. J Schade kogus. 

Allegoorili!ied , mütoloogilised ja Vana-Testamendi 'Süzheed. 

Nccd sü"..ccd on eraldi ilra märgitud harva. kuid tõenäoliselt esinenud sage
damini. 

159] .a. on Borrics Mölleri varade hulgas leidunud 5 aUegoorilist maali 
1Bt.3 . Ik. I22 /'· 5 geme/le. ,kr 5 Silme genannt", 5 meelt- kOlllpimine, kuul
mine, nägcminc. haistminc. oli äärmiselt annastatud allcgooriline teema 16. -
17.saj hollandi, flaami maalikunstis, tavaliselt kujutatud naisefiguuridena, kas 
ühes kompositsioonis või seeriatena. 

161O.a. Wilhe lm Hölcki invcllIaariumis lisaks teistele maalidele ka - 7 bil
den aujLeimmnd. (/lIrauJ tJie slebenfreie KOI/sie" IBL 7. 1k.231 ehk 7 maali 
lõuendi I. 7 "'",,ba kunsti ( aritmeetika. astronoomia, dialektika jt) Esinevad sa
muti nii üksikkomposits ioonide kui ka seerialena. 

Tõcnäoliselt kuulub allegooriliste maalide hulka ka üks Hans Hembseni ko
gus olev laSI kujutav maal .. ein stock darauf ein kind so die Slerhlegk1!if' 
IBI. IO. Ik.263/. 

1658.a. Floris Juti invcntaariumis leidub ka lisaks portreedelc 1 prohvct Je
saja lugu " I hislOrija VOli J(,$llja .. ja 1 mütoloogiline maal .0 I Schilderey von 
Cupidi"e III'" Venere" IB\. 11 . lk. 152/. 

1670.3. leidus Friedrich Taubel I Vana Tcstamendi tccmalinc maal " ein Jo
seph historia" 1B1.1 2. lk.3p/. 

1698.:1 . on härm MüUeri inventallriumis m.·ünitud 2 ajaloolist maali " 2 his
((Jr;e srüekOO /8t .14 ./. 

5 SINNE 

SIESEN FREIE KÜNSTE 



LANDSCHAFT SCHILDEREI 

PAPPIRNE BILDEN 

MftRstikumaal 

Eraldi lemb maaslikumaill äramllrkmlist vald 3 konal 1.lIid ar"alavasti esi· 
Iles neid tunduvalt rohkem. 

Esmakordselt on iseseisvalt mamiTud 1658.8. Flons Jutl varaloendis "ci" 
'''em Itmd~chafl schilderei"- üks väike maastikumaallBl II lk.152J. 

1671 a leidus ka kaupmees Jürgen Schadcl I maastik - emc la"dschafl In 

einer lang/ichen Rahmc" /BL 12, lk.107p/. 
1698.a. J Mtillcril6 maastikku - 6 St. & hildereyen anlandlc:hnft" 
Omaeile erandiksjäävad Hans Hcmbscnilleiduvad meremaalid" 2 gemah/

le Slilck vun Sen/ffahrl" lEt.I O. lk.263!. 

Graafika. 

Tundub. el ka gra:ulka - s.o joonistused m, vaselõikoo, puul6iked, on Juba 
üsna varakult ka tavakodaniku koguillisobjektiks muulUnud, ja seda nii üksik
Iehtede km iIIu'ilrccritud raamatute kUJUl. Tcrrt'.lnolooglhsc määratlemarosc 
tõttu on raske öelda, missugusc tchnikaga konkrl'ClScIlICecm1st võis olla . se
da criti l6.s.1j . 

1563.a. leidub Engelbreclll ,an der Lippeliisaks maalidet!' " I hupen pop
picrc" hd,]l'"' 1 hunnik (hulk) pabenl pIlte IAe.3 lk J I1p/. 

1580.3. Hans Tarcki in\'cnlaariulllis leidub ka ,. nneh elii buch mit aJ/erJey 
J..:lInsfstiJcken'· IAe.6. lk 88/. 

1582 a. Cordt Keehleri poe mvcRlari hulgas oo I:! kh'inl' pflpplme hlhlf!lI" 
I Ac.6. Ik.1J3p/. 

1-583.3 Johanncs Hnulersi varndc hulgas M etlichp 41elnf' {Nlpplrlll' bIitlen" 
väikesed paberil pildid IAc.6. 1k.1411. 

1616.3 Wolllllar Mõllcril - 9 f!e/Klp/IlJ" hilder" 1B17. lk 16pl 
1621l.a Hans Maailjal 1Bt.8. lk II I raamatutest"" In tlel' emen h,hlischen 

figuren '/('.\' allell 7i!.\"Inments Vlrgili.l· SolJs: noch ein !luch \'On aJ/pr/ey Kup
ji~r.~lÜcken lIeh,'nsl den Pers/u.'/..(/I'('TI JOhOll1l FricsclI (Johanms Vred('11)l11l11 
Fnsii (Vrcdernan dc Vries). PerspckTive. gcdruckl zu Leiden lind Haag, Jat 
und holländ. von Heinr. Hondio. 16(4) - perspcklilvlõpctu~e kasiraamat 
lE Berger 1961 A87 I ., J niI =t'rri:·m:n II apenhllc" III folJO" ning ""etiiehe Kup
fi'rsracke. t!lIrllnU'r die /1 AIHJ.~fl'I.\·" 

ArvatavastI on ka meie kunstmkud kasutanud graafika! eeskuju allikaM. 
1626.a. on Heinrich Wörenhoucn omanud ~ 38 ethehe l\.up!er~lüeke In effi

RIIIJJI" 1B19. 1k.38/- .18 "asclõikelehnikas portreed 
. 1633·a. leidus Nicls JonsonsH sahtlis" .J klein Kup{i.'nUkk. IllwlI itllf'r(' 
(Bt 10 lk. lj]) e. ~ vtiikest toonitud vaselõige1. 

1652.3 JC:1Il Cordier (prantslnsest krnmnpoodnik) poe varade hulgas leidus 
kokku- IIR illlllllmlerl ":upji'r,\·tilck" (81.10 lkA 15) 

1655.3 Andrcas Ru:ingsi lese (poodnik) poe in"enlari hulgas eslllCS ka" 18 
St. alte hollti/UlIsche i!IumimcrlC Bilt/d' - 18 ... alla toonilud hollandi pilti, 
kõigc tõenäol isernali vasegravüüri. (BI .! O.lk.-I43). 

167S.a. on Elen Thiele kogus olnud ka 2 raamitud vascgmvüuri Pranl~usc 
kuningasl ju tCIll3 vcnll:lst oo 1 KUJl!er.~tf1ek des Kömgs In I'ranckreich und 
SCln!',\" Bnuley.\ /1/ Rl/III/um JJefusse(' (Dt 12.lk.-IOp) ning lisaks neile 2 vana 
piirgameni! köidetud \<Isclõigctegll mamalut --2 alte bUlher In perganJl'n 
cmgehlllllll'n IIIIt KIIJlfersflIcken: / IIllel gro.ises 8uch .\"0 mII olleYhtmd 
Ahrissc WJn A."IIJ1!er.\·l/Jcken. ein Jngerhllch mit ":up!erstflckc und / hueh 
gC'flallnt Hilderschule'" 

TõenHolisel! on saksn ja hollandi piiritOluga vasclõikcid ja muud graafikal 
levitanud ka krnampoodnikud . 

Kokkuvõte 

Viitaksin siinjuures L.Campbclli artiklilc - The Art Market in Solllhcm 
Nelherland.'i in 15.tenIU!) , lbc Burlington Maga.dn. Vohime XVIII , 1976.nr. 
877. Basccmdes OlnU töös SlImllti linnakodanikc illvcmanriurnidele lS.-16.saj., 
vtiidnb Ilmar. et pole PÕhJUSI alahilln<lln rikaste linnakodanike kui kunslimcl
seenide osa kunsti tellimisel. Oh täies1i loomulik OTll3d..1 maale ja isegi 101 ajal 



mitul maali. eelistatud olid sealjuures lõuendalusel maalid kui suhtelisel! oda· 
\'am.'ld.Ja sedajuba 15.sajtllldil (Cmnpbell 1976:190). TJipsclt sama võib te
gdrkull \'fi ita Tallinna 16 saj. kodliitiku kohla Maalide omamme oli suhteli
selt t<l\apärane. \ähcm,Ilt 16.s:1j II poolel, mnt \'õib täheldada JUb;1 väikse
male muulikogud kujunemist. Keeruline on kindlaks leha tolleaegseid temaati
lisi cellstusi. ;lr\at:mlsli olid !.elleks religioosne. allegoonHne maal ning pon
rcc lI.suj jooksul sa,\\'utab portree juUa eelisscisundi Väga keeruline on 
kind laks teha ma.l1icle päritolu. olid need siis kohalike meistrite tööd, või lelli
rud. ostetud mujalt Pmktilisel! Oll seniajani tcadm,,,"lIa. kuidas toimis kunstl
turs: mcil. kas tegcmist oli ainult atelJcctelllmustega (suurusüsteemi raames. 
,õi ~<Ii m,Jale osta ka laatade! ja kraampoodliike poest. Oli ju Jub.J I 5. !H'lj , 
kunsllkaubit!>Cjad Sak~1m<la! j:1 MadalnuUldes spclsia1isccrunud. Campbell 
\äldab ka Scd.l et JUb.1 !5.s.'lJ3Ildil Madalmaades cnamus rlWllc. mis osteti, ei 
olnud telhmu~IOOd ICamphell 1976: 19!f, 

Suun: töcn:iosuscg:1 \'oib siiski vait:!. el Tallinn .. 'lS tavakodaniku privaat
ponrcc looJl.ks on olnuu kohaltkuu meistrid. 16,saj kc9<et tcgutscs (1541-52) 
sim maalija Ja ponreust Caspar Streuss IK.mgropool 1994: 119/. keda oleks 
R('IOtsl kunlflg;lo; Gustav V<lsagl meelsasti oma ÕUkOUn:l ponrelisllll:l näinud, 
samuti maaliJ,1 Lambert Glandorp (Kangropool. 1(1)4 118). 

SaJ.lndl\ .Ihelllse umlulU:lteSl meistritest meil võiks tmli liidu nii Hans Maali
ja lKangropool. ll)?·~ : 111)/ kUi ka Cllfisti:ln Friesct /Kangropool. 199-1.: 120/. 
pusa\'alt profcsslonaaJscld maalijard kidus TatlilillaS ka Ii.saj. II poolel -
Hans J:I AlbTecht van Hcmbscn, Peter Wichertes, MaItliias Art.-'., JohmUles 
Aken, IUng loomulilmii E.W_Lonulccrjpl./Kadres, 1994'. 

NirSIl~ \olb oklmil. et ka siin leidus kunsli lct limusle jaoks lIi i piisavalt 
nõudlikku puhllk!]t kUI selle va lmista miseks vajalikke meistreid. 

Kunst lkogude .. r .. ukuse ja neis leiduvale m,utlide arvu kas\ 17.saj andIl näi
tab ühelt poolt nLi kodaniku iscteadvuse, vllii rikusc ja Jõukuse kasvu. vajadust 
represemcenda cnna~ 1 Ja 0111a S\I8uVÕS:l. kUI TÕhut:lda oma riigitnludust (pa
ffiildponrecd) mng k.a~utud.'l manle lihlsalt interjöörikltiunduslikusl aspektist 
lähtudes 
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Maalijad Tallinna Mustpeade Vennaskonnas, 
vabarneistrid ja kunstnike eneseteadvuse tõus 

)7.sajandi!. 

Tallinna J 7.s'l.jandi kunstielu uuri miseks on allikmaterjaJe üsna napilt . 
Talli nna Linnaarhiivis s..'iililatakse Tallinna rae ja maalijatetsunfti vahelist 
kirjav'ahelusl (fLA F.230.n.1.s.Bf.3J. III /, milles tõstalub põhiprobleentina 
esil e Tall inna mlmlijlllclsllllfti ja mitmete Tallinnasse tulnud maa lijalc-vaba
meistri le vahel ine vasttlolu . 

Hamburgi Riigia rhiivis IHamburgcr Staatsarchiv. edaspidi HSI säili ta tak
se deposiidi na Talli nna Musipeade Vennaskonna fondi /HS 6 12-2/6/. Nime
talud fondi uurimise kit igus leidus uudse! teave\, mis aitab valgust heita 
kunsti ja kunstniku seisundile 17.sajandi Tallinnas. Järgnevalt esitaksin ar
h iiviuuri ngute käigus avastatud uued andmed, seoksin need ka Tallinna ma· 
tcljalideg<1 ja pHUaksin nende tlajal iseloomustada kunstielus toimunud 
muudm usi. 

Hamburgi Ri igiarhiivis asuvatest materjalidcst on kasutalud Tallinna 
MUsipeade Vennaskonna 17.saj Vendade raamatuid .• Bruderbuche" CS 
(1 6 17· 1635). C6 (1635 · -n), C IO M iiges Bruderbuch mit RegiSler (16. -
1654).C I I ( 1680· 1710). 

Huvilaval kombel on milmed Tallinnas 17.sajandiltöötanud maalijatest 
ja vllbameistritest olnud ka MUSipeade Vennaskonna liikmed. Juba varem 
oli teada. et Venultskomm liige oli k li üks meie 17.sajandi tuntumaid port
retiste Ernst Wi lhelm Londieer IC.Stempel, 1935: 31/. 

1625.a. I.augustil on Mustpeade Vetmaskonna liikmeks aSlunud maalija 
Paulus Blornc. kes :lIlnClaS Vennaskonnale sel puhul ka maali .. dem Hause 
Gf!tlflchmi.~ eill lIislorie von Wll.\'.\'erfilrhen" /HS F. 6 12-216, s.C5, lk .52p/. 
1625.a. on Blollle saanud Tallinna kodanikuks m A F.230, n. 1. s.Ab.4 3. 
lk .1361 Ta tÖÖlas siin kuni surmani 1640.a . !Kangropool , 1994: 1271. 

1632.<1 . on Vennaskonna liikmeks astunud Johan Blum (Blome), kes sel 
puhul annetas I riigitaalri ja kannu !HS F.6 12-216, s.C5, 1k.114p.l 

163'.1 .01 . 12.sep!. on li ikmc:ks vastu võctud maalija ja portretisl Peter 
Wichertcs. kes lubas Vennaskonna le maal i. mis ta lle endalc kõige cnam 
mceldib "gelohel =lIr Hrlltler.\·c!mj/ =/1 verehren lI'a.\' .l'chiltlerey. l ias mir am 
heslt'lI j!.l:{ell( · IHS F.6 12-2/6. s. C6, Ik .47pl Tsunftimeister Peter Wiehertes 
-Wieherss. Wiehen (1 627-44) oli päri l Lililbekist. kust ta Tallinna kutsuti, 
Tall inna kodllll ikllks sai ta alles 164L.a./KangrojXlOl. 1994:121. 

Koos temllga on sallla l päeval Vennaskonna liikmeks astunud ka maalija 
Hans Blome. kes Vennaskonnale sel puhul annelas I ri igitaalri ja tinast kan
nu /HS. F.6 12-2/6_ s.C6. IkA7p/. Pometist Hans Blome sai Tallinna kodani
kuks 1632.a . ning töötas siin surmani 1653 .a. /Kangropool.. 1994:128/. 

1639.a . 2Y.novembril võeti Vennaskonna liikmeks vaslU maalija ja port
retist Hans VO li Hcmbscn /HS F. 6 12-216. s.C6. 1k. 30p/. Hans von Hembscll 
( 1637 - ~ I) oli sündinud 16.saj. viim<tsel veerandil Lüübekis, kus õppis seal
se 1II:Ia lija Philippe Röseleri juures. löölas seejärel Königsbcrgis ja Danzigis. 
1625 .:1. sai 111 Lüübeki meh vabameistri õigused. Töötas a lates 1637.a . Tal
linnas. kus hd .vabameistri1m kohalike <tmelik.1aslasteg<t rasket võitlust tuli 
pid.1da. lKangropool. 1994: 129/. 

Samuaegsch (l 63 9.a.29.nov. ) on VennaskQlma liikmeks vastu "õetud ka 
Hans Hembscni sell rrLA. F.230. n. 1. s.Bf.33 ill lk.471 Hans Deters /HS. 
F.6 12 - 2/6. s.CG. Ik.30p!. 

l 6~3.a . 20.oktoobril on li ikmeks vastu võetud maalija ja portretist AJb
rechl von Hcmbsen. kes sel puhul annetas 3 rii gilaalrit /H S f.6 12-216, s. C6, 
Ik.92f. 

ERNST WILHELM 
LONDICER 

PAULUS BLOME 

JOHAN BLOME 

PETER WICHERTES 

HANS VON HEMBSEN 

HANS DETERS 

ALBRECHT VON HEMSEN 



JOHANN DE SACK 

JOHANN WERNER 

HINRJCH POLAUS 

JOHANN H1NRlCH 
WEDEKJND 

HANSSACK 

Hans Hcmbscni poeg Albrecht Hembscn sai Tallinna kodanikuks 1647.3. 
Kodres. 1994:141 1 ning suri 1657 ,3. Tallinnas katku mA F.230., oA - I, 

5.35. lk.25pl. Vastava l! Vennaskonna "Bruderbuchile" on maalijad Hans 
von Hembsen ja Albrecht von Hcmbscn koos Claus Colorusega, annetanud 
16·13.3. VennaskonnaJc Poola kuninga Sigismundi portree " verehren eille 
Contrtifey ats Ihr K(jniglJche Mt~Vf!slltl Sigismuneli Of/S Polen" /HS F.6 1~ 

216, s.C6. 1k.92 /. 
165 La. on MUSIpeade Vennaskonna lükmena nimetatud ka Johann de 

Sack /HS. F.612-2/6. s. D2, Ik.H2.1 Vastavalt Niguliste kiriku meetrikaraa
matulc on seal 1652.3. 18. maillaulatalud keegi portreLiS! Johann de Sack 
ja Elisabeth Wichcrt (portretiSl Peter Wichcrti tütar) mA. F.3!. D. I 5.13. 
lk.30/. Oleviste kiriku meetrika järgi on sama portretist Johann de Sack 
maetud 1653.3. 2 mail mA. F.236. n.L 5.28 B<Ut lk. J68/. 

1655.a 18.mail on Mustpeade Vennaskonna liikmeks saanud Johann 
Wemer. kes annetas koos Hans von Gellemiga Rootsi kuninga Karl X Gus
tavi portree " verdl/'el KOnig Carolll.~ Gustofflls ContraJeit" mA F.S7. n.1. 
s.22 . lk. lOS/. Vastavalt Tallinna Oleviste kiriku meetrikaraamatule on keegi 
portretist Jolmnn Werner maetud 1655.8. 29.detsembril mA F.236. n.1. 
S.28. Bd.1. IkA261 

Hinrich Polaus astus Mustapeade Vennaskonna liikmeks 1653.a. 16.juu
nii ja anlletas sel puhul I tukmi ja I tinakannu n'LA F.87, n .J ., 22,26,89p/. 
Hinrieh Polalls oli 1646.:1. selliks portretisti Peter Wichcteri lese juures 
1F.230. n. l . s.Bf 33. Ik.7U ja abiellus 1653 .3. 11. juulil Peter Wiehenesi 
tütre Dorotheaga / TLA F.3 1. 11.1. s.J3 . Ik.3 4p/. 

1702.a. 16.septembril on Vennaskonna liikmeks saanud maalija ja portre
tist, vabarneister 10hann Hinlich Wedckind IHS F.6 12 - 216, s.e ll. Ik.141). 

On väga raske muidugi öelda. millest lähtudes on Tallinna Mustpcadcs 
tehtud otsus maalijate liikmeks võtmisel. kuid tundub, el eelistatud on pon
reliste - tsunftimeistreid ja vabameistteid. Tuleb muidugi märkida. et vaid 
erandjuhul (Hans von Hembsen. Hans Detets) on sissekandes kUjas, et te~ 
mist on maalijaga. seetÕllu saab \'ennaskoM a liikmeskonnas identifitseeri
da vaid lIeid maalijaid. kelle nimi on juba eelnevalt arltiiviallikatest teada. 
Samuti Oll 0&1 "Brudcrbuche" lõplikult kaduma läinud ja terviklikku nime
kirja ei ole võima lik koostada. 

Lisaks Mustpeade Vennaskondu moodustavatele noonele vallalistele 
kaupmeestele ja lae\'nikele, esincb 17.sajandilliikmete hulgas ka teiste elu
kutsete esindajaid, siin kohtame insenerc, apteekrcid, kirurge, koolide rckto
reid ja proressoreid, pastoreid Ju maamõõtjaid. rrLA. F.87. n. l . s.22/, kuid 
käsitöölisi nende hulgas ei ole. Peale :lbielJumist siirdusid vennaskonna liik
med Snurde Gi idi. 

Ka Suure GiIdi liikmete hulka 0 11 juba vallast ajast peale kuulunud vai mu
likud. gümnaasiumide õpetajad. organistid, kõrgemad lilUlaameLnikud, sek
retärid , juristid. arstid jt. riigitecnistujad. kuid ka siin oli välistatud käsitöö
liste astuminc giidi IG.EtzJlOld, 1975: 181 /. 

Suurde Giidi kuu lus aastatel 1727 - 29 ka portretist ja vabameister 
J.H .Wedekilld lEl.tJlold. 1 975 :22~ /. Maalijad kuulusid aga ju hoopis puhtka
sitöölislikku Kanuti GiIdi. SeetõUu ongi fakt, et Tallinna Mustpeade Ven-
1l.1skonda kuuhiS rida tsunftimeistreid ja vabarneistreid tähelepanuvaarne. 
See anllab tunnistust esimestest arglikest muudatustest. mis olid toimumas 
kunsti ja kunstniku ühiskondlikus seisundis. Et maalikunstnikke võeti vastu 
organ.isatsiooni. mille liikmeskonna moodustas kaupmeestc kõrval tolleaeg
ne imelligelllS. siis on põhjust arvata. et ma.1likunsli tunnistati kohati juba 
vaimse. imellektuaalsc tege\'Uscn.a. Kunstielu uuenemise tunnistuseks on ka 
maalijate - vabarneistrite olemasolu ning kunstnike (pro maalikunstnike) 
iseteadvuse kasv. 

Esmakordsed vihjed antud probleemile teeb oma kiljas meie 1614.a. tõe

näoliselt Tallinna piiri toluga maalija Hans Sack. kes õppis 4.a. Rootsi õu· 
konna esikunstniku loha nn Baptista van Vllteri juures. Karling oletab, et ta 
on mond;:l aega töötanud ka Poola õukonnas ./Karling. 1948 : 1231 Oma kir
jas vihjab Hans Sack sellele, et tema õpetaja ootamatu surn13 tõttu ei ole tal 
ette niiidata õpingukilja ni ng ta sc.1b kahtluse alla selle, kas seda üldse vaja 
Oll. kuna m;:wlimine on üks va ba kunst .. /Ind C.f e/der allch nicht gchrQch-



/ich ist. lIIit lehrhr;efe" =u hewei~iell. weil es cjn fre ie Kunst ist und alde ei
dem frd ist =u arheiren, M'er /1l1r wos erdliches konn" mA. F.23D. n. l . 
s.Br33m. lkA2/. 

1637.3. palub maalijaja ponretist Hans von Hembsen oma kirjas Tallinna 
meIe enda le vabnmeistri õigusi. Lüübekis anti talle vabameislri staatus ning 
~a siin (Xliub ta " ein .mlchesfreiheit =u stOt=en und erhollen". Ta mainis ka 
seda. et Põhja-Saksamaa suurtes linnades nagu Lüübekis, Hamburgis ja 
Danzigis tUllnistatakse vabakunst nikke ja imestas. miks Tallinnas nende te
gevust takistatakse. ffLA. F.230. n.1. s.Bf 33 III. IkA7/. 

Maalijate tsullfI oma vastuses meIe 1637.a. nõuab aga skraa kaitsmist ja 
suuremaid karistusi tsunftijäncstele ffLA. F.nD. n. l . s.BD3111. Ik.49p/. 

Vabameistri staatus kujuncs üsna varakult. Juba 16.saj. alguses on mitme 
(saksa) linna rnad lub.:1nud tegutseda ka vab.1meistritel. Maalijale seas olid 
need enamasti maalikunstnikud, kes tingituna sellest, et tsunftimeistrid kii
valt kontrollisid. et nad mitte puhtkäsitöölistc erialal ei tegutseks. aina cnam 
maalrikäsitÖÖSl eraldusid ja oma energia puhtalt kunstroaali alal rakcndasid. 
Taolisi vabarneistreid.. ka nime!<ltuna -schilderer" või - konterfeycr" , Iciame 
me kõigist suurematest linnadest (Lüübek, Nürnberg, Hamburg. Bn1sscI. 
Frankfurt) 17.sajandil vabameistrite os.1kaal tugevnes /Gatz, 1976: 135 1. 

Kahjuks ei viita Gatz oma raamatus konkreetsetele näidetele ega käsitle 
lähemalt seda. mismoodi oli maalijalelSunfl-idc skraades vabarneistriie p~ 
leem lahendatud. 

Rangelt reglementeeritud tsunftisüsteern. mis oli üles ehitatud jõukama 
käsitöömeistri majanduslike huvide kaitseks, ei näinud sugugi meelsasti "va
bameistri" kui võistleva jõu ilmumist . mis 'kõigutas nende monopoolset sei
sundit turul. 

1641 .a. p.:'irineb Tallinna maalijntclSunfti kaebus vabamciSlTi Albrecht von 
Hembscni petlle. kes. ise alles õpipoiss. võtvat ära kõige paremad tööd mA. 
F.230. n. 1. s.8f.33111. lk.55 1. 

1663 .a. palub maalija Maninus Oalitz Tallinna raelt vabameistri staatust . 
rrLA. F.230. n. l . s.Bf.33 nr. lk. S2/. Maninus Oalitz oli olnud tolleaegse 
Rootsi õuekunstniku David Klöcker EhrcnSlrahli õpilane ja seega väljaõppi
nud pimretist IA.Hahr. 190 1:381 

Tundub. et ka Tallinnas on püüdnud vabameistri staatust omandada just 
kõrgema erialase ettevalmistusegaja eneseteadlikum osa maalijatesI. 

1663 .01. ei olnud vabarneistri staatus Tallinna ponrctistide ja maalijale
tsunfli skraas "ccl mä.'iratletud. Esmakordsel! on selline punkt Lisatud 
1665 .a. Tallinna ponrelistide ja maalijatetstlnfti reronnitud skra.1sse, Irus lu
b.1lakse vastavalt vajadusele ühel või kahel vabarneistril linnas töötada 
ffLA. F_230. n. 1. s.514. Ac.6. Ik.257pl. Siin ei ole täpsustatud. kas vaba
llIeister ka selle või õpipoisse tohib pidada. Vabameistri staatuse tunnistami
ne tsunni skraas tähendab juba tcgelik'1llt vabameistrite legalisccri mist. Järe
likult ei olnud tol ajal enam võimalik selle probleemi ees silmi kinni pigistn
da, vabameistrcid lihtsalt tsunflijllnesteks tembcld.1des. Vahest olid ühiskon
nas jUb.1 tärkaliias jõud. kelle materiaalsele ja mora.1lsele toetusele vaba
meistrid võisid apelleerida. 

Kahjuks ei ole teada ühtegi fakti. kus Tallinna raad kellelegi vaba meist
ri õigused oleks andnud. 

Kõige markantsemaks kujuneb tsunfti - vabameistri vaheline võitlus Ernst 
Wilchem l.ondieerija Lüden Sötje puhul. kes selle tulemusena endale Rootsi 
kuninga Karl XI käest vabamcistri kirjad said /Kodres. 1994: 1441. 

1697.a. oma õpingutelt Inglismaal Tallinna S3.:1bunud noor portrctist liin
rich Wemer. palub oma kirjas raele end samuti tsunftisundusest vabastada. 
Oma ccskujuks peab la Londieeri - vermein/! /ch ja so frey von einem Mah
ler Amb/e =11 blciben, ols der ehr/iehe hUIIs/-Cunlerfeiter Londieer allh/er 
dem glelchcn "'eise =u sel=ell" ffLA F.230. n. 1. s.R03 m. 1k.l3ü/. 

1701.11. pärineb Tallinna maalijate tsunfti supliik raele, kus hild.11datakse. 
et juba 8 maalijat ja poruclisti siin tööd teevltd, õpipoisse omavad ja kui va
bad meistrid ela\'nd. ffLA F.230. n.1. s.729.- Bf.82IV. Ik. I-31. On üsna 
tõcnäoline . et nende 8 hulgas Oll ka mitmed Toompeal töötanud meistrid , 
nll il eks Bettiarnin Junge. Det10fT Gellem13nn. Lorenz Buchau, Erdtmann 
Starkloff rrLA. F.230. n. 1. s.33 111. 1k.96, 107/. keda maalijatetsunft samuti 
tsunftijäncsteks pid.1S. 

VABAMEISTER 

MARTINUS OALITZ 

LÜDERT SÕTJE 

HTNRlCH WERNER 



Võib aga märkida, et 17.saj . lõpuks on ka Tallitmas vaballleistrite näol 
lekkinud konkurents maalijatc tsunliile. Samas ei saa vabameistriteks auto.
maalselt nimetada kõiki maalijaid. kes tsunrti ei kuulunud. Nende !Sunfti 
võtmisel või mittevõtmisel võis takistuseks saada SÜIUli- või õpingukirja 
puudumine, Ilmjanduslili.ud raskused .. Näiteks võib välja lugeda maalijate Jo.
hann Werneri ja Berendt Flasskampi vahelisest tillist, et Werner oli oma 
sünnikirja Tallinna maalijatetsunftile esitanud, seda aga ntillegipärast ei akt
septeerilud rrLA. F.230. n.4-1 s.Bd. 96 . lk. 109/ Suri ta aga julm l655,aas
tal. 

Tee maalijatetsunIli oli avatud ka portretist Jolmun de Saekil , kes oli 
llbiellus tsunftimeister Peter Wicheni tütrega, tsunfti ta aga ei kuulunud, suri 
jubll l 653 .aastal. 

Tallinnas 17,sajandil valitscnud ol ukorda ei saa otseselt võrrelda ei Itaa
lia, Saksa ega Rootsi omaga. Sellist metseenlusc süsteemi, nagu see eksis
teeris Itaalias meil mõistetavatel põhjustel tekkida ei saanud. Isegi Rootsis, 
kus vab<lilleistrid olid enamjaolt õukonna või aadelkonna teenistuses. eksis
teeris varjatud vastuoiu a ukonna ja tsunfti vahel. Oma kitjas kuninganna 
Kristiinak 1655 .a. on maalijatetsunfti oldemmnn Jacob Elbfass .. tsunftijä
nesteks .. nimetanud mitmeid a ukonnll teenistuses olevaid tuntud välismai
seid kunstnikke - hollandiasI Hendriek Munniehovcni, prantslast Nicolas 
Vallarit inglisc miniaturisti Alexander Cooperi! jpt. Selle taustaks oli võõ
raste kvalifitseeritud kunstnike pöhjustatud stiiliuuenduse ja kvaliteedi tõst
mise nõuded /K.E.Stencbcrg. 1955 :37/ Oma perifecrsest seisundist tingitu
na jäid meie vabameistrid ilma õukonna toetusest. 

ilmselt ka Hollalldis ei ole suhtumine vabameistri staatusesse olnud kõigis 
linnades ühesugune. Oma põhjalikus käsitluses Delfti P.Luuka Gildist 
17.saj .. väidab Monuas. et on väga vähc dokumentecritud maalijaid (2), kes 
elasid Delftis. töötasid sõltumatult ja cnd kunagi Giidi ei rcgislrcerinud. 
Siiski peab ta Delfti erandlikuks nilhtuseks. Paljudes teistcs Hollandi linna
des moodustasid kunstnikud oma sõltumatu confrerie (vennaskonna), näi
teks Haagi maalijad asutasid 1648 . .1 . iseseisva assotsiatsiooni Pictura 
IJM.Monlüls. 1977: 99; 105/. 

Tõcnäoliselt võib k.1 Tallinna ponrctislidc ja vabameistrite vastuvõtmist 
Mustpeade Vennaskonda tõlgendada kunstnike sotsiaalse seisundi muutu
misega, ncnde eneseteadvuse kasvu ja iganenud tsunftireglemendist eraldu
mise püüdcna. 

Raske on uurida kunstnikc enda suhtumise muutunust, kuid näiteid selle 
kohta siiski leiab. Huvitavaim neist Oll Ernst Wilhelm Londieeri kiri Tal
linna MustpeiIde Vennaskonnale 1684.a. rrLA F.!:!7. n.1. s. 157. 1k 1,2/. 

Oma kirjas ütleb Londieer, et tema kunst ei ole käsitöö, vaid põhineb õp
pimisel. uurimisel ja tööl lung peab tugitlema ka teadusel " da.~ diese Kunst 
von anderen herrlichen lVissenschaften nothwelldig mus.~e begleitet werden. 
Das in Zeichnung der Com erfeilen. so wohl als anderen Schilderey en und, 
Landschaflen nicht nur ex mothesi oplica. sum/cm auch gU/en thei/s die 
principia phY$iogonomiw concurrierell" Ta viitab ka sellele, et juba Cieero 
ajal hinnati kunsti kõrgelt "$chon in tlen alten Zeiten. da Cicem ge/ebet, ist 
dem hoche(Jlen Fabio zu seineIII .mmlerharen Ruhlll mitgerechnet wortJen, 
d. =. er iII der Mah/erey erJahren gewe.\·en lesl. Cic./. Tusc."' ning soovitab 
lugeda Pl iniust .. wie hoch nher die IIU/ laej beim Piillia grastiniert wertle. 
dariiher lI'il ich den liebhaber sein 35 w buch nadllesen lassen". Plinius 
kirjeldab "Natumlis historia .. 35 raamatus Rooma kujutava kunsti teoseid 
ning toob ära ka tuntumate maalijate ja skulptorite nimed (1Keevalliku 
märkus.) Londieer v iitab ka Joachim VO li Sandrarti raa.matule .• Teutsehe 
Acadcmic der Edleu Bau-, Bild und Mahlere)' -Künste" (NÜfnberg und 
Frankfurth I-II , 1675-79), mis Oll maailma kunstiteoona . ja ajaloona 
kavandatud kompilatiivnc teos, ainus omaJalldnc J7.saj. saksa historiograa
fias (l Keevalliku märkus) .. . ,·e/hsl unser aJ/ergnädigster K6nig und Herr 
hal derselhen Zugethanen mit delll A(JeI begniüligl. und wer nichl gluuben 
lVit. da.'· derell geflie:,.sene sonslen in }J.rossen Wflrden und Ehrell gefebet. der 
Itlsse ihm :;u seiner Nachricht die Teursche Akademie. von der Ed/en Mnfe
rey ;.:1111.1'1 (le,l' Elllt:1I Herren Joachim von Samlrarl auf Stockau hochforsl
licllen P{a/:; Neuburgischen Rals :;U tiienste sein .. Londieer imesl.ab, et pa l-



j ud oma kUllst i ei hinda nillg iseend degradccrivad. Samuti tänab ta Must· 
pc<lde Vennskonda toetuse eest. ffLA. F.K7. n I. 5. 157. Ik .2p/. 

Londiceri ki ri demonstreerib teda kUI hOlritud inimest. kes on kursis tol· 
leaegse kunstikirJandusega ja kes kasutab seda oma seisukohtade selgitami· 
sel. 

Kokkuvõte 

Taustaks Tallinna 17 s;~a ndi kunstielus toimunud muudatustele on 
Ui.'inc--Eu roop<ts juba TCucssa nsist alates toimunud kunstniku isetead\'U5e 
areng_ kunstniku sotsiaalse positsiooni tõus. maalikunsti ja teiste visuaal setc 
kunstide rehabili teerimine käsitööst · iseseisvaks loominguliseks tegevuseks. 
teiste vabade kunstide kõrval. 

Visua<llsete kUllstide tõusvad sotsiaalsed Ja kultuurilised pretensioonid 
16.S.1j. Itaalias panid aluse olu lisele uuele a rengule. mis muja l Euroopas toi· 
mus veidi hilJem. ja mis oma institutsionaalse väljenduse leidis 1563.a .. kui 
Firenzes. Vas.u i õhutusel maalijad. skulptorid ja arhitektid oma sidemed kä
sitöölisle gildidega kalkestasid ja KUllstide Akadeemia (!lccademm del D,· 
.W.'1J.IW ) fo rmecrisid. See oli esimene sellelaadile akadeemia. mis sai eesku
juks teistele samalaadsetele Ilaalias ja teistes maades. Vanad töökojatradit· 
sioonid asendati regulaa rset laadi instruktsioonidega. mis sis.1ldasid ka selli· 
seid teaduslikke alasid nagu geomeetria ja anmoomia /Kristeller. 195 1 :5 141. 

1577.a. r,~atJ ja 1593 . .1 . avati pidulikult Roomas Kunstide Akadeemia. Ac
eluleiliia lli .... illl/.I/ell !Koch. 1967:11 7/. Rooma Akadeemia sai eeskujuks 
paljudele hilisemmelc Euroopas rajatud Akadccmiatele. eriti Pariisis 1648.8. 
rajatud _-Ic/l/It'IIIIt: Royale tle peimure et scuJplure ·Ie . 1664.a . Akadeemia 
reorganiseeritakse ja ta saavutab kõrgema kunstiloomingu ja kunstikasva
tuse instaJllsi n;l eelisposil siooni, mis tegeles ka kunstiteooria ja krii tikaga 
ni ng oli juhtivSl I kohal õukOllna kUllsti representeerijana !Koch. 1967: 12 1. 
12-1 /. 17.- 18 sajandi jooksul areneb ja institutsionaliscerub akadeemiline mõ
te ka teistes Euroopa maades. 

Akadeemia oma teoreet iliselt põl~endatud kunstiõppega 'U1dis respe};
taablLlsc kunstnikele. kes sellesse kuul usid ja kunstile endaJegj. la rõhutas 
loomingu intelleklllaalset aspekti lllehhaaniJise arvel.lI-Iaskell 1967: 19/ 

16.- 17.sajandil Lääne-Euroopas kunst ielu institutsionaalses struktuuri s 
toimuvad muuda tuscd - kunst eraldub käsitööst. tsunflisüstccmile alternatiivi 
loomlSC katscd ei saanud puutumala Jäua ka muidu üsna provintslikkuja 
alalhoidliku meelsusega Tallinna. Kõige enam aldid uuendustele olid Tallin
na maalijad., õigemini see osa neist. kelle kohta \'õib juba kasutada sõna 
"maalikunstnik" ning kes ise teadvustasid oma tegevust kui vaba kunsti vii· 
jelcmisl. Et ühiskond neid sellistcna kohati ka aktsepteeris. sellele viitab 
nende vastuvõtmine Mustpe.1de VellnaskOllda. 

Maalijate iscseisvumispiirgimuste iiheks esimcscks avalduseks oli lahku
loomine tisleritcst ja puunikerd.1jatest ning 01ll.:1ette tsunfli loomine 1637.a. 
Seda võib kii li seletada maalijate arvu kasvuga seoses nõudmise suurenemi· 
segll maalritöödele. kuid kas ei etendanud siin oma osa ka maalijate isetead· 
vuse kasv. maalijll töö kõrgem väärtustamine ? Alternatiivina tsunftimeist
riie esincs vllbameistri stallltiS, mille eksistccrimisöigusl 1665.a. tsunfi o li 
sunnitud tunnistama . Nagu nälut on selline tendents Tallinnas alguse saa
nud juba üSlla varakult., võimendub aga sajandi II poolel. 

Selli se eraldumistendelltsi omapäraseks väljundiks peaksin ka Tallinna 
tuntumate portrelistide ja vabameistrite vastuvõtmist Tallinna Mustpeade 
Vennaskonda. Arvatavalt on sellise \'aOOmeelsellla suhtumise aluseks noorte 
kaupmeeste hulgas nii asjaolu, et lIad ei olnud veel jäigalt ühiskonda inkor
poreeritud. kui ka scc. et oma elukutse tõttu ohd nad rohkem Euroopas rin
gi reisinudja cnnm vastuvõtlikud moodsatele ideedelc. 

Pia Ehasalu 
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Georg Gsell ja kaks maali 
Eesti Kunstimuuseumist 

1994. aastal sai Ennistuskada "Kanut" Ecsti Kunstimuuseumiil tellimuse 
restaurccrlda kaks 18. sajandi alguse maali - " Püha õhtusöömaaeg" ja "Kris
tus ristil". Esimesel neist on olemas signatuur G.GJe/l ja mittetäielik datee
ring 171.. ., teine on anonüümne. Võrdlev analüüs lubab oletada el mõlemad 
tööd pärinevad ühc kunstniku pintsh all. 

Ilmalikult aluselt lähtuv mittekirikiik kultuur oli Venemaal 18. sajandi al
guses kujunemisjärgus ja Euroop.'l haridusega vene kunstnike arv väike. Et 
tsaar Peeter I oma reformide käigus esialgu ei lunnistanud nende vene kunst
nike, kes ei olnud veel täielikult loobunud endisest maalimisviisist. täisväär
tuslikku annet ja omapära. siis oli la cclistus ja usaldus enamasti välismaa 
kunstnike poolel. Võõrale maale kUlsulUd hiilgavad meiSlrid ja keskpärased 
käsi töölised said ühtmoodi. oskustest sõltumatult, esimesteks meistriteks ja 
jäljendamise eeskujudeks. Üheks neist oli Gcorg Gscll ( erinevates variantides 
KseU, HclL Gesel ja Ivan Esei). Vaatame. mil\jst teavet tema kohta annavad 
erinevad allikad. 

Sveitsist pärit Georg GsclJ sündis 28,jaanuaril 1673 .aastal St.Gallen' is. 
Aastail 1690 - 95 õppis la maalikunsti algul Viinis. siis Frankfurtis ja pärast 
Amsterdamis: Amsterdamis olles kutsus Peeter I kunstniku oma teenistusse 
nõualldjaks. et osta maale Peterhom palee kaunistamiseks. Selle ülesandega 
saadeti Gsell St.Peterburg·i, kuhu taj~ i elu lõpuni. 

Georg Gselli tegevusest on kahjuks s.'ii linud vaid väheseid usaldatavaid 
andmeid ning maale. On teada. el kogu tcml' loometöö leidis aset St.Petcf
burg' isja selle ümbmscs. Kunstnik alustas nmüürmonide ja 71lnristseenidega. 
- praeguseks aga ei ole neist midagi teada. Seejärel läks ta ülc portreedele- see 
oli tol ajal kõige popula:nscm 7~'l nr n l. 

Keisripalee registri le järgi jätkas Miehctti 1719.aaslal maalimis- ja kroh
vitäid Suveaia grOlis. Gmlli maalis "maalija Eorgi Ezcl"' flI merejumalatega 
kompositsioone. Samal aastal maalis sama kunstnik veel Peeter I suvelossis 
plafoonid "Venemaa triumf' ja "Jekalerina [triumf'. 1722.aastal maalis ta 
miitoloogiliste! ainetel kompositsiooni "Vccnus ja Amor", ikoone Petropav
lovski kalerlraali jaoks ( I72IJ.aastal lisa ndus neile ikoon "Kristus ristil") 
ning 12. apostli ja evangcli sli üksikfiguuri Vassili saare luterlikule kirikule 



(aastast IlJ .. O asub osa ncist Ennilaazis). 173 1 - 32 . aastatcl , 'aimisid alle
goorilise sii/.cega maalid T riumfivii ra"atcle. 

Kõige tuntumad on Gselli ponreed. Neist nHiiglase Nikolai Bu~ua pon
ree·· ( 172") ja ··Scmlator Petr Tolstoi ponrcc" ( 1722-27) pärinevad Gat~ina 
paleest j ,l asuvad pmegu Moskvas Tretiakovi Galeriis. D. Rovinski loetlcb 
jiirgncvaid töid : ·'Ancmi Volõnski ponrce'· (1739). ··Jaapanlalle Dcmjan Pa
monscv· '. " Hllbcmega nai se ponree": samuti mai nib ta 7.anrimaale koduste 
stseenidcga !JI. 

Teised allikad liS,1\':\d sellelc nimekirjnlc nt.1al id - Habcmega "cnc na ine 
vannaga'· ( t7J 'J) ja ··Akt habcmega naisest- - e i ole säilinud /5/. 

Peale Peetri epohhi lavaponree kohtame kunstniku loomi ngus täna üsna 
vähetuntud, 1011'11 ag" kii li ait levi nud nu. ponrcc-rariteete, millel kujutali 
cbardeid, kes teenisid Petcrburig ' i Kunstkaameras elavate eksponaatidena. 
Levinud olid ka joonised analoom iliste detailidega. see suund oli tihedalt 
seolud Teaduste Akadeemia tegcvusega . kusjuures esikoh.11 oli täpne näh
lustc fik seeriminc. mille aga kunstilised taotlused, Samas ei välista see tööde 
esteetilis t Olll<IIXira /5/ 

Teised allikad v~idavad . et portreedc maalimises oli Gsellil palju ühist 
Amstcrdami kunstniku R. Ruysch ' iga n l. 

Kõik tolle:tegscd allikad fikseerivad ainult Gse1li töid, andmata s,1mas hin
naugut kunstniku meistcrlikkusele. Samas aga on väga kiitvalt räägitud tema 
abikaasast Dorotheast (maalikunst nik I.Graffi ja miniaturist M.-S. Mersian! 
tütar). On eri ti rõhutatud. ella oli "suur meister liblikateja putukate maa limi
miscs 13/, Pctcrburi KUflSlkaameras töötas Oorothea isegi putukate kollekt
siooni varahoidjana . 

1726. a . kutsuti t:1 koos abikaasa Dorothcag.1 Imperamorliku Akadeemia 
teenistusse joon.istus- ja maaliõpetajateks. Lig i 200 akvarclJ ist koosnevast 
lööst võllis osa ka tcma ämm. kuulus maalikunstnik kelle õpilane ja järgija 
oli tütar Maria Dorothe.1 Henrietta GScIl . Lindude. viljade, lillede ja purukate 
maalimist võib liigitada ka maalikunsti - teadusliku" SUUn..1 juurde nagu ebar
dite ponreidki. kuid kunstiteadlased peavad Gselli naispere loomingut vastu
vaidlematult kunstiteosteks· " nende iseloom on kooskõlas baroki illusoorsu
sega.. kaldumisega naturalismi . Tõcsus on seal üheks maalikunsti väärtuseks. 
kus hwnoorikus pööratakse tõsiseks fegcvuseks. mis pe.11e kõige muu võib 
pakkuda Im naudingut " /51. 

Selline Oll huvitav lugu Gsell-Merianide loomingulisest perest. Lisada võib 
veel. et perekonnapea suri 2. novembril 1740 j:t on maetud Petcrburg' i. Kol
me aasta plirast järgncs talle ka abikaasa. 

On läiCSli mÕClda". et Gsel.li maalid võisid sattuda Pcterburg' ist Tallinnaja 
kuuluda Peeter I-le. Vaata me si iski, millest jutustavad kohalikud arhiivid. 

Pccter I isiklike asjade ja palee inventan Usna üksikasjalike üleskirjutuste 
hulgas kõnealuseid maale pole. nagu ei ole ka üldse mainitud seal esinevate 
kunslJlike ja skulplOritc nimesid. VaadeldaVale rcgistritc järgi olid kunsticsc
med kuni 19. s.1jandini anonüümscd - impematorite kujud, Tallinna vaated., 
ikoonid või lihtsalt " mmllid kullatud raamides" , Mütoloogilistel ja evangeel
setei ainetel maale ei mainita üldse. välja arvatud üks rida aastast 1831 -
" PUljeriidele maalitud kuju ··Kristus ristil"· mustas vanas ta..1mis" /8 /. 

Kas võib see olla üks meie maalidest? VaSlata võib siin nii ja naa. Maini
tud ci ole spetsiifiline ovaa lronnaat. samal ajal kui maali serval on olemas 
musta randi j~ljed. Nii , 'ä rvusid maali ääred raamide värvimise ajal , 1797. -
• 98. aastate ülcskirjUlustcs leidub "ccl üks märge • ~Suur ülemine saal, kus 
, .. üks rist ilöödu " isl Vaevalt ag.1 on tcgemist meid huvitava objektiga, sest 
1785 . aasta registritcs on analoogiline teade maalist ristilööeluga. kuid puu
tahvtill8 l, 

··Püha õhtusöömaaja" jtllgi ei leia dokumentides üldse, Nii ei kinnita arhii
viandmed maalidega kaaS:ls käivat legendi ega lükka seda ka üm~r. Meile 
kättesaadav faktoloogiline materjal on ilmselgeii cbapiis,1v konkreetsemate 
järelduste tegemiseks, Sel põhjusel ei sml vaadelda antud ülevaates probleemi 
teist poolt - käsitletavate maalide ehLSust. Kuna G, Gselli tööde reprodukl
sioooe praktiliselt ei ole, siis põhjalikum uurimus saab teoks alles Ennitaan , 
Vene Muuseumi. Tretjakovi Galerii ja Peterburg' i arhiivide baasil. 

Jelena Kukina 
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Reigi kiriku maalid. 

Alates 1992. aastast on Ennisluskoja "Kallur' restauraatorid konserveeri· 
nud Rcigi kiriku maale. IhllllstikUlingimuslcsl tingituna komplitsccritud sei· 
sundis olnud maalid on huvipakkuvad ktmstilooliseltki . Järgnev kirjutis tut· 
vustab neid maale lähemalt 

Hoolimata oma perifeersesI asendis!. oli Ristija Johannese! nimele pühil· 
setud Reigi kirik 17. sajandi a lguses end kinnitanud Eeslj kulluurilukku. Põh· 
just selleks andis 1624 . aastal ametisse pühitsctud Paulus Andreas Lempelius. 
Lempeliust' iseloomustas tarkus ja korrektsus asjaajamises. Et tolle ajani asjad 
korras polnud. nähtub leatest. et eestlased enamast j kirikut ei külastanud ega 
võtnud sakramcnti. küll aga tegid seda rootslasecllSRA. Livonica 11 :62 1. 165/. 
Mitmest rahvusest koguduse teenimist soodustas Lempeliuse eesti ja rootsi 
keele oskus. Tema vastutustunne rahva ees väljendus sellcs. el Eestimaa piis
kop Johannes Rudbeckiuse kirikuvisilhtsiooni ajal 1627. aastaloli Rcigi kiri
kus kõik vajalik jumalalccnistuse pidamiseks olemas. lnventarinimistust sel
gub. et kirik oli puuSI. musta katuse ja tuletonliga «(vkk-torn) ning valmis 
akendegll. Kiriku invenlarist on o lentas allaripilt (en Rysse Tajla), amcpell
dium (aJRY.I·.I·C wllrek). punane altarikaCe (aJrMf rl/Jt!) , hõbedast karikas ( ... yl
her kalak) ja oblaatide taldrik (palen) , kantsel (predikostolf) . I suur ja 2 väi
kcsl kella (SAA Livonica 11 :621. 1(4). 17. sajandil oli orcl maakirikutcs ha
ruldane, selle olcmasolu kohta pole ka märget. Kiriku juurdc kuuluva Kärdla 
(hertnIn ) Püha Olavi ja Kõpu (Koppa) Püha Vaimu kabeli inventarist on ni
melalud mõlemal juhul vaid ühte kella. 

See kirjeldus annab taiusliku pildi kiriku sisustusest., kuid on väheüllev hili
sema. tHnaseni säilinud invcntari võrdluses !Läänemaa 1938:30; Naha 
1939:20 - 23/. Peale 1627 . aastat on kiriku asukoht muutunud kahel korral. 
1690. aasta l ehit.ati uus puust kirik PiIn (Pihla?) külla IEAA 1187-2-5170 : 
26p.l. Sedakorda pilhitscti kirik Jeesus Kristuselc ning sellenimeliseks jäi ta 
ka 1802. aastal, mil õnnistali sisse praegune kivist hoone IEELK:163 , 164/. 
Kaks viimast hoonet paikncsid ilmselt lähestikku ning mcrest ecmal. Kivikiri
kus toimus põhjalik remont 1899. aastal. Kõik kolm daalUmil võivad olla and
nud põhjuse uucndada või muuta kiriku invenlari. Viimased ümberkorraldu
sed on dokumen.tccrilud. Praeguse altarimaali kinkis kirikule 1899.a . rcmondi 
järel krahviproua Ungcm-Stemberg~ /HKM, Ungern-Slembergide krooni
ka:28/. enne seda tehtud rOlol! !Naha :261 on näha ülestikku tõstetud kahcst 
tahvclmaalist moodustatud altaripilt. Praegu on puidust alusel maalid "Püha 
õhtusöömaaeg " ja "Kolgata " tõstetud seintclc. Altaripildid olid ühendatud 
tervikuks kahell pool! pOmmidaalse nikerdraamiga. U uendalusel ~Püha 

õhtusötlmaaeg o. on identifitseeritav hoone pöhjaküljel, selle vastasküljele 
lõunas jlli arvatav<lsti "Risti lt võtmine".l 

Hämmingut tekitab kahe "Püha õhtusöömaaja " samaegne esinemine ühes 
kirikus. Ainus an'estata" põhjendus sellcks Oll. et küJgseinal o lev maaian too
dud siia varjule kas cclmisest kirikuhooncst või mõnest hüljatud kabelist ning 
ning ongi peale sed:1 siia jäänud. 

Pä ris välistatud pole ka võimalus. ct maaian kasutusel olnud epilaafina, 
··t:uhari.w;a" kasutamine epituafina on iseenesest ebaharilik. Analoogne juh
tum, kus "Püha õht usöömaaja" pilt oli kantsH taga külgseinal csines ka Pöide 
kirikus lKarling:67. Saaremaa:7101. Ei julge küll üldistad.1. et tegemist oleks 
lokaalse eripäraga, pigem on kokkusattumus juhuslik., teatud kõrvalekaldu
mist üldisest konventsioonist aga siiski illustreeriv. Juhuslikeina näivad ka 
1939. aastal Johann Naha poolt pildistatud pantseL mille rinllal, ülekullatud 
vasest Rootsi kuninganna Krist iina monogramiil ning ülekullatud vasest mõõk 
lNahu :23 /. 

1627 . aasia ülesUihendus valmis akendest (fardige Jansfer) viitab "õima
lusele. et lõcnäoliselt oli kirik asja valminud ning aknad alles uued. Nii, et 
Reigi kirik valmis ca 100 aastat peale rerormalSioonL 

Seelõllu oli võimalik kogu kiriku invelllar soetada n.Ö. lutcrlikus stii lis. Mi
da see Whendas? EI refonllccritud kirik pöördus Kristuse kui inimkonna 

RlSTIlA JOHANNESE KIRl K 

KlRlKU INVENTAR 1627.a. 
JOHANNES RUDBECKIUSE 
VISITATSIOON I PROTOKOLLIS 

169O.a. UUE KIRlKU PÜH ITSE
MINE PIHLA KÜLAS JEESUS 
KRISTUSE NIMELE. 1802.3. Kl
VJKIRIKU SISSEÕNNISTAMINE 
JA 1899.a. SELLE REMONT 

ALTARlSE IN EUHARJSTIA JA 
KOLGATA MAAlIDEGA 

EPITAAF EUHARlSTIAGA ? 

LUTERllK KUNSTIKÄSITLUS 



EUROOPA TIJNTUD MEISTRJ
TE KOOPIAD REIGI KIRIKUS 

lunastaja poole. s iis aktsepteeriti kunstis Kristuse ka RJUUusi. st. kannatusl ris
(ilöömiSI ja iilestöusmist fÄngströ m :389t, 10 katoliku kiriku sakramendisl jäi 
al les 2 - rislimineja püha õhtusöömaaeg ehk "Euharislio" , Manin Lutheri en
d.1 soovitus oli. et kui altaril on altaripilt. siis olgu see juba .... Püha õhtu~ 
maacg'", IO.Thulin:3 1,JJ: Angström :402/. Kirikuvisitalsiooni protokollides! 
selgub. et püha õhtusöömaaja ehk armulaua sakrament oli suhteliselt usulei
gClelc eesti koguduseliikmetele üks kesksemaid toiminguid kirikuga suhtlemi· 
sel. SeUe prolSCduuri illustreerimiseks oli " Püha õhtusöömaaja" pilt kohane'ja 
arus.1adav. Siiski peab mainima. el temaatikalt on see tüüpiline 17. sajandile. 
18 . sajandil hüljati p.1ljufiguuriline kompositsioon kui vanamoodne. Tänaseni 
säilinud eesti baroksetest sakraalrnaalidcst moodusl'Mld "Euharistia" käsitlu
sed 1/3 . Praegustest Reigi kiriku maalidest ei pärine esimesest kirikuhoonest 
ilmselt ükski. Võrreldes Martinus Ascaneusi4 ( 1627) ju Johann Naha (1939) 
ülestähendusi, pole sellest ajast säilinud ka muud kiriku invenlari, vaid see pä
rineb valdavall 18. saja ndist. Eelpoolmainitud kirikuvisitatsiooni protokollis 
1698. aasiast on esimesi kirikuhoonct nimetatud halvustavalt ''vanaks lagune
nud kabeliks mercr:,"nal" , Seetõnu o n raske uskuda. et sealsest inventarist sel 
ajal midagi alles ning hcas korras võinuks olla. Tõcnäoliselt on varasemad 
maalid va lminud 17. sajandi keskpaiku, kuid Hiiumaale on nad arvatavasti 
jõudnud pea le 1690. aastal. Teatud reservatsiooniga tuleb suhtuda Baltisehc 
Monatsehrifti a rtiklisse 19, sajandi lõpust. mille autor kirjutas. et Reigi kirikus 
pole mingeid nimClamisväärseid kunstiteoseid !Baltisehe Monatsehrift:416/. 
On välle tÕCnäoline. et need maalid on Rciki toodud 19, sajandi viimasel küm
nendil ning siis taas välja vahetatud. nagu nägime altaripildi puhul . Pigem il
lustreerib see näide möödunud s.'ljandi argiarusaama, ct eriti väärtuslikud on 
väärismewllist esemed ning antud juhul ka pastor Wilhelm Frese lohakust, 
kellelt need ;1 lldmed arvatavasti pärit on. Nimetatud artikl is on palju tähelepa
nu pööratud aUarinÕudele. Narvast pärit arhivaar Arnold Soom meenutas, et 
enne li maailmasõda oli Narva raekojas mitmeid suuri maale, mille kunsti
vfifirtuslikkust ta pidas küsitavaks. sam.1S identifitseeris ta neid kohalike tsunf
timaalijate meistritöödena /Soom:861. Viimane näide on loodud selleks, et näi· 
data. kuidas üks või teine aeg väärtustab erinevaid tahke. 

Nii või teisiti : Hiiumaa kohalikke mcimcid-maaJijaid polnud siis ega hil
jemgi • seetõttu s.'lllb otsustusi ja sealilliigas dateeringuid anda vaid stiilikriiti
li sele analüüsi le toctudcs. Kuigi huvi tav küsimus jaäb: mHlaL kuidas ja kes 
need maalid Reiki tõi? Sihipärasele kollektsionääritegcvuselc viitab Euroopa 
tuntud meistrile pilüdlik jäljendaminc. 

Kolgata 
Initsiaalid: keskel. mantli all MO, taga trükitud silt millel slaavi tähtedega 
Narva-ReveL Nr. 154. 
eeskuju: Zacharias Dolendo (156 1·16041) gravii~ Carel van Manderi (1548-
1606) järgi puit, seg.1tehnika (õli tempera) 134,5 x 165.5 em 

HorisonL1alsctcl laudadel kvadraatovaalne maal on tehtud Zacbarias Dolen
do vasegravilüri jllrgi, mis omakorda kasutab eeskujuna Mad..1lmaade kunstia
jaloolase Carel van Maoderi maali . Z. Dolendo passioonitsüklis oli koos tiitel
lehega 14 gmvüü ri, neist 10 oli tema tehtud ning 4 on omistatud tcma õpetaja
le 1. de Gheynile IHollSlcin:26II. Kunstnik on näidanud oma inilSiaWvi ning 
maa linud foo nilc tüüpe. keda graviiilril ei esine. Analoogsc kompositsiooniga 
on Tuhala kiriku kantsel-altari ma al. Mõlemad maalid on originaalitruud ja 
erinevad Rootsi vastavaieSI naivisUikem.1S1 näidetest. AJlarimaali staatuse on 
la omandanud a lles Reigis, enne on vist olnud osa "ikono.\·taa=is(t6, kuna te
ma proportsioonid on sobimatud tOlleaegseteie altaritüüpidele. Initsiaalidele 
MD vastaks Tallinna vabameister Martinus von Dalitz. kes sai 1663. 3. Tallin· 
na meil li,mas töötamise õiguse ISoom:26.86 /. Siiski on olemasolev materjal 
liiga napp. et seda m.tali Iling kunstnikku omavahel siduda. 

Konselveerimisktlik : maal toodi Hiiumaal! "KanuLissc" ning kaeti 4% kala· 
liimi abil proffilakti lise kJccbiscga. Sattununa liigniiskcst keskkonnast kesk· 
küttega ruumi. hakkas maal intensiivselt kuivama. LaucL1de vahel tekkisid 



suured praod. Oli selge. et puitalusel polükroomset maali pole võimalik muu
tunud keskkonn:uingimustes konserveerida. Maal paigutati kilekotti. mis oli 
osaliselt täidetud silikllgeeliga . Silikageeli niisutati ning sellega tõlgati maalile 
kunstlikult tema esialgne keskkond. Seejä rel viidi teos Hiiumaale tagasi ning 
tööd jätkusid 191J3. aasta suvel "Kallutj" välitOOdena. PrortUaktiline kleebiS 
eema ldmi sooja veega. Selle IUlemusel ernldus ka pindmine mustus. Väikse
mad kaod krunditi kriidi ja kalaliimi krundiga. Seejärel tonccrili krunt akva
reliiga. Maaliakiti d.1nunarlakija pilleeni seguga (1:3). heledamatel kohtadel 
(costali lasccringud õlivärviga. Töid juhtis lKukina. osalesid M.Mänge! ja 
Ü.Veski 

.1. Kotgilla Tuhala kirik. Folo: T.RuuNo 
~r.uoftiiA" <:s" 1995 

1 ",~IJ:~la /~'l.:hanL~ Uokndo \'A,""'gra,iiiir 
C.,<:I ... .ll1 MDmL.:ri Jugl. I"oto: Gard" 1% 1 



SAKRAALKUNSTI DONAATOR 
MANUS GABRIEL DE LA GAR
DIE 

TÄHELEPANEKUD POLÜKR()().. 
MlAKOHTA 

4. I'1lha õhmsMmueg. Livio Agresli fresko 
Oratorio del Go.nf. IOIlCIõ. Rooma. FOlo: 
Wadcl1 191< S. 

Püha õhtusöömaaeg 
eeskuju : Camelis Cortj (1533- 1578) gravüür Livio Agresti (1 - 1580) fresko 
( I 578)järgj7 
puit. õli 
155 x 152 cm 

Eestis olevad altarimaalid on püüdliku täpsusega originaalgravüürc jäl
jendavad. Praegusel juhul on Roomas asuv, Oralorio del GonfaJone' j e~ku
juks olev freskomaa l fWadc ll :ill .27'ö1 ilmeksimatult äraluniav. Ära on jäetud 
foolllling esiplaanih puuduvad kass ja koer, need puuduvad ka Com elis Corfi 
gravüüril {Christie: 89/. Cort oli väga produktiivne vaseJõigete tegija, mõned 
tema gravüürid Oll ka Tartu Ülikooli raamatukogus. nimetatud komposilsioo
nigtl gravüüri Eestis teada pole. Magnus Gabriel De la Gardie8 lemmikleema 
kunstis oli püha õhtusöömaaeg IAngslröm:4001. Sti ilikriitiliselt võiks see maal 
p.:1rineda 17. sajandi keskpaigas\. kuid arhi ivimateJjalid ei kinnita siis selle 
olemasolu Reigis. 

Konscrveerimiskäik: maaHki hI kinni tati 5% kalaliimiga läbi mikalendi uii
kimismenetlusel. lasti üks päev kuivada. seejärel pesLi mikalcnt maha keede
tud veega. Teostali üldine pinnapuhastus piirituse ja pineeni seguga ( 1:1). 
Maalillg kaeti kaitselaki ning akri.iülpistaatsialak.i ja. pineeni seguga (I :2). 

Punased. sinised ja pruunid toonid olid vees lahusluvad. Peale lakkimist 
saavutasid kostüümidetaiiide rohelised toonid kõrgläike. Rüüde varimaalin
gud ja nõud on tuhm id ning imesid lakki sisse, arvatavasti oli sün teiSlsugwle 
sideaine kui mujal Maali konserveensid J.Kukina, MMängel, H.Tigane ja 
Ü.Veski 1994.a. 



Püha õhtusöömaaeg 
eeskuju Bocthius Bolswen i ( 1 5~ 1-16J3) gravOür (163 1) Petcr Paul Rubensl 
( 1577- 1 Ci-lO) Jflrgi9 

louend. õli 
ra.:UlIUII 17t.1-.: 1-1-1 .5 cm 

Peter Paul Rubens maalis Meelideni (Be lgia) Romualdase kirikule nimeta
lud maali 1632. ans!a) /Rubcllsstecher.103/. BOClhius Bolswert. kes tcgi Ru
bensile gravcerimi stöid 16] 1 aaSia I. oli omandanud iseseisva kirjastam is- ja 
mii Liglõlgusc. Rubcns oli nimelalud kompositsiooni kallal mõtleid mõlguta
nud ligI kümme aastal. üks variam asus Berliini maaligaleriis. mis oli maali
tud 162-1 a. Roosese jargi lIing Boelhiuse gravüür talletab sclles ühc vahe
pc.11sc etapi Oksjomdcl nnglcs Rubcnsi maalilUd grisaillesi tehnikas -Püha 
õhtusöömaaeg" . "uid peale 1826. aastal selle J51Jcd kaovad. Võib-oll:l oli just 
see otscscks eeskujuks. sest graviluli Ja maali mõõdud 65:-; -19.5 cm ühtivad 
lRubenSSlcchel . I03/. Kindlal! seda väita ei saa. sest 011 andmeid. el Bolsweni 
graviiur oli koloreelilud lNagler·22 /. mis anllllb alust arvata. et eeskujuks oli 
siiski polilkroom nc maal. "Maa ll" põ hitoon on Rubensi kohta siinge. volvitud 
mum i va lgustab aillull kflünlava lglls. Selline va lgusekäshlus j1ltab kujutaru 
poolpirncd llsse. 

Relgi maali autor jälgib ühell pooli pi illlikll täpsusega graafilist eeskuju, 
kuid just tcislsugusc valguskäsitluse tõllu ei saavutala siin dramantilist pinget. 

~ . Paha ohlusõõmaadS Bo"lIl1us llo t~wmi 
vascgraviHir 1'i.1er Paul Rutl<:nslj~rgl . IlotO: 
Chrilaie 1973. 



Meisteriikult on teostatud ponrccline osa. esiletõstmist väärib Kristuse 
portree. Püüdlikust on märga~ arhitektooniJi sle dctailide tööllemisel. Nii on 
sammaste kapiteelid kaetud akantuslehise ornamcndiga eeskujuks olnud 
lihtsalt profileeritule asemel. Oletatavasti on maalja I1l<tm mõeldud algusest 
peale tervikuna, küünalde taga olnud akna kaIe on tehtud heledaks peale 
raarnimist siiski on tegemist n.Ö. kunstniku originaaliga. sama valget 
pigmenti on kasutatud ka jüngrile rõivastes. 

Maali aluslõuend koosneb kllhest paarust üks neist originaallaiuses 85,2 
cm ja teine servast lõigatud - 62,3 cm. Paanid on kokku õmmeldud käsitsi. 
Kangas on raktuurse pinnaga (z/z) labases koes, siduse tihedus on 1700:1400. 
Viimased arvud näitavad. et kangas on masinkoes. mida Eestis 17. sajandil 
vecl ei tehtud. Akantusraamistus järgib küll meil valitsenud akantusomamen
di traditsiooni. mis samasel kujul väljendus kõige selgemalt vapp-epitaafide 
mantli juures. kuid jääb siiski alla sel ajal levinud näidetele. Raami ülanurka
des põimuvad taimornamenti kotkast meenutavad linnupcad. Arvatavasti on 
need siiski fooniksid . See sobiks kokku cuharislinliku teemaga ning kinnitaks 
kontseptsiooni. et seegi "Püha õhtusöõrnaaeg" oli mõcldud altaripildiks. On 
raske esitada vastuväiteid sellele, el see võis olla teise Reigi kiriku altar (õn
nistatud 1690. aastal). Kõik Reigi maalid demonstreerivad pisut naivistlikku 
taset. kuid oma püüdlikus jäljenduscs väljcndavad nad kohalike meistrite 
kunstitloOusi. 

Reet Rasl 

I Praegu Reigi Jeesuse kirik !EELK: 1631 
~ Tõenäoliselt oli 111 krahv Ewald Aleksander Andreas Ungem-Stembergi 
(1824 - 1899, Siberi Unguri lapselaps) abikaas.1 Adele ( 1833-1915). IStaekel
berg: ~51V 
3 Seda maali on käsillenud autor aniklis "Rogier van der Weydeni kaja Eestis" 
"Renovatum Anno 1993" lk. 49 - 51. 
4 Martin Aseaneus (1575- 164 1) õppis Uppsala ülikoolis teoloogiat, la oli piis
kop Rudbeekiuse sekretär 1627 aaS\'1 visilatsioonil EeSlimaal. 1630, aastal va
liti la Rootsi riigi antikvaariks. !Nordisk Familjebok: 8591 
5 IGarde:337. Hollstein ' s, V: 2611 
~ Analoog oli Narva ISS.1I1da muutmise k...1tedraali (varasema saksa linnakiri
ku) Kuningateukse pildisein ca 1687. /KarUllg:33 I I 
7lWtldell :54, Haan:89/, Tänan soovituse eest vaadata M.-B. Wadelli monog
raafiat "Evangeliene ... " P.Ehasa lu, kelle diplomitöö "Barokiaja tahvelRlaal 
Eesti luteriusu kirikus", Tanu 19t)O, foloUsa toob ära Reigi kiriku maalidja 
neist ühe eeskujuna Livio Agresti fresko. 
H Magnus Gabriel Dc la Gardie (1622-1 686), Liivimaa kindralkubcmer 1649-
1652 ning Eesti - Liivi ja lngerimaa kindralkuberner 1655-1658. 1652 aastal 
päris Axel Julius Dc la Gardie (1637-1710) oma isa valdused, sealhulgas Kõr
gessaare mõiStI jtl Hüti klaasikoja. Noorema De la Gardie nooruse tõttu valit
ses tema asemel tema vcnd Magnus Gabriel De la Gardic lRoosma:391, vii
mane oli agajumalakanlik ning ta on kinkinud RoolSija Baltimaade kirikui
le rohkcm kui 30 altarit /Angström 1995: 521. 
9 IChristie n :84, Hollslcin's:6 11 

Kasutatud allikad ja kirjandus 

Eesti Ajalooarhiiv (EAA). 1187-2-5170 
3170- 1-1 7 
3 170-1-96 
3170-1-107 

Hiiumaa r\.1uuseumi Arhiiv (KKM). Johann Naha käsikiIja "Hiiumaa vanema
te ajalooliste ehituste ja kunstivarade inveotarisccrimise k...1tse 1939. a. " rot~ 
koopia 
"Ungern-Sternbcrgidc kroonika" 
Riigi Muinsuskaitseameti Arhiiv 
Stockholm Riksarkivet (SRA), Livoniea IL621 



A R. Die Al lcnhümcr der ehstländischen Landkirchen. Baltisehe Monalseh· 
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Eesti Evangeelscd Luterillsu Kirikud . Tanu 1939. 
Eh..'1salu. P. Barokiaja ta h"cl maal Eesti Luteriusu kirikus. Tar1u 1990. 
(Diplomitöö fOlotisa ) 
Garde. Georg. Da nske Silkebrodercdc Laerrcdsdugc fra 16 . og 17. Arhundrede 
Haan. J.C.J.Biercns dc. L' oeuvrc Gra"c dc Comclis Con Gra"eur Holla ndais 
1533 - 1578 La Haye 1948. 
Hollstei n' s Dutch and Flelllish etchings. clIgravillgs and woodcuts ca. 1450-
1700. III. V. AmSlcrdam. 
Karling. Sten. Hol .... scl1l1itzc rei und TischlerXunst der Renaissanee und des Ba
rocks in EsilOInd. Dorpat 1943. 
Uiäncmaa maateadllslik. majanduslik ja :!jalooline kirjeldus. Tartu 1938. 
(korrckluuri"ccmd) 
Naglcr. G.K. Netles aUgemeines Künstlcr-Lexicon oder Nachrichte ll von dem 
Leben und den Werken der Ma ler, Bildhauer. BaumeisteL Kupfersteeher, 
Formschncider. Lilographer. Zcichncr, Mcdailicure, Elfcnbcinarbciter, etc., 
Zweiter Ba nd, MÜllchcn 1835 . 
Nordisk Familjebok Encyklopcdi och Konversations1exikon I. Malmö 195 1. 
Roosma. Maks. fJ üti klnasikoda Hiiumaal. Jooni klaasimanufaktuuri tcgevu
sest Eestis XVII saj:mdil. Ta llinn 1% 6 . 
Saa remaa maateaduslik. majanduslik ja aja loolinc kirjeldus, Tar1u 193 4. 
Soom. Arnold. Oie Zunft handwerker in Rcval im sicb:r..chnten Jahrhundert. 
Stockholm (1)7 1. 

Stackelberg. D.M.. Genealogischc Handbuch der estländische Rinerschaft. 
1929 - 193 1. 
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Christian Ackermanni Järvamaa altarid. 

Pika traditsiooniga ccsti puull ikerdus j,l ·skulptuur jõudis oma suurima õit
scngllni 17. sajandi l koos b.1 rokk-kunsti võidutsemisega Eestis. Kunstide aren
gule aitas kaasa 17. saja nd i teisel veerand il alanud pikem rahuaeg ja muutu
nud ki riklik ko rd. 

Luterlik kirik. o lles sisuliselt teistsugune ristiusu relig ioosne vonn kw kato
liiklus. tellis oma kultusehoonetesse vastavalt uuele jumalateenistustavale p.'1I
ju uut sis\lstusl: pillg islikkc, vlHirc. nga ka alta reid. kantsleid ja epitllafc. Pa ri
tm id võimalusi puuskulptuuri ja ·nikerd use arenguks lubas altar. Seoses uue 
kUllstisuuunga asendati vanad tiib- ja kappaltarid uhkete puunikerdusle ja 
-sku lptuuridega kaun istalud froll laalsctc arhitektuursele kompositsioonidega. 

Pa lju "öimalusi pakkus lisaks bntsel. mis $..1i nüüd uue elemendina juurde 
kölartl iista. 

17. S<lj :lI1dil hakkas muultulla ka kujuTilc seisus. 1651.a. asutahld tisleri te 
tsunfti kuul usid samut i skulptorid. Et seUid tulid Eestisse enamasti 
Saksamaalt . siis tõid lIad kaasa sealseid kunsti ning sotsiaalseid mõjusid. Mi
da acg edasi. seda Cll<Illl soovi sid .kuj UTid craldud.1tsunHist. saavutada iseseis
vus ning tcgutsed:l \"abakutsclistcna. 

PUUN IKERDUS JA ·SKULp· 
TUUR I7.SAJANDlL. 

MUUTUSED 
KIRJ KUINVENTARJS. 

MUUTUSED 
TSUNFTIKORRALDUSES. 



CHRISTI AN ACKERMANN 

CHR. ACKERMANN· i 
ALTARID. 

JAAVA-MADISE KIRIKU 
ALTAR. 

KOLMlKGRUPP ALTARI 
PEALMIKUL. 
ORNAMENT AALSED 
KÜLGRELlEEFID. 
ÜMARPLASTILlSED 
FIGUURID. 

VIGALA JA SIMUNA KIRIKU 
ALTARID. 

MÄRJAMAA KIRIKU 
ALTAR. 

CHR. ACKERMANN· i 
KOMPOSITSIOON IVÕTTED. 

JÄRVA-MADISE KIRIKU 
ALT ARIMAALlD. 

TÜRI KIRIKU ALTAR. 
CHR. ACKERMANN' I 
VIIMASE PERIOODI ALTARID. 
ALTARID MARTNAS JA 
TALLINNA TooMKlRIKUS. 
1856.3. RENOVATSIOQN. 

A.G PEZOLD· i 
ALTARIMAALID 
"PÜHA ÕHTUSÖÖMAAEG" JA 
"KOLGATA". 

VANAD ALT ARIMAALID. 

MUUTUSED ALTARI 
KOMPOSITS IOONIS. 

Suurimaks 17 sajaHdi puuskulptuuri meistriks kluunes Christian Acker
man n. kes tulles 1672 .11 scllina Königsbcrgist T,\llInna. asus tööle Elert Thie
le töökotta.! I' 1675 a S<'1 i ta TalJjnna kodanikuks ning samal aastal abiellus 
E.TIüele lescga (21 Chr Ackerlllann oli mees. kes 5OO,·is olla vabakunstnik 
ning selleks. el katkcslada sidemeid tSUllfliga. luli lal loobudil E.Thiele tööko
jasl liillg "amsluscstlJ I 

Aekenn:mni cltc' -õthkkusest ning töökuscst annavad parima euekujuttlsc 
loodud altari te. kalll sli te ning epilaaride hu lk (9 altrtril. 6 kantsiit ja üle "'ilmne 
epitaali). andest aga kõneleb Joonungu kunstiline t:lse. 

e hr. Aekennanni "almistatud altarcid asub kõige rohke m Põhja-Ecslis ja 
Uiänemaal. kuid mõned aharid on la löökojasl tellitud ka Järvamaa lc. Chr 
Ackcrmanni kahest Kesk-Eestisse loodud 'lharist on huvitavaim Järva-Madlsc 
kirikus asm. eelkõlgc o ma ainll laadSllse 'Õllu kunstniku loomingus 

Jil rva-Mndise kiriku "Iwr on lihtne ühekordnc ehit is vaimulike talitUSie pi
d.1I11iscks. mida k:lnllõlV:ld kaks silcdal ja saledill korinlose sammas!. Kogu .1 1-
t<ln ülC'l1SC ning kandvlISC moodustnb ülal S< \lllmastele toetuv:!l sirgel karniisil 
<lsm kolmcfiguurilille grupp. Kõigisl kõrgemnl seisab Kristus kui maailmava
li tseja. temaSI knhcl pool ornnmendi keskel on kaks inglit. Ehkki külgmiscd, 
meiSlerlikull Icoslntud ornamcll taa lsed reljeelid. altarile vajalikku raami luues. 
mÕjuvad hiisti. on pLlrcmini õnneslunud hoogsad. liikumisttiiis vabalt seisvad 
ümarplaslilised liguurid Skulptuuride dünaamika rnJillleb keha ilmekaie hoia
kul c. kfi!c laiLllisinltatud aseluscle ning lehviva le riietusele. J1lTva-Madise kiri
ku altari karniisipea lse iilcschi tuses on sarnasuSI nii Vigala kiriku kui ka Si
mUlla kiriklI altaritega Sn masllgullc ornament ja pUlokonsool eksislccrib Vi
gala kiriku omas. taoline figuuride paigutus Simuna kiriku allaris. Järva-Ma
disc altar Oll saanud ,-jiga meeldiva ja loollluliku sümbioosi mõlemas! umbes 
SOimai ajal loodud altari ühIOsa lahendustes.!'" 

Kuid tuleb veel rõhulada UrvaoMadise altari figuunde sarnasus! II Maail
masõjas hävinud Chr. Aekerma uni Ohe uhkema teose. Ml\rJamaa kiriku ovaal
se. omalllendi- ning fi guuririkka altari skulpluuridega Just Järva-Madise ning 
Marjamaa kiriku alla rilC ülc miSles fi guurides "alitscb claanlik m'lallmakäsiI
Ius. ,"onnide sulaminc ühtscks ralnIIuks voog.'1\':lks tervikuks JätT3-Madise ki
rikll :Iltari karniisipcalsc ornamendi ja liguuridc omavil heline hästi harmonee
m,· rütm kohnnurkses kompositsioonis on krooniks altarile ning põhjendab 
Chr.Aekennanni loomingule liidiseit omase külgfiguuride puudumise. 

Praegune altariseina kam iisi scrva puudutav maal on 1867 a. H.Sprengcli 
loodud ja oleta\·asti samal aaslal paigaldHllld./5/ Paide muuscumis säi litatav:! 
esial gse altarimaali mõõdud ecld:wad paremat sobivus! ja stiilsemat sisepilldil, 
tagades nii altarile loogiliselilU ja kilLdlama r(J lm;, mida H. Sprengeli suur 
maal pracgu pi sut rikub. Jal"\.'n-Madise kiriku nltMiga samaseid töid leidub 
Uitis Dikli ( 17.sajalldi II pool) ja Rinda kirikus (177" .a.). mis nlii!..,b, et taoli
stiiloli levinud ka Kuramaal ning püsis Põlljn-Ba l1 ikumis küllaltki kaua./GI 

169].a. Türi kirikujaoks valmistatud altariga algab Chr. Ackemlanni loo
mingus viimane periood. midn iseloomustab suursugwlc lihtsus ja sirgjooneli
SIIS ning illllnc klassikalise suuna mõju . Samas s1I ilil,tvad viimased altarid 
(peale Türi "ccl Martnas ja Tallinna Toomkirikus) Ackennanni töökojas teh
tud altarite tüüpili scd jooned. Nendeks on kahcosaJislls, külgsambad, külg
skulptuurid IUlIg akantusclehe ornament. 1856. aaSlai Türi kiriku altar reno
veeri ti ja seoses sellega on algse altari kohta tekkinud mõned oletused, kuid 
tii llasel uurijal on neile r.lske vaslust leida . n l 1856.a. asetati altarisse kaks 
A.G.Pe7.0ldi 1854.3 maal itud :lI iaTimaali ·· Kolgata" ja ··Püha õhtusOO
maaeg·· .181 

Suuremõõtmelise ··Kolgala" altarisst paigutamise käigus muudeti tunduvalt 
altari ülaosa. lisades sinna pscudogooti liku leravnurgu koos tipLlS kõrguva ris
liga. 20. okI. I 99O.a . PeJ:oldi maalid va rast3ti.l9/ PiiraSI suure maali kadumist 
luli ilmsiks. el selleks. el tagada pi ldile si led1t tuge, oli lõhutud altari ülemine 
kamiis. Viimane võis olla vana :tlt:trimaali al"\'estades trapctsikujuline. kuid 
ka ürnark:!arelinc nagu hiljem ( 1700) valminud Manna kiriku :!ltaris. Igal ju
hul tekitavad ··Kolgata·· maali kõrvale seatud ingliliguurid vastuväiteid - nad 
ei sobi oma rilendiga. olles selleks liialt väikesed ning nad tunduvad pärinevat 
a ltari ülaos.'1sl. Praeguse liigenduse ja kujude paigutuse mitilrasid 1856.a . üm-



bcrkorra ldused ning võrdlus küllaltki sarnase Martna kiriku altariga näi tab, et 
need Hluudntused kahjustasLd kindla ja selge proportsiooniwjuga meist ri loo
mingu t KöiJu e hr. Ackermanm ahareid lõpetab figuuridest "õi fi guuridest ja 
omamendLst koosne\ jumnin ja tae"ase maalima t1Ieolekut sümboliseeriv kom
POSL tSloon. mis nlltld Tlin kiriku altaril puudub. 

Kaasoljal on kõigc mõjuvam ah;l ri kesko.5<1. kus altariehitis. skulptuurid ja 
maa l li ht se maalilise te,,' iku moodustavad. Võrreldes Jä,,'a-Madisc kiriku al
tari figuuridega. on " Mooscs~ ja " Ristija Johannes" enam põhjalnaisel! vaos
hoitud lILilg väljendavad erilist rahu ja p..1atosl. Skulptorina oli e hr. Acker
m ;LIIIL väljap..1istc\ . ta \':lId:.ls vabalt puulõiget ja -Ilikerdus!. Ta varasenuues 
töödes \arjutavad klljuwtawl Isiku suurejoonelist käsitust uhked rõivad. Kuigi 
ka silll OLl hoolikalt töödeldud vIImase üksikasjani riietust. allalangevaid volte. 
üleskäiiritud kiliseid. nööpe. tõuseb lIIimcsc ja ta sisemaailma kujutamine pal
ju rohkem esile. Chr. Aekermanni skulpIIlUTides väljendub ilmekalt barokia
jastu kujudele nii oma ne koukreetsc reaalsuse ja religioosse vaimsusc ühtsus. 

Algsel kLuul oli Türi kiriku altar üks suuremaid. mida ehtisid kolmed salll
t>;ld - kõige all dooria kapiteeliga salTlmaste paar, secjiirel korintose sambad 
ning ülal konnlose piilarid. Smnm<Lste külgi ning sammaste aluseid pjcdcslaa
le kaunistab ornamelitaainc reljeef. Hori sontaa ljooned komIste va he l on sirged 
ja ranged . Kogu üleschitust iseloomustab vomlide puh tus ja joonte selgus. Just 
tihke. kuid sa mas harmooniline profiil. d[inaamika puudumine altari sil uetis 
\ iitab kõige paremi ni suundumusele klassikalisele barokile. 

Tünaseks on mõlemad altarid üle maalitud : kujud heledaks. altadehitis ja 
dekooI" tumedatoonilLscks. Ometi olL neis maades. kus gooti kunsti mõju kau;t 
pÜSIS, \ä,,'disc puuskul ptuuri elujõud väga pikk. Ennistuskojas ' 'Kanut'' teh
tud analüüsid tõcstavadh et Jit rva-Madisc kiriku altari elegantne dekooI" oli 
\'ä,,' iILlle - roheline. smine. punane. Ka Türi kiriku altarist võetud proovid 
näi ta\ad .5<1 ma Altar on olnud lisun värvi rikas. Barokkajal a,,'estali alaLi ruu
mi valgustus!. Altarit ehi tades arvestati. el nii skulptuuride kui ka ornamendi 
siluell pidi taga nt tule\ as valguses hästi väljajoonisluma, kõigist avadeslläbi 
kuma\ va lgus aga vä,,'id hiisti esi le tooma. Praegu võime vaid eile kujutada, 
km Sära\'acl jõulised ning võimS11d lundusid e hr, Acke nnaJUli uued baroksed 
altarid (üks dünaallul!ne. maaliline, emotsioone kandev. teine tasakaalustatud. 
ühtlust mng harmooniat taollC\') tolles ajas. 
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TALLINNA TOOMGfLD 

GILDIVANEM J.SALME 

SUURGILD JA V ÄIKEGlLD 

IG.juuni 1921.a. 
RIIGIKOHTU ISTUNGIOTSUS 

TALLINNA ENDISE ST.KANUTi JA 
TOOMGILDI KÄSITÖÖMEISTRITE ÜHING 

Eelmises kogumikus " Rcnovtllum aUllo 1994 " avaldasime artikl i '"Tallinna 
Pliha Knllllli giid ja tema kaitsepühak Kuud Lawardi (1096-1131)" . Seoses 
uute doklHll~lIlldc ll\',llikuslamisega. mis 'inTelil kuulusid Eesti KäsitöölisIe 
Awil:müsc Seltsi esi mehele Amold TaulIuik'lJ le (aastatel 1919-1940) ja asuvad 
praegu crakogus. lii ienda llLe ülcv<ladel fakto loogilise materjaliga päraSI gildide 
lib'idccrimist (LilllHllloukogu otsus 9. juunil 1920. aastal) järgnenud aastatest. 

Toimetaja 

9. juun il 1920. aastal vastuvõetud seisuste kaotamise seaduse ja RiigikolllU 
otsuse põhjal (16. juunist 192 1, nr. 371) võcti Vabariigi valitsuse a lluvusse ka 
Tallinnil Toomgildile kuuluv killnis - ja vallasvara: arhiiv, kirjavahetus ja raa
matukogu, temale kuuluvad varandused ja ülalpeetavad asutused. Et selle ot
susega polnud rahul aga Tallinna Toomgiidi juhatus. esitas viimatle kaebuse 
E. V. Töö- ja Hoolekandeministeeriumi vastu. kust selgub giidi üldine majan
duslik seisundj .. paljud muud üksikasjad. Nii Sfu1me teada, et 20. aprillil 1920 
valiti gildivanemaks 1. Salme ja tema asetäitjaks M. HÜüs. Samal koosolekul 
otsustati vii lja astuda ka giidi likvideerimise vastu. kuna giid kujutas endast 
vnid "lihl !!raõiguslikku ühingUl ehk sellsi, aga mille kunagi sei:>"Uslisl asu
II/st" . Silmas tõdeti, et gildid kui avalik-õiguslikud asutused olid varustatud 
teatavate. endisel ajal kaunis suurte ja kaugeleulatuvate õigustega, mis linna
valitsuses lilhtsal osa etendasid. 

Suuremates linnades nagu Tallinna ja Narva. niisamuti Tartus ja Pärnus, 
moodIIstusid kaupmeestest ja haritlastest Suurgildid. käsitöölistest aga Väike
giidid. Tallinnas oli kaks käsitöögiidi - Kanuli Giid all-linnas ja Toomgiid 
Toompeal . Viimase kohta loeme. el "Tallinna Toompea kodanikud e.~intJav{/(i 
oma isearalise korporatsiouni - Toompea Giidi (Domgilde) nime all, mis ~'ei
sah koos ainl/ lt kiisiUifjUstest ja sünnitavad ,I'cega ainult Uhe seisuse. Selle 
Kildi liikmeh võtmine sünnih neilsmnul tingimustel, nagu see Tallinna 
Jlaikese gi/(Jj suhtes mdtiratu(i, htil1lteenaml/se jarel. Enne kui giidi liikmeks 
saada, oli {arvis üleühise finnakotlaniku õigu,~ed sllad", mis magistraadi 
OI.\·u,\·Tada oli". 

Tekst jätkub leheküljel 9: "Nii,\'iis kuj utasirl giltJid meil kuni viimase ajani 
avalik-6igu.l'Ii.l'i a.\'ulusi, mi,~ kas linnako(Ianikku(lest, kaupmeestest ja haritlas
Test.. . v6i vdiketöfj,~fl(se ellevõtjatest ehk kti~·itöölisle.~t ja nentle perekondadest 
ko().me~'id, kellel oli sisemine valitsus, mis vlllit.\'u.~e iilevalve alla kiiis, omad 
seaduses ettenahtud 6iguseli ja kohustused olid. Kuigi nende tegevus õige kit
saks oli jatinud. ei olnud nad mitte eraseltsitleks muu(ietud. Nende ulemad 
ametnikud hHsid kuberneri kinnituse olla, nad võeti ametivandele, i.~egi puh
kuseks pidid na(1 luha nõutama kuhermangu ülemalt, nagu seda Eestimaa ku
bermangll valit.l'u.\'e asjatoimetuste,\'T näha. Kuhermangil ulemuse loaga peeti 
giidi liikmetl' iJldkoo.l'olekuitJ, temale fkmdi aruanded ette ja ta kinnitas ee/ar
vetl." 

Edasi loeme Riigikohtu 192 1. a. juunikuu 16, päeva kohtuistungi otsustest, 
et "Tallinna Toompea kilt ehk "Gilde" 1920.a. antu" seisuste kaotamise sea
duse alla kiiih j a selle jtirele {emal oma varandu,~ed tM jll hoaleMfUle minis
teeriumile iileanda tulch ," 

Säilinud on akt Tallinna Toomgiidi varanduste Vabariigi Valitsusele 
üleandmise kohta, kust selgub, et gildile kuulus Gildimaja (Kooli tn. 9), Falk'i 
park (gildivanem Heinrich Falki kingitus 1868. aastal gildile) - 3197 ruutsül-



da. obroki m:mtükid. iiikli\' var;mdus - mööbel. keisri pildid. gi ldilipp. ja laga 
hõbekann .kaaRega jn 20 hõbcdnst ni meplaadign. varaliscd dokumendid. 

Edasi pidi giid tegutsema kui Tallinnt! Käsitöö- ja Tööstusellevõljale Ühi
sus. Sellelc astus WIStu notar Linn:lIl1iic ja nõudis sellekohase otsuse Tallinna
l'laapsalu mhukogus uuesti amllllselc \'õtmis! 16 auguslil 1920 esi tati Tallin
na Käsitöö- j'l TÖÖstusenc\'õtjate Ühisuse põhikiri regiSlfeerimiscks Riigikoh
tu üldkogule. 

Siiiliuud on ka Tnllinn:t Käsitöö- ja Toostuscnevõtjatc Ühisuse '"Toompea 
Giidi" põhikiri. mis koosneb 6 1 JXlragmhvisl. Põhikiri kinnitati 17. augustil 
1920. aaSl1lt ja regi streeriti Tallinna-Haapsalu nlhukogu juures registrisse nr. 
~6 -l aJJa ning seega võis selt s oma tege\'ust alustada . 

Ühcst teisest dokumendist. mis viilja antud Siseministeeriumi poolt 16. 
vccbmaril I 'n<J. aastal (nr. 7XR<J). sel!,'lIb. et Tallillml Endise Püha Kanuti 
Giidi j'l Toomgildide Kils itöömeistritc Ühing on registreeritud Tallinna-Haap
§<llu ralUlkogus 23 . augustil I ')22 . aaSiai (nr. 220 a ll) ja et Uhingul on õigus 
k;lIlda lippu. mille üks külg on helesinine. teine kollanc. Sinise külje kcskel 
asub ühingu rinnamiirk ja märgi üleval ning all kuldtähtedeg.1 ühingu nimi. 
aastaarvud I 32<J-l lJ35. Lipu kollase poole keskel on tammep..'i rgade ja punane
I11Ust värvili ste joontega piimtud kuusnurg .. kuju tis. millc sees 25 kIIsi töö
meistri amcti tunnlL~märk . 

Säilinud on ka kiisikirjalinc leping. ).."lIst selgub. et lipu teostas liputööstur 
pr 5efTcr hinnaga 150 kr. Lipu sisscönnistaminc toimus ....... 1935.aasta l ja 
pidukõncs öeldi muuhulgas: ·· ... cnd. S1.Kalluti ja Toom-Gildcd olid keskajast 
peale Tallinna käsitööstmitc seisuslikuks koonduseks. kuhu olid koondatud 
käsitõõslurid kõikidelt :lladclt. Gildidc osa käsitoostuse edendamises ja käsi
tÖÖSlurile kutsecetika tõst mises ei olnud väike. Gildid nõudsid oma venWldclt 
tä it ja tublil lööoskust. vajalikku ühtelloidmist ja ausust. Töö ja ausus olid põ
himõtted. mis gi ldide seinte vahel v'llitsesid. Oma liikmcte loet.lmine ja avita
mine olid gildidel kõrgemaks ülCS;lndeks. Seda oma ülesannct täitsid gildid 
kulU \'ii lllase ajani. ja ncid ülesandeid peamc ka mcie. kes meic endistest gil
didcst välja \'õrsunud olcme. täi tma. Töö. ausus ja ühtehoidmine olgu meie li
pukiri.ia piih;] põhimõtc.·· 

A Tammiku juures säilinud dokumclllide juurcs pakub hilvi veel üks käsi
kiri - '"Mfl rkmeid Tallinna g ildide ajaloost". kus tcksti autor esineb mõningate 
uudsete mõtctcga. mis töcnäoliselt toctuvad tema kasutuses olnud vanadele 
ürikulclc. Avaldamc sellcst käsikirjast osa. mis puudutab Ta llinna g ildide aja
lugu. 

'" Vanimatcks käsitööliste gildideks Tallinnas olid Püha Kanuti ja Olevistc 
gildid. Esi mcst mainitaltse esmakordselt seoses Gildihoone ehitamisega aastal 
1326 jil vii mast poolteist aastakümmet hiljem. aastal 1 3~ 1. Seega Oll 1l.1d asu
Wtud Taani ajal. Nagu nähtub nende nimedcst või õigemini nende kailscpüha
kute nimedcst ja seesmisest stm ktuurisl. ulatuvlld nad skandinaavia mõjupiir
konda. 19.1tahes on Tallinna g iJdid üks väheseid ülc saja aasta Eestimaal kCSl
liud Taani val ~tsemis;ljn pärandusi. mis pe:t:legu mUlJlllllullul! püsisid kuni 
kõige lähelllu Juani. 

Kanllt i gi Idi. kes oli Tallinna k:lsitööJlste gildidest iiks suurcmaid ja mõju
kamaid. ning püsis kwü Eesti iseseisvumiseni. oli rajatud Taani eeskujul. Mil
te üksi ta kaitsepühak. kuningas Kanllt IV või Püha. kes katoliku kirikule osu
t:llud leenete eest ja vägiv<1 ldsc surm;! tõttu kuulutati märtriks ja pühakuks, ei 
olc Taani pärilOlu. vaid veel enam. Võrreldes Kanuti gildi vanemat skraad ehk 
põhikorda Malmö samanimelise giidi skmag.1 (MallllÖ kuulus süs Taanile), 
siis näem~. et ta peaaegu sõna sõnalt ühtub eelmisega. 

Teiseks käsitööriste gildiks all-linnas. nagu ma juba va rcm nimetasin oli la 
kailsepühaku. Norra kUlling.1 Püha Olause nime kandev Oleviste Giid. Seni on 
peelud leda niiöelda alamaks või vähem auv!Hirselest käsitööaladel tootseva 
linnaelanikkonna koondiseks. Kuid nII ib. et see seni millegip.'1rast püsinud a r
va mine ci olc paika pidav. vähemall mitte giidi tegcvuse kohta kuni 17. sajan
di keskpaigani. Tõsi. Oleviste Giidi kuulusid limuseas lihtS<1lllate käsitöõlistc 
tsunnid nagu müürisscpad. kiviraidu rid. puussepad. voori· ja kämmehed, 
mündrikud. tclliskh'ipõlctaJad. kanepiketrajad. " lInnutatud vilja ja soola kaa
luj;ld. kella lööjad. sUfllumatjadjne .. kuid S<1mas kuulusid sinnn ka niiöelda a~ 
viilirscte käsitööli ste tsunftid. nagu kujnrid, tiindcrsepad. ratassepad, lacvni-

TOOMGILDI PÕHIKIRI 

TALLINNA 
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Ü IIING 

"MÄRKME ID TALLINNA 
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kild, nodl ja killllasle valmistajad. vöörinmade tegijad. vase ehk kannIIde va
la.iad. polscpad. köösnerid. lihunikud j nc .. kes smnancgscll esinevad ka Kanuti 
gild is. Ja nagu malllitakse iihes Oleviste GiIdi kacbckirjas magislraadilc Root
si aj:1 lõpu poolell. olevat \'arem giIdi kuululIlId vccl palju lcisigi auväärt 
tSllnfte. mis aga alles , 'iimilScI ajnJ. pea le 1602. aaSI:1 katku ebaseaduslikult ja 
skr<lll \'(ls la scl l lii inud üle Kanuli GiIdi . Nagu niiha ka ,'ancmales! ürikutest Oll 
Oleviste Gi idi nii magistraadi klli ka gildide poolt kohcldud võrdsella Kaullti 
Gild ile. Oma õigusliku seisundi. privileegide ja huvide kaitsmisel esinevad 
nad pea :dmi lIlagistraadi 'ja leisIe võimudejuures, ilma et oleks märgata min
gisugust ,alle tegemist. 

Alles 17 s;üand tõi Oleviste Giidi edaspidi sesse ellu suure pöörde. Norges-
1:1IulI<I 1602. aast'1 katkust ja paljude IsunOide ühinem isesI Kalluli Gildiga. ei 
StiililIUd t<1 kUllngi enam voila t:lgasi oma endist positsiooni. Veel enam, kuna 
sinJla olid jiiilnud alles peale JIlõne üksiku, vaid eestlasteSI kui toll;tial valitse
t:1\"ast mitvast koosnevad tsunftid. siis hakati talle vaatama ülevalt alla. Samu
ti pütidis ka JIl;Jgistraad teda alav;i:imtada. Nii näiteks 17. sajandi viieküm
ncndatd aast;llcl TOOli1:1pile,';}!. miltoimus rae koosseisu uuendamine. ei lask
nud nl:ld ",111:1 kombe kollasclt cllam Olevi ste GiIdi csindajaid vast:J valc pidu
soogi le ega "õtnud neid õnnesoovijate ll:l vastu. Seltsis veel muidki takistusi ja 
lõpuks ilma giIdi ellese teadma la ühendati 1675 Kuninga k:isukirjaga Kanut1 



Gi ldiga. Ka nnti G,id i aga "õllis olUa liigctcks v;Istu vaid neid. kcs sünnikirja
dega suutsid töcnd:lda oma :luvilt!rsct päri tolu. Seega oli enamik Oleviste Giidi 
kuuluvaid liikmeid lIluutunud õigustcta ja blitset,l olcvusiks ning mõisnikku
deloli koguni võimalus kunagi mnmu juba tcma alalt lahkunud ja linna siir
dunud talupoegade jiircltulijaid-klisitöölisi nõuda tagasi . Kiili õn nestus veel 
Kalluti Gild1st eemalejäätIItel Stockholmis 16M I. n..'1slal kuninga JUurcs läbiviia 
gildide uucsti lahut:llnisl . kuid sellel ei olnud cnam tegelikult suuremat lähl
sust. Raad piHidis t<l olemasolulc kõigiti Ichn takistusi ja lisaks niigi juba vint
sutllsi st ja protsessidest vaesustuulid gi idi tabasid milmcd Õnnctuscd. GiIdi
hoone põles'lIIaha. Stockholm i saadet ud saadikuIdI võtsid tcclmaanteeröövlid 
reisttraha ja g iidi pn\ ileegid ning dokumendid. Kõige selle tagajärjeks oli. el 
la lIucstija j iiiidavalt 1698liideli Kanuti Gildiga. 

Vanusel t kolmand:l käsltöölislc gi ldina T:lllinnas tuleks vcclmalnida Maar
ju- võ i Toomgiidi Toompeal. Tcma asutolminc langcb 15. saj:lndi alguselc. 
secga ajastulc. mil Ta llinn H:Hl5.1 lillnan;) elas ülc oma hiilgcpäcvi. Ajajook
sul. criu aga 14 sajandi lõpul. peale Illaa iildise ra huncmisc. tckkis ka Toolll
pc:l eeslilina Tõnismäele rohkesti er:unaju. Ühtlasi asus siia suurcmal alVU l 
kiiSitöölisi. kcs piltidsid toodeida ka maaclanikkOllna tarbetc rahu ldamiseks 
Vn:lI:l lllala sellelc ei olnud 1-107. a;lstal asutalud Maarja ehk Toomgiidi siiski 
puht kiisitöölistc koondis vaid siia kuulusid pea lc viimastc ka vai mulikud. los-

16M l.a. GlLDIDE UUS 
LAHlJTAMINE 

1698.3. GILDIDE LIITMINE 
MAARJA- c. TOOMGILD 

1-I07.a. MAARJA GILDI 
ASUTAM ISAASTA 



1508.a. KEELATI EESTLASTE 
VASTUVÖTI GlLDI 

stkomluuri Icellrid ja koguni riiiitlid. Isegi giIdi asutajaks ei olnud käsitöölised 
vaid kalOliku vaimulikud - toomhärrad. Samasena teotses Toomgiid kuni re
ronnat sioonini . EI aga kaloliku usk Toompea l kestis inirnea klUernini kui all
linnas. siis toimus ftmberkorra ldaminc alles Rootsi ajaL Esmajoones pandi 
maksma korraldus. et giidi liigeteks võivad olla ainull käsitöölised. Hiljem 
kustutati skraast ka katoliku aegne kaitscpühak - Maalja-Tacvakuninganua ja 
giIdi hakati nimetama lihtsalt Toomgildiks. Siiski ei pääsenud korporatiivne 
vaim . tsunfti eeskirjadest ning nõudmistest kinnipidamine Toompeal ~ullagi 

sellisel ulalllsel maksvusele kui all-linnas. Kui kedagi mingil põhjusel ei võe
tud vastu Kantlti Giidi ja ka magistraad ei annud talle linnas töötamiseks luba . 
sii s oli ainukeseks lootuseks katsuda õllnc Toompeal. Nagu nähtub sellest tin
gilud rohketest protsessidest Kallllti Gi ldiga. andis see pc<l alati soovitud tule
Ilmsi . Üldse ei olnud Toompea ja Kallul i Giidi vahekord kunagi päris ladus, 
Hal"'l liibiS<l:l mise põhjused seisid selles. el Toompea käsitöölised, kelle tege
VIIsaIa oli viiga piiralud. püüdsid omi produkle müüa ka all-hnnas. Tüli all
linna ja Toompea gi Idi vahel a renes kord isegi nii suurcks. ct Rootsi kuningas 
Gustav Adolr kuningliku määmsega asja pidi lahendama. Kuninga eeskilja 
kohaselt võisid ToomgiIdi kuuluvad kiisitöö nõuetele vastavate õigustega 
meistrid müüa oma töösaadllsi ka linnas. samuti seal töötada. Teiselt poolI aga 
keelati Toomgildil edasipidi giIdi nõudmisi käsitöö alal mittctiiilllud kodanikM 
kude vastuvõtmine gi idi liikmeiks. Olemasolevad võisid töölaela ainult Toom
peal ja sealgi ilma sellideta ja õpipoislcta . 

Peale eel mainil u k11valses Gust:\\' Adolf ajajooksul koguni all-Ii tma ja 
Toompe:l Gildisse kuuluvate tsunnide liitmi s!. Sclleks pani maksma eelkorral
duse. et kui mõni tsunn Toompc..11 on küllalt IItgev ning väärikas siis peab Ka
nuti või Oleviste Gi idi vastav tsunft Isunnivanernale kaasistniku (Beisitzer) 
valima Too mpea giid i kuuluvast tsunftiSL Kanuti Giidi vastuscismise tõttu ei 
pääsenud see korraldus aga kunagi maksvusele ja ununes pea. Küll katsusid 
hiljem enese algatusel ühincd.1 mõncd all-linna ja Toompea tsunftid. nagu 
müüri sepad ja pamkategijad. kuid ka need katsed lõppesid varem või hiljem 
pikkade protsessidega ... .. 

Edasi kiljc1dab teksti autor gi ldidc koosseise. aaslapiduslusi. liikmekssaa
misl. meistritöid. elukombeid jne. 150S. a. keela1i eeSliaste vastuvõtt Kanuti 
Giidi . Kuni 1878, aasta ni va lis giidivanemad Toompea kogukond. 1724. a. 
kelllestali nõue vCILe noormeeste välj'lõppeks meistrite juures. 1786, a. k<lota
sid gi ldid oma seisuslikud eesõ(L,'llsed. 

Endel Valk-Falk 



Maalide struktuur ja selle üksikute osade 
iseloomustamine destruktiivsetel meetoditel. 

Väga harva jõuavad möödunud aegade kunstiteosed meieni oma esialgsel 
kujul. Aeglaselt, kuid halastamatult jätab neile jälje aeg. väga sageli muu· 
elavad teost inimeste maitsed. mood. seda püütakse üha uuendada. Kuid isegi 
siis. kui teosed asuvad muuseumides. ei jM nad muutwnatuteks. Materjalide
ga. millest maal vms. koosneb. toimub pidev loomulik vananemine. Seetõttu 
vajab ka hoolikalt säilitatud teos mõne aja möödudes restaureeri mist. Kuid 
kuidas peaks restaurautor toimima? Maali restaureerimise üle (ü1emaalingutc. 
ebaõnnestunud paranduste eemaldamine jL opcrtsioonid) otsustatakse alles 
pärast eeluuringuid. Need on vajalikud ka maali säilivusaslmc hindamisel, 
kunstniku poolt kasutatud materja lide mMramiseL Viimaste teadmine on va
jalik sobivate restaureerimismaterjalide valimiseks, mille kontakt originaali 
materjalidega ei kutsu esile negatiivseid kõrvalllähtusi. 

Praeguse aja restaureerimispraktika seab esimesele kohale kunstiteoste kon
serveerimise, mille põhiliseks ülesandeks on teose säilitustingimuste stabili
seerimine. Sellega seoses kerkib esile vajadus uurida teose lagunemispõhjusi 
ning nende likvideeri mi svõimalusija pöördumatust. 

Maalide fCStaureeri mi sel tuleb arvesse VÕita ka teose välisilmes toimunud 
muutused. mis enam.1sti on materjalide loomuliku vananemise tulemus. Aja 
jooksul maali pealmine kiht tumeneb ja laguneb: tolm. mustus ning tahm 
muudavad koloriiti. Läbi kolletunud lakikihi paistab maal kui läbi kollase val
gustil trio Kuid isegi neiljuhtudel. kui kaitsekiht ei riku maali üldmuljet, ei jää 
teos muutumaluks. Pealmine värvikiht muutub vananemisprotsessi käigus lä
bipaisrvaks, läbi hakkavad kWllama alumised värvikihid ja värvilised krundid. 
mille tulemusena muutub ka teose üldine koloriit. Nende nähtuste selgitami
seks ning neile teadusliku seletuse andmiseks ongi vaja läbi viia vastavad teh
noloogilised uurimused. 

Mitte vältem olulised pole need uurimused maali tehnoloogia ajaloo seisu
kohalt. Uurimuste käigus saadud andmed aluste, värvide ja krundi koostise 
ning kihtide pealekandmise kohta kergendlwad orientccrumist erinevate kool
kondadeja kunstnike vahel. Pole vist vaja lisada. kui olulised on need teadmi
sed restauraatoriie või kunsliajaloolascle, 

I. Maalide struktuur 
Enne pikemat peatumisl kunstiteoste mikrokeemilisei iseloomustamisel tu

leks lahti mÕtestad.1 maali struktuuri olemus. Joonisell on skemaatiliseit too
dud kihtide järjestus lõuendil ja puidu!. mida on kaSiltatud keskajast 19.sajan
dini. Võib eri stada nelja põhilist clementi. milleks on: alus, krunt, värvikihid 
ja lakiki hid 11 /. 
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1.1. Alus 

1.2. Krunt 
KRUNDI T Äl-ITSUS 

KRUNDI STRUKTUUR 

KRIIDIKRUNT 

Al ustella on põhilise lt kasutmud lõuendit ja puitu_ Ühele või teisele ajas
lule JlI koolkoJlnnle Oll sagel i iseloomulik millgi kindla puidu- või lekstiilikiu
dude liIgi kasuta mine. 

Keskajal 1I1nalitl põhil iselt lInast jõl kallcpist valmiSimud tekstii lidelc. 
puuvill ilmus kasutusse I I) . sajandil Kiu liik ning siduseviis võivad olla vih
jcks maali pluilolu määramisel 17 /. KUId siin el saajäUa märkimata ka teiste 
materjõllide. nt piirgamendi. paberi. metallI. keraamiliste materjalide. kivi ja 
kla'lsl. või malikku kasut:lmiSI maali :lluSICIW I I I. 

Alus oli harva wi rvikihi va heluks kandjnks. Ukskõik. millise alusegn oli tc
gcmist. abli kallll la penlc veel knml. Krunl tllangib suun osn tcose loonlisel. 
m;iärates suurelt jaolt ka tema süilivusc_ Sellest johtuvalt pidasid vanad meisl
rid krulldi valikul ja vnlmistnmist tähtSiHmaks operatsiooniks 12/. 

Ölinmalls Oll krundi otstarbeks !lcelata vän'ikihist sidc,.-linc liig. takistades 
sa m:lS tema sissctUllgi lllist alusesse ja hoides leda oksüdcenuuise ja lõhustu
mise eest. Oluline roll on krundil pilln:! moodustamises vjn'ikihi alla. mis 
suurelt osalt m:iiimb am viin'iki hl faktuurl . Mõnel ajastul mängis otsustavat 
Osa tcose koloriidi konstrueerimises ka knllldi viin'. 

Krundi valmlstamismeelod. lCm:l slnJknwT. koosIIs ja vitrv ei olnud maa
liajaloo erinevatel elappidel ja erincvates maadcs ühcsugune. Krundimassi täl
dis sõltus koha likust looduslikust materjalisl . krundi faktuur jõl vän' - ajastu 
VÕI koolkon na tehnoloogilislcst ja esteelillslest nõudmistes.!. kunstniku indivi
duaalsesl sliilis!. Sidc.Jlne "Hl ik (Iiim. hiljem õli) sõltus iihc või Icise koolkon
Ila poolt ed iSlntilvaSI tradilsioomsl. klimaalili s!est tingimustest j m. faktoritest 
1,,"1 . tabel JJ. 

T nh..:! I - ~Iaalil~lullkal ~ ar~ngll ""~~m · I;l 

I'Õ HI l .(ll ;.JA 

13 ' '''1 I\:rundik,. kri'I-! looume liim I\:nmd,k.< k,p" ! [oonlTk; li im 

14.S3J 2. IsolatsIoon Hinll I'oi o!.ga-tvahd <okkat l ,, 'n~ p'gm~m 
I ~ .S3J ;\ S,d~nin~ks ,mm~ i mllnakolbn~ "õi lii,,, 

2. lsolalsloon liiml .. ilT munaknlla.",ga 
3 Sid(l.ilin~ksmuna • • ahd lilln 

I 5''''J . '' !~ u s: olim;",h I~"iku n lgu~ I ~ AAj j(l(lk .. tl i\li'ldcarnc ~,,-<ulu ,~ lc\-Õll 

~!~ .. <",a ponh peale Flandrrasl1a~as,põõrduml'1 
Alrn;: pu;1 

16 . .aj 1 hmnJih kriil- loomnc li im I. I\:rundik< kip~-I""mnc li im 
2. h.alatsioonikl< 61j-,-sikkatiivne plgm",,1 
J. Sidu",",,1;s \iii või het<lllalC \·a,,·idc ja~~" pwlciin 

~. [""latSloon,h Mi ' ~,kkal!i"n~ pigrn(;nt 
J Sid • .;a,"~h muna "ÕI umu ll munakollane: 

la!ljad "õi ra~"a.",--d ~'mlll<i""nid:õli 

N u.< pilli 

17.""-J ImpnmalulIr oliga halt punll>d pl.ma,!o.' halli I 
voi iilikihl l ~ik""l;i\n~ p1b'11\unl 

1& saj 

2. 1."'''_ vo; pähklioh sl!kam~ \'ajk 
või V""l!<!ts,a Hlrpcntin "õi vaha 

mHl 
!\d~ , õ h kasutamm" 

~. \",I"I<,,,,,n õlo ga 

'I õ l ;si<k" in ~ (1,",,- .,õi pilhkliõli ) 
\ " lg..: knmdL k""'"I:,m,," löp..:lanunc 

I i\l iimprimaluur (2 kihli ) "õi krunl \'lIh. nIn",,! 
~, I'~hkh - võ' linaoll . id<!llinu (, v,uk) 

Stmkllmrilt Oll knJllt kihil lllc susteCm, nus klõlssikaliscs maalikunstis koos
neb kolmcst "õi lleljasl pcallliscst elemendisI. milleks on: isoleeriv liimikihl
kOlm ise (üks "õi mitu teinelcisele k;Jnlud kihli). mõncdel juhtudel tcine lii-
1l1ikihl .la impn mallllJf. Vi iniasI ei kasulaia õlimaa lis mille kui isoleerival kih
li. va id ta Sisaldab ka kindlat. kunstlliku poolt vali tud pig menti. mis müiirab 
iira teose üldise või lokaal se lonaalsusc. lmprinwluur ei pea maal i sl mkluuri 
ilmllngJmata kuuluma !lI. 

Krundi kandmisel l;'lInmcpanccli le kasutasid flaami Pritllitiivid krii li ja 
loomsel Iiimi. mida liS<l ti tav<llise l1 kahe suhteliselt paksu kihinn : viimane kiht 
hoomt i en:llu:Jsti Iltahaja piud kacti õlikrundiga_ 



lI:,all:l POllutll Vld kasulasid kn llldllla kipsI (~t' ... so) .1:1 loonlsc hinll segu 
ESll llcseml k;lIllI pea le .I!/' .... W! gl'll., .~" . ~--cj il rd ~l's.m solld/' : 14 Ja 15.S:ljandll 
oh lradll sioolliks lmmulada lIIarli selle!) kmndlS Ja ascl<ld:i sccj:lrcl paplist pa
neellle. 

Euroopa lIIaalikullst.lnguncs [ing likllltll .: nde bhe suhtel isclt crincva tr.ldit
sioolli \nhel kahcks kcriks Provcllceja Hispaania kasutasid Itanha tradilsiDCr 
ni - .~ l',"'WI j l'! sclles ilHlIlIl lalud lõucnd. Oöömim:la l kasutas goot i sllil 15 sa
J llldi jooksul itaalia te/Uli k:!t. Mcistcr Thcodonc eelistas I" .sajand! teisel p0o

lel maalinl1st kmdile. mis eelnevalt oh lsoleerllud õliga vastavalt põhja tradil
sioonldclc. Põhjalililli tc hnlkat eeli stasid ka Saksamaa. Poola. Põhj a-Pr:l nt sus
maa. Tourallle. InglisJ1l:ln ja Norra . VIImane siiilitas pikka aega imllllltatud 
tckstiiliribnde kasulamisc puidu liitl1\l sel. ponugalis oli kmnt õhukc ja nõrgn 
kaucvõil1lcgn ning vaimislatud kas !!I' ...... (J · st V:lst<lvaJt lõuna trndit sioonidele. 
või kriidisl. mis oli om:w c Oaallll traditSioonidele: :lntud rakt pccgcld;lb k:l 
!luugllmimml poliitil is. sidemeid LI.SSõlbo.lI ja Flandria vahcl OI 

Varases Ita;\li:\ maalikunstis kOllld ltl sagel i nii puidut:t h\ li pc.'I lispool kUi 
ka tagunulle pool j a küljed. Sama tchu I" - 16 .s.'Ijandil Saksmmm!. Hollandis. 
Prant SllSlll:lal. :lIIaloogili selt toim isid scrb ... ikoonikunstnikud j:l I" saj:lndi 
tsehhllllcistrid. Kui lahvli ICIIIC pool el olnud maali aluseks. kalli; krunt tema
le paksu kihilla. Altarile uksetiibadel. kus on mõlemal pool kujutis, tchti lagu
!IHne krUllI pealmiscst õhem. vahel puudus In n~a üldse nl. 

Teist meetodit kaSUlat i lõuendi krunllTllIscks. Elastsusc s.'Iavul:unisck.s pii
s.'IS lõucndi kalmisest õhllkese kipsi kihiga. ku igi kruntida võ is ka Ilma kipsl
t:1 . Sel juhIII "allilistal i jl<'ISla jahust. pahkiiõlist ja plilvalgcsl ni ng ka nl! noa ja 
kfil1lga si ludcs lõuend ile. Parast seda kaeti knllll üks või kaks korda vedela lii
miga. seejiirel imprinmlumi ga. Selline knml on küllalt õhuke, la ei kala 
lõucndi ebat as:lSllsi ( il iHi cks 16. - U! .s.'Ij:lndi maalidel) nl. 

Sõltumata sellest. kas knmdiks oli kdit või kips. ~Iihlas la paljude saja ndi
te vältel oma \'alge varvl. Tema onmduscd Ilmnc\'ad tthelikult siis. kui talle 
kantakse pealc lasccd v:ld viirvid. mis tänu krundi valgusl pccgcld.1vatcle 
omadustele Oll1..111davad Slscmise helendllsc n l. 

Primiti ivldc poolt maalitud lõucndll1:1ale Oll nende hapnlsc tÕllU üsna vähc 
sililillud. kuigi nCld ":l lmistati üsna palju: ,lmp('Jel Pmnlsusmaa l. maal lein 
/'I'lIsa'l Itaalias "õi Ti/chlelll Sak5Omlaal. 6 hukelle leiti rell .... a Itaalias on ulcs 
ehilatud j!('s .... O .... ofltle 'sl ja nahaliimis!. mis 01\ scgatud kas 111rkl isc või suhkru
ga. ilUS d hclldavad kmndl \'oolavllSI: seetõtlullil tuvad tcksliili õnarused pare
lIlilli ja nende htigroskoopsusc tÕllU jii:ib kmnt paiudHkum. Flandrias ka nti Ii
Iklselc krundile ainult lI:1halill11 ilma kmndita (riielllem). 

l6.s:ljandil valmist:l.Ii ka teistsugust valgct krunti õlisl ja pliivalgcst. mis 
moodustas esimese valge kOlndi ja v1irvikihi vaheloleva kihi (j /. 

16.söUlludil ilmus kasutusclc mitlneid lI usi jiiiku kiVialuseid (Iapis-Iazu li. 
Illarmor. tahvclkiltkivi). millele VÕIS maa lida vahetuil : metall id kaeti kas 
kiiiis!allgum:lhJa VÕI puhla õl iga {j j. 

Põhja-Euroopas sai 17.s.1Jalldi algusesl lõuendi krundiks hele ooker. mida 
lillllkruut idega. kuid lõuendid krundi li värviliste õlikrulllidcga. IS.sajandi lõ
pul ning 16 .s'lj:lndi ;!lgul levisid IlIlIIcpul1ased. pruunikaslnustad umbrat si
saldavöld kmudid . Puna ne krunt oli tüüpilinc IS.s:ljandilltaalias. seda kasula
sid Cllnalello j~l Piau .elln /3 /. 

1 7 . s: ~iilTldi s t alates kacli Põhja- Euroop;:ls puilaluscd endiselt vahel kasuta ti 
ka puidul. KÕige s.1gcdascm stmktuur oh kahekordne õliknmt kas beelJ 
(ookeTkollanc ja "polIscpa" 5Olvi) või punasc kihiga (OOkcrpulI:llle või umbra). 
mis oli kaetud hnlll kllug.1 (pliiv<llgc Ja SÖCIllUSt). sclge nagu Va ll Dyck'i!. 
Rubensi!. Jordaclls'il. või lUmehall igil HollandiS. mid:l e rill kasulaSid 
Rembrandtj:l Lievens /J I. 

Prnllt slIsc tradit siooni illustreerivad kõigc crdamail Poussin'i fööd, mis Oll 
üles ehitatud k<ls ainult punasest knllldist või punasest krundi st (p~lhkli- VÕI 
lillaõli . pruunikaspuII;lIle muld ja veidi pli ivalget õli sikk:lIiivscle onmduste 
»;Ir.lnda miscks) lI iug sellel asclscvast kiilma tool1ig.'I kihisl (pliiv:l lge ja 
SÖCl1l11st). mis koos tekitavad roosaka mulje. mis oli tüüpiline Boueher' ile ja 
Coypcl·i le. 

Tuleb arvcstad:!. et Õlim.aalidc kolorii!. kus on kasutatud värvili si krull te. 
võib aja jooksul IIl11uluda. Tänu õlivilrv idc sidcainete murdumi snii it:lja vähe
nelll ise le aja jooksul. lIIuulub teose lIIdillc koloriit soo jcmales. kUlla esialglle 
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lasccriv krunt sööb ära hclesinised.. rohelised jt. külmad toonid. Peale selle 
võivad tumedad krundid suurendada valguse ja valju kontraste, mida kunstnik 
ei arvestanud nl. 

Peamiseks Alpidest põhjapooi maalitud teoste erinevuseks oli see, et kmn
diks kasutati kipsi asemel kriiti . Erinevalt lõuna meistritest kandsid madaJ
maade meistrid knmditud tahvlile kõigepealt joonistuse ning sellele õliimpri
matuuri. l5.sajandi m.1dalmnade kunstnikele oli iseloomulik kriidiknmt pak
susega 450 I-Lm. järgmise sajandi omadele aga õhukesed kihid läbimõõduga 
120-1 60 I-Lm, mis võimaldab külgva lgustuse korral näha puidu tekstuuri nl. 

KRUNDITUD V ABRlKULÖUEND 
Palju uut kruntide valmistamisse tõi 19.sajand, mil hakati kasutama 

krunditud lõuendeid. Küllalt õhuke ja tihe vabrikulõuend liimistati üimiveega, 
mis peale kuivamist lihviti pimsskiviga ja kaeti tiheda õlivärvi kihlga - tava
liselt pliivalge segus segus viinamarjamust.1 ja ookriga. Kasutati ka kaoliin
-tä rklise krunti. mis ei sisaldanud õli. Krunditud lõuendile elastsuse andmi
seks lisati liimile õli, suhkrul vaha, munavalget jt. materjale. 19.sajandil ka
sutati kriidi. kipsi ja pliivalge kõrval ka tsink- ja bartlütvalgeid. Tsinkvalgc ja 
kriidi segu on leitud krundis 1837.aastaI.l 9.sajalldi lõpus ilmusid tsinkvalgega 
kaetud vabrikukrundid. Barüütvalge varaseim kasutamine on teada 1817.aas
last. Samal sajandi l hakkasid levima kaseiin- ja emulsioonkrulldid nl. 

1'nl>l: l '}. - 1'jihlsa mad I' igmendid ja '·~rvained. nende keemiline koosHs. 

k~StHnm ise neg j:I nh,,,,,i,,, mikrOkeemilinc le~1 / 1.2.12/. 
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Hilsti cllcvalmislUllId krundile võib peale kanda värvikihi. Värviki ht 
koosneb pigmcll tidest ja sideai netesl: lema iseloom ja kasutamine oi. sajandite 
jooksul suuresti variccrlluud, Ttlbel 2 iHUl fJb ülevaate maalidcs cnim kasutatud 
pigmelltidc kohta. Pigmcll lidc hulk on aja jooksul üha kasvanud. Nä iteks: 
Pliniusc j!l rgi kasulasid vana·kreeka ku nstnikud vaid nelja värvi, milleks olid. 
valgc. pun<1l1c. koll:lI1c ja IllUSt. PU ll iuse :Ua!. I. sajandil. ulatus vtlrvide hulk 
juba kahekiirnneni. 19.sajandi l ilmus lisaks palj u keemiliste sünteesidc abil 
\'almistat ud pigmcntc 0. 1, 

Värvikihi kClitscks tolmu. õhusaastatusc ning UV-kiirguse eest kacli maa· 
lid sageli lak iga. Kaitsckiht võib olla valmistatud klopitud munavalgest, kah· 
"at u lakk mõncst pehmest vaigust (mastiks või danunar) lahustatuna loodus· 
likus õlis (t:lrpcntin. lavendel. rosma riin) või rasvane lakk kõvast vaigust (mc· 
rcvaik ja J9.sajrllldil kopaa l) lahustatuna ja plastifitseerituna linaõlis, 17.sa· 
jandist tänapäcvani peetakse nõrgalt värvunud mastiksvaigust lakki. mida on 
lihtne uuesti lahustada, pa rimaks maalilakiks /3/. 

1.3. Värv ikihid 

1.4. Lakid , 

Jnot'" I 



UURIMlS?vIEETODITE LIIGID 

PROOVI VÖTMJNE 

PROOVIVÖTMISTEHNIKAD 

100nis 2. 

2. I . Mikroskoopia ja 
mikrokeemilised testid 

Joonis 3. 

2. Maalide mikrokee.miline iseloomustamine 
destruktiivsete meetodite abil. 

Uuri mi smeetodid võib laias laastusjngada knhcks: destruktiivsedja mitte
destruktiivsed. Põhiliselt milledcstruktiivseid meetodeid on oma artiklis põhja
likult kirjeldanud T.RuubcII/61. kuid sageli Oll otstarbekas kasutada 1(,1 proovi
võtmist nõudvat analüüsi. AnaHiüsi võib teostada ainult kvalifitseeritud ana
lüütik . kellel on vajalikud teadmised maalitehlloloogiast. Seejuures ei lohi 
muuscumiobjektidega tegclev analilülik lähencda objektile piiratuI!, otsides 
üht või teist clcmcnti. vaid tähelepanu peaks pöörama ka andmctele, millc alu
sel võiks otsustada uuritava teose loomisaja üle 121. 

Destruktiivsete meetodite kasutamine Oll õigustanld siis, kui kõik mitte
destruktiivsed meetodid nagu stilistiline analüüs. uurimine erinevates valgus
tes On ennast ammencL.1.nud. 

Mikroanalüüsi läbiviimiscks On cckõigc vaja analüüsitaval maleljali - proo
vi . Proc",i võt misel tuleb lähtuda printsiibisl.et materjali tohib teosest eraJdada 
ainult iiänni sel vajadusel ning sel j uhul peab see olema võimalikult ·väike, 
kuid samas optimaalne. Analüüsi seisukoimiL ontähtis küsimus, kusl proov 
võtta. et la esindaks kogu valitud ala. Siin annavad vajalikku eelinfonnatsioo
ni miUcdcstruktiivsed analilüsimcctodid (uurimine tavalises ja külgvalguses, 
ultraviol el ses. i nf rapullases ja röntgenkiirguses). 

Proovivõtmistehnikad on küllalt erinevad. Laialdaselt kasutatakse võima
lust "õlla proov krakelüüri äärest \'õi piki pragu (vt .joonis 2). Eriti hoolikalt 
tuleb võlla proovid ristiõigete valmistamiseks. Üldiselt puuduvad kindlad soo
vitused proovi võtmiseks, kuna see sõltub värvikihi paksusest ja tugevusest, 
pigmendi ja sideaine proportsioonidest ning objekti seisukorrast. Mõned auto
rid soovi t' lvad orgaaniliste solventide kasutamist vän'ikihi pehmendamiscksja 
rnatelja li lihtsamaks käUeS<lamiseks 11..t, 11 f. 

Käesolevas artiklis on Itlhelep,lI1u pööratud meetoditele. mida peaks olema 
\'õimalil< kasutada ka su hteliselt vähese inslrumentaalsc varustusega laborites. 

Val!,'1Ismikroskoopia annab csialgsed andmed selliste mateljalide nagu pig
mcndid. tckstiilikiud. paberikiud. pärgamcnt. nahk jne_ idcntifitseerimiseL 

Maa li struktuuri kiht-kihiliscks analiiiisiks valmistatakse ristlõikest mikro
liilVid ("tjoonis 3). Polümecrploki valmistamiseks kasutatakse enamasti 
epoksü-. va hcl ka akrüülvaike. Proov asetatakse matriitsi, kuhu eelnevalt on 
va latud "iirskell valmistat ud polümecrisegu. Oluline on seejuures jälgida, et 
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van'ikihid oleksid tulevase ristlõike pinnaga risti. Polümerisatsiooniprotscssi 
lõppedes \'õctaksc \';llmis plokk vormist valja ja lihvitakse erincvatc liiva~ 

paberitcga. Lihvita va pinna kvaliteedi parandamiseks kasutatakse lihvimist 
mall klaasi I lecnwnlIXlstag,1 IN. I I I. 

Jargnc\' rislõlgctc mikroskoopilinc analüüs seisncb \'~~kihi paksuse ja 
stmklmm uurimises. ülcma:ll ingutc kindlakstegemises ja os,,"lkcste suuruse 
mäaramiscs. Mõnesid pigmclltc s,,1ab idcntiritseeridajuba optilisc vaatlusc kä i ~ 

gus Kui optilinc idcntifitsccrimine on raskendatud. saab tapsemat informat· 
siooni spets iaalsetc riihmarC<1ktsioonide abil poleeritud ristlõike pinnal It /. 

Pigmcnl ide süstcmaatilist mikrokecmilist analüüsi soovitavad siiani paljud 
tuntud ma:tlitchlloloogiatc ja ·m:ltcrjalide uurijad (Laurie. Gellcns. Stoul. 
Schramiil) kui lihtsat ja odavat It /. 

Aj<lloolisch kõigc vanem krommografeerimismectod on paberkromatograa
fia . kuid lal on tC<lll1d puudused . Õhukese kihi kromatograafia eeliS1cks P.1-
berkrom~ll0gmaria ees on; kiireIII lahus1Ullline. kiirus. tundlikkus ja võimalus 
kasutada korrosii vseid reagente (happeid). 

Õhukcsc kihi kromatograafills on liikuvaks faas iks solvent. mis liigub 
adsorbclldi õhukese kihiga kactud pllwdil. Ana lüüsi tava proovi lahus kantaksc 
pinadi alumi sclc iliircle. Proovi individuaalsed komponcndid liiguvad ülcs
poole crincva kii ruscga. mis sõllub absorptsioollisl , jaotusest jalvõi ioonivah~ 
tusprotsessidest Eristunud komponcndid dctckteeritakse seejarel sobivatc la· 
hustcga. 

J . Maalide struktuuri üksikute osade analüüs 
erinevate meetoditega. 

Puidust aluste puhul mmlratakse pUll liik. slii livus. vanus. töötlemise eripära 
ja konstruktiivsed iscilrasuscd. Aluse uurimisel on lähtsaks momendiks tcma 
säilivusc miliiramine. Itaa lia nmalide puidust a lused on tavaliselt putukate 
poolt \·äg.1 põhjalikult hih·italud. kuna kasutati pehmeid puuliike. Teosed. mis 
on maali tud palju tannii ni si~llda\'ale tammelc ja \'aigurikastelc okaspuudele. 
on Pll tukõll C pooli ,,:ihcm kahjust:llud. Tähelcpanu luleb pöördla ka metallist 
ilustustelc. Niiskuse loi mel 111ela ll korrodeerub ja korrosiooniproduktid hakka· 
vad puud lõhkuma Kccnllillc on kindlaks teha maali ü1eviimist ühclt puita lu
selt teisele. 

Tekstiili st aluste uuriminc eeldnb kiu olemuse. kanga sidusc. lõuendi 
säi livusc ning ICOse csialgscte mootJll\: te määrõlmisl. Kiu olemuse ja kanga 
stnlklmlri tundminc \'õimaldnb selgilada aluse pumnemise põhjusi . Kctmskiu
dudc mi1iir:uui sel kasutatakse peamiselt kahte meetodit ; 

I) kiu v1l lisc kuju ja stnlktullri mikroskoopilist uurimist: 
2)mikrokccmilist mectodit. mis põhineb kiududc crinevatel rcaktsioonidel 

kcemilisle rcagelllidcga 12.7 /. 
Tehnoloogili si erip11nlsid uurilakse celkõige millcdestmktiivsete mcctodite· 

g.1. S.1. m:mli vaadeldaksc erincvatcs v:IIguslcs ning UV-, IP- ja röntgenkiines 
/6/. 

Kmndi an:lliiüsi ks pOiil:lkse proo\' \'õlla scalt. kus ta ei ole kactud \'ä rvikih.i
ga. . Kõigcpea lt tulcb kindlaks teh.a krundi stfatigraafia , S.1. va lmistataksc mik· 
rolill \'. mida vaadeldaksc mikroskoobls. Lis,,'lks mikroskoopilisele analüüsile 
kasutatakse mikrokccmilist an:lliifisi (\1. tabel 2). Näileks va lge krunl. mis 
rcagccrib He I-i lis uuisel gaasi c raldumisega. niiitab. et tegemist on kipsiga. 
kUlla moodustIIvad nõcljad kmtaUid. Analiiüsiks kasutatakse ka illstmmen· 
tX1Iscid mcctodeid. 

Pi gmcndi koostisc edukaks analiiüsiks peab uurija tundma materjalidc hul 
ka. mida on erine\ al el a.cgadc1 ja regioonidcs kasutnlUd. samuti ncnde pc.1· 
mi si omadusi. AnalOilsimcclodid ja ncndc jiirjestus valitakse selliselt et esial· 
gu oleks võimalik saada üldine informal sioon lIlikroproovi kohla: stmkluursc
te meetod ite abil viiakse lilbi pi gmemide detailsCIll analüüs. Vahcl s.1adaksc 
piisavalt (ilpne info juba vtlgn lihtsate mcctoditcga. kuid cnCllnasti tulcb rakcn· 
dada jiirk-jtirgulisl analÜilsi. 

Mikroskoopilinc utlriminc võimaldab küllalt tiipsell öelda. kas pi grnent on 

RI STLÕiGETE 
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2.2. Kromalograafia. 
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3.3. Värvi, sideaine, lakkide 
ja liimide analüus. 

RASKUSED LAKKIDE 
ANALÜÜSIL 

LOODUSLlKE KElME
MOODUSTAJATE JAOTUS 

homogeenne või heterogeenne ning kirjeldab selle osakeste suurust ja kuju. 
Niiitcks looduslike pigrncntide puhul oli tcradc suurus erinev ja tavaliselt mil
Illcnurksc. kuj uga. Sünteetiliste pigmcntide korral on tcrad enam ühesuguse 
kujug.1 ja mooduSlll\'<ld s.lgcli polükristallilisi 3grcgaate. 

Pigmendid võib klassifitseerid. keemilise koostise järgi anorgaanilisteks või 
orgaanilisteks. Selleks viiakse läbi tennilille analüüs näiteks muhvclllhjus 
WOU"C juures. Anorgaa nili scd pigmendid ei kao kuumutamisel (v.a . kimlver. 
mille kristallid sublimecnl\'ad). kuid nad "õi,'ad minna ühest vormist teise. 
näiteks asurii t lIIuundub mustaks Cu()'ks. pliipunane kollaseks Pb-oksiidiks. 
pliivalge kollctub. kooba lt klllllsi osakesed võtavad ümmarguse kuju. ultrama
rii ni osakescd tlga ei muuda ei kuju ega värvi , AnorgaaniListel pigmentidcl on 
suur murdumisnäitaja - n> 1,6 . {l I 

Suur tähtsus pigmentidc idemifitseerimisel on mikrokeemilisel analüüsil. 
Mõningaid pigmemc sMb määral<! ncnde lahustllvuse kaudu vees, alustes 

vöi hapctcs. Näiteks sinine pigmcnt. mis lahustub He i-s ja annab positiivse 
vastuse vasele. võib tõcnlioliselt olla asuriit. PigmcntidcIL.1 on kasutatud ka 
suun hul ka siinlcctilis! orgaanilisi lillclldcid. mis osaliselt lahustuvad orgaa
nilistes lahustitcs (näiteks klororormis), Tabel 2 anllab ülevaate mõnedest 
lihtsamatcst tcstidest pigmcmiddc. Sellinc analilütilinc meetod on küllalt kiire 
ja tundlik. kuid puuduseks on katiOOllidc segude lahutaminc ning ilmselt 
olcks parcm kasutada instrumentaalseid analüüsimeetodeid I II. näiteks cmis
sioollspektran lnnalüüsi elcmendilise koostise m.'liIramiseks. rOntgcnfaas.1na
lüüsi kritall ilisc iseloomuga pigmcnlidc määramiscks. IP-spektraalanalüüsi 
nõrgalt väljendunud struktuuriga ainele ning amorise ja orgaanilise päritolu
ga ainetc identifitseerimiseks {l I. 

Raskust va lmistab kmndi ja värvikihi sideainete mMnimine nende loomuli
ku vananemise lõllu. Nende analOüsiks kas.utalakse õhukese kihi luomalog
mafia! ja IP-spcktTOskoopial. vahel allllab häid tulemusi mikrokeemilinc ana
lüüs (vt. plkA.3.). 

Mistahcs maaliosaga meil ka tegemist polcks. ei p.'läse me üle ega ümber si
duvatest ja liimivatest materjalidest ning kaUelaklddcsl. Antud tccma on vllga 
laialdane ja selle laht i kirjutamine nÕilaks eraldi aniklil kuid lühidalt võiks 
probleemi käsitleda ka käesolevas anikJis. 

Maalilakkide identifitseerimist ei ole s.1geli läbi viidud. Lakk ei ole tihti 
origi naalne, kuna cnamikel juhtudel võib la olla kas cemaldatud ja asendatud 
või värskendatud lisakihiga. see teeb analüüsi keeruliseks ning isegi kui vii
manc õnnestub. võib tulcmus maaliajaloo jaoks olla raskesti interpreteeritav 
/5/. 
Mõningat informatsiooni kasutatud vaigu kohta saab vana laki cemaldami-se 
käigus. Näiteks vanadel venc ikoonidcl omab kampollakk arvukalt pragusid 
ning on rabc. kuid alkoholi toimel muutub ta kergesti pehmeks. Merevaikla
kid. vastupidi. Oll kõvad ja läbipaistvad ning toatemperaluuril lahustite toimel 
ei pehmene. 

Vananemise käigus lakk tumeneb. Eriti kiiresti koUetuvadja muutuvad 
pruuniks esialgselt heledad lakikelmed mastiksi alusel. mis on eriti hästi näha 
valgetel ja sinistel roonidel. Ölilakid merevaigu ja kopaali alusel kolletuvad 
aeglaselt. kuid moodustavad mskesti eemaldalava kelme /2/. 

Lakikihtide arvu saab leada ristlõikclt (vt. ptk. 3.1). 
Looduslikud kelmcmoodustajad võib jagada viide kategooriasse: 

I) proteiinid - loomnc !iim (zelatiin), munavalge ja -kollane. kaseiin 
koosnevad peamiselt protciinidcst, millc chituskivideks on aminohapped; 

2) polüsahhariidid - need on vees lahustuvad polümeend, mida leidub 
paljudes taimsetes kummides ( kummiaraabi~,'-lIm. tragakanl. ploomi- ja kirsi
gummi jm.) ja taimseles liimides (tärklis). Polüs.'lhhariidide ehituskivideks on 
suhkrud. Neid On kasutatud sideainelena akvarellis. gua.ssis, minialuurides ja 
illustreeritud kilsikirjadcs: 

3) õlid ja msvad - enamik neist koosneb gliltserooli estritest rasvhapc
tcga. Kuivavad õlid sis.'tldavad polüküllastamata rm.-vhappeid, mis soodusta
vad kile moodustamiseks vajalikke oksüdatsiooni ja polürisatsiooniprotsekret
siooniprodukt . Looduslikke vaike on küllalt rdske identifitseerida ncnde koos-



tise komplekssuse tOttu /'J I. 
-I) valtad - need ühendid on kas loomse (mesilasvaha), ta imse (kar

nauba) või mineraaise (osokeriit) päritoluga. Nad sisaldavad pika ahelaga sü
sivesi nikke. happeid. alkoholeja eslreid: 

5) looduslikud vaigud - tu\'aliselt saadakse neid laime mehhaanilisel 
vi-gastmiscl. kuid ntlileks sellal; on putllkate keemilisl koostis!. Eelnevad 
restaureeri mised võh'ad põhjustada sideai -ne!e migreerumis! ühest kiitis! teise. 
Kui on j uba keeruline mliärata sideaine liiki, siis läpne keemilise kooslise 
analüüs tekitab veelgi enam probleeme 113/. 

Tmditsiooniliseh eksisteerib kaks lähenemist vanade sideainete ja lakkide 
idcl11 ift tseerimiseks: 

I) teha kindlaks sideaine täpne keemiline koostis kasutades ga,askroma
togmaJim või IP-spektromeetriat: 

2) mä.'irata kindlaks mmerjulide kategooriad. kasutades näiteks värvus
re:lktsioone ja lahustuvustcstc. 

Täpne keemilinc analüüs võimaldab eristada näiteks linaõli pähkliõlist ning 
dammari mastiksis!. Sideaine orgaanilised koostisosad denaturccruvad Van3-

nemise jalvõi restaureerimise kä igus. Orgaanilised solvelldid või konsolidall
did võivad põhjustada sckundaarscid reaktsioone sideainetega ja sellega muuta 
nende keemilist koostist. Eel nevad rcstaureerimiscd võivad põhjustada sekun
daarseid reaktsioone sideai netega ja sellega mUUla nende keemilist koostist. 
Eelnevad restaurccrimiscd võivad põhjustada sideainele migreerumist ühest 
ki lt ist teise. Kui on jUb.1 keeruline määrala sideaine liiki, siis täpne keemilise 
koostise koostise all:llüüs tekitab veelgi enam probleeme. 

Kõige lihtsam on sideai neid määrata tilkreaktsioonide abil otse proovitüki 
pinnal . Beletskaja ja Birsteill /15/ soovitavad kasutada selleks järgmist 
skccmi: 

I ) uurilav proov jaOlada võimalikuli suureks hulgaks proovideks: 
2)ühte proovidesl analüüsitakse valgu suhtes naiteks biurccdi- või ninhüd

riinreaktiiviga. Need reakliivid annavad valkude olemasolul positiivse reakt
siooni . \' .a. tempera ja jahuliim. kuigi Grenbcrgi 12 1 järgi peaks ka jahuliimi 
puhul reaktsioon olema positiivne: 

3) kui reaktsioon Oll positiivne. m1Iäratakse proovis hüdroksüproliini ole-
1Th1solu (reaktsioon p-dimetüüJaminobcnsaldeltüüdiga), mis näitab. et tege
miSI on .. ..elatiini v. kalali imiga: 

4) kui hüdroksUproJiin puudub. võib eeldada. el proovis on kaseiin. muna
kollane. munavalge või jahuliim. Kaseiin määratakse Erlichi reaktiiviga - IiUa 
vli rvus. Proovid. mis sisaldavad oli puhtana või emulsioonina (tempera). vär
vuvad H1 PO, toimel tumepmuniks. Erliehi reaktiivi lisamisel varv ei muutu. 
Jahuliinu olemasolul H1PO~ lisamine värvimuuIuS! esile ei kutsu. kuid Erlichi 
rcaktiivi lisamisel vil.rvub proov lillili nagu kaseiilli puhuJgi. Jahu eraldatakse 
kaseiinisl Ljugoli rc.'lktiivi või mõne hcksoosi reaktiiviga; 

5) juhul. kui reaktsioon valgule on eilav. seebistatakse osa proovi leelisega 
(2.5 Il NaOH). SeebistusprolSCssi jälgitakse mikroskoobis pecgcldunud valgu
ses tumedal foonil. Seebistusproduktid eraiduvad fragmentidest läbipaistvale 
helvcstena. Kui proov seebistub kergesti ja fragmenl laguneb Ulielikult leelise 
toi me!. vöib 0letad.1 puhta õlisideaine olemasolu. Nõrk seebistumine näitab se
da. et õli Oll emulgecnmud olekus. Lipiidide olemasolu tehakse killdleks nit
roprussiidroakt iiviga: 

6) proovid. mis sisald.1vad süsivesikulisi ja valgulisi sideaineid, leelise 
toimel ei seebistu. Süsivesiksideained määratakse fenooli ja HISO~ -ga või 
2.3.5.-trifenüül-tetrakloriidiga. Tärklise. dekstriilli ja jahukliislri olemasolu 
määratakse Ljugoli rcakliiviga või mõne heksoosi reaktiiviga. Gummi 
mMratakse ortsiin- või naflorcsorts iinrcaktiiviga. Süsivcsiksideainete 
ekstrahccrimiscks või hüdrolüüsiks enne kvalitatiivscte reaktsioonide 
leostamist keedelakse proovi pikaajaliselt dcstil-leeritud \'ees või lahjendatud 
HCt-s mikrokoivis. 

Esimesed andmcd sideainete (nä iteks õli- või proteiinikihtide) määramiseks 
risl]õigetelt pärinevad 1905.aaslasl, kuid laiemalt sai erineva vl1rvumisc 
lehnika tuntuks ]Y.16.aasta l /5/. 
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Kõik järgnevalt toodud testid nõuavad interpretccrimisel suurt hoolikust. 
Vajalik on pikaajaline ckspcrimenlccrimiskogcmus stond.·uditega, kuna hin
druni ne toimub visuaalseit. Neid analüüse pcllks kinnitilma mõne teise ana
lüütilisc tchnikuga /9/. 

Prolellnid 

PROTEII NIDE v ÄRVUS
REAKTSIOONID 

Enamus protciinviirvaineid Oll happcllscd. S.1. nad reagecrivad 
proteii nide NH + rü hmadega happc juuresolekul vasla\'alt reaktsioonile: 

REAKTSIOONIVÖRRAND 

Vllrv31 ne 

U,hl ,reen SF 

C I :leid ,re~" S 

e t 4109S 

I ) o n ~~:l u S 

e l acid red 112 

Aeld f ue hi." S 

e l acid ,' Iold 19 

e l 4268.5 

" mldo bl:l ck 

e l acid Illack 

CI 20470 

Protseduurid ja lIIlemuscd Oll sununecritud tabelis 3 /9/. 

Lahus V~T\· l l mi.!.a~1 

0. 1% 

pH H ;'1 I'U 

(lllld ikh:t l",cgal 

kUlI us l:OIu d J'X. - ll!;es 10 ,nin 

CHlCooII-s. 

valm iS l:l l:lkSc I p ~cv 

l"arU .. 

I 'Xo- linc vees 10 min 

IS min 

All I: l h:lppclinCI/13/ 

I li: + 4SO nii konlJ. 5 ... in 

e l~ 3COOH .. 4S0 nII 

10,1 MI N"a-alsc laa dl 

vrslla husI + 100 mi 

, 1Il lscroo ll 

All 2: 

I g + 450 lill C I/3eOOH .S IIIin 

+450 ml (O , 1 Ml 10 min kui hil ili 

N~ -al s~(iI;p d l , .sUahusl 1'"le lundlik 

+ 100 .nl g lU,seHlo ll h~"el cl c 

All 3: InCUfmg lnCI 

1 , _ 900 1111 vc ,,~ 

100 mi , IUb:c rooll 

t.ullulaml ne 

VOOI:lI' I'ui 

voo lav ves i 

Tu ltmus~ d 

kiiik " (,,telinid 

(Gay. J,l i ll~. While! 

", lI na rell\) : om 'lzlka.<" urm". 

l"n nln ~ 111 111 : rnos.lk~s"una"e 

lJ ohn$nn, I'~ckard) 

LI voul~v "ad mu narebu. -,-nl,e j:I. kaseii ,, : heleroosa 

1 ) vesi .. e ll JeOOIl (99:1) loo",ne iii .. : ' UmePlln:lne 

S%-lInc e ll JeOQ lI vees 

I %-Hne CH] e OOH "ees 

J%-lInc C~llCOOH vees 

(~lUls . While, Kockaer l, Ve rri.r) 

munarch": 'tlmesin ill e 

(Marli .. , MI lls, While, KockarT. 

Verrie r) 

kõ ik llrnl ~ li n l d 

v~rvlh 1,c.'\ m ls~ 1I ~elll l i lni ja kaseii nl 

/ Il /soovilah: Acid t'uch.slo S ja Amidu Black 

/ • .f / A .. ido Ula t k 
LipUdit/. 

Paljude aastate vältel on õli sid määmtud maalide ristiõigeTest seebistami
sellahjendatud (1()%) KOH-ga . 

Värvusrekt sioonidesl võiks nimetada Sudan Black B ja Oi l Red 0 kasuta
mist. vt. tabel -l . 



Tabel 4 - Up, i!lidr "äry usre~ k 'sl uo nld / 9 / 

Vä rvaine .... hl1.'i 

SUlli,n nl~ek II al 60%-l ine elan",,1 .5 -30 ... In 6O%- lIne e'anool 

T ule ... used 

lijliidld: .Inlnc või 11 11' S' 

r G~ YI 

e l Ui I.50 al proplilcc"glll knol 

b) 0,111 Slld"n lJ!~ c k II I lOO lil l l" n.,Ulccn

"Ukuoli 

.5-30 niin J korda prorUlecn

IIIU~II"I + vt, i C8.~; I .5J 

Oil red 0 6O%-l ine il:"propallonl 10 ... in tI() %-linc 150p<opanool lipi id id: p""ane IGay) 

e l iol.cn' r ed 23 

e l 261 00 

Sudan v;l rvainctc kasutnIIli sel Oll omad piirid : vabad rasvhappcd ja fosfoli
piidid ckstrahccnlvad v:irvainc solvcndi toime!. salllal aja l kui scotud vöi tah
ked hplldid jiWvad dctektcc rimat:l. I 95·t a. tulvUSlllS Lillic CSlllukordsclt bro
II1ccrimi sprotscduuri . mis hoiab tagasi kUIl:lstamala Iipiididc lahuSlllmise or
gaanilislcs solvcnt idcs ja muundau kolesterooli "cdclasse olekuS$C, muutcs la 
!tlbltavaks , 'iirvaine lc. Leil i. cl Br-Sudan Black B protseduur on lihtsaim ja 
!lmdlikllim mccloo kõigi [ipiidiklasside idclltifi tsccrimiscks. Mcctooi võtsid 
1972 kasutuscle Bayliss ja Adams: 

I) proovI unmulamillC JO min toalcmpcrmuuril 2.5o/ ..... liscs broomi vcslla
huses tOJ1lbc all : 

2) peseminc vccgaja lootlcminc I milllJ.5'X .. lise Na-mclabisulfili lahusc
ga broomi liia ccmaldamiscks: 

3) pescminc dcstilleeritud vccga (bromccrimala proov kaasatakse selles 
s!a:ldiumis): 

.I) lopula minc 711'Y. .... liscs etanoolis: 
5) tööt leminc iisja fihrccritud kü llaslalud Sud:m Black B lahuscga 70'Yo

hses ctaIloolis: 
6) dcliplseerilllma proovi plIhasl;uninc 70%-l isc ctanooliga pcaaaegu vär

vi tuks (parcm Oll kasutada ksiileeni. kuna ctanool pehmcndab vaiku): 
7) korralikult pesemi nc !l 0 /. 

Lipiididc idClllifilseerimiscks On kasulatud ka Geu)' Konscrvccrim isinsli· 
[uudi s juunita tud Sigma Trigllil seriidt esli . Mectod seisneb triglülseriididc cn
silmaalilises hlidroHiüsis glülscrooliks ja vabadeks rasvlwpcteks. Muutuscd 
suunntakse gliitscroolile. mis lõpuks moodustab vii rvili se produklija vce 110/. 

Külm kaSUlab sageli kuivavalc õlide mMtamiseks vesinikpcroksiidtesu. 
V;ISlava ll Ga~~ l c s.-lab lipiide mi\iimta ka õhukcse ristlõike soojendamisel mik
roskoOOl all (\':Iha su lab 60ac ja munako lla nc 200"(: juures). 

Mat tcini. Molcs ja Tosmi soo"ila\ ad kuivavalc o lide topokccmilist idcnlifit· 
seerimis!. !lIIS basccmb ncndc kinn ipidamiscJ aluselisi ltimmastikuaatolllcid 
siS<l ldavlI1cs orgaanilistcs solventides (näitcks N·buIiiUlamiini s). Kinnijäänud 
<Imiiuid lokaliSCCIU\'ad dilioknrbamaadi fo nneerumise 1011u ja kromaatiline 
detcktccrihlinc AgN0.3-ga annab lIluSla Ag,zS-i. Testi erincvad astmcd on : 

I) töötlcmine 5 minutil n· butUülamBni :turudega: 
2) nmiini liia ellim..inccriminc : 15 min. 80'tjuures; 
1) <l miinditiokarb<lmaadi moodustamine CS.t. aum toilllel: 5 mill.: 
-I ) CS2 liia clliminccrimi nc kü lma \"cllt ilccri miseg.T 2 või 3 mm.: 
5) rc.1ktsiooll kOllIS. AgN03 lahuscga : lIIax ]I) min.: 
6} pesemlllC dcsl illceritud vccga. 

Proteiillld ja vaigud annavad ncgatilvse tulemusc. munakollanc värvub 
pnllluiks (mitle mustaks). mesilasv:l hn ei reagccri . 

Hiiircid lipiidide aualiiüsis o n iiiheidatud järgmiste slllfiidc Sis'-lldavate pig
mClllidc puhul : killaver. auripiSIIICll1. kaadmiumkollane ja · punane. 
nalllranlnc ja stiltteeliline tlllral1l:Jriin NI. 

LIPIIDIDE 
VÄRVUS REAKTS IOONID 

Br-SUOAN BLACK B 
PROTSEDUUR 

SIGM A TRJGLUTSERIlDTEST 

ÕUDE TOPELTKEEMILJNE 
WENTIFITSEERIMI NE 



NA l1JRAALSETE VAlKUDE 
TUNNUSREAKTSIOONID 

3.3.2. Õhukese kihi 
kromatograafia 

POLOSAHHARlIDIDE 6 KK 

PROTEIlNIDE ÕKK 

LlPlIOIDE ÕKK 

NATURAALSETE 
VAlKUDE6KK 

Naturaalseti "algu(l. 

Terpccll\'aikudc määramisel on siiani teatud raskused. Tunllus, 
reaktsioonid põhinevad teatud tüüpi vaigukomponcnlidc rcaktsioonidel ning 
Oll SlJmmaanlC cfckl. mi s võimalctlb cristada üht vaiku tcisesL Kuna aga 
vaiklldc "a nancmi se käigus toimuvad mitmesuguscd protscssid (oksiidee
rumine. dimerismsioon), mille tulcmu.scna vail..'Ude esialg nc koostis võib 
flluutuda . siis s.'l.1d.1vad tulcmused ei pruugi olla adckvaatsed. Manin soovitab 
vOItKide hapete m:Wrmnist broomkrcsoolpurpuriga O. lo/ ... Iises ctanoolis, kuid 
õlid oleks soovit:!\' elliminccrida. Kasutmakse ka Liebcnnann-Storchi 
reaktsioolli (2/. Hal phenija Bauer- Ruthsalzi reaktsiooni /19 1. 

Mõningalei j uhtudel aitavad sulamistestid . \ '1. tabel 5. 

Tabel S • Mõninga le \'al t uo:le sulamhlleru l)CrJluurid / 9/. 

Vn ik Su I 3ml~ICml1cr:l1u u r ,'e) 

P ehm ed "aigud 

Sellak IIS- IlO 

n:. .. mu 120·200 

Masliks 10S- ' SO 

KampOl 100· 130 

Snndarak l 3S· ISO 

Kõvad vaigud 

MerCY3lk lSO-3SO 

"ongo kopaal ISO-2oo 

ÕKK on väga hca ja oci1V meetod suhkrule ja aminohapcte identifit
sccrimiscks isegi m3dal3tel kontsentrat sioonidel. Edukalt s3ab mMrnta ka me
sil3svaha. VaIL1.nenud õlidja vaigud anna vad vä hcm rahuldavaid tulemusi . 

Pola.rohhari it/id 

Polfimeerid tuleb kõigepealt hüdrolüüsida suhkruteks. Pa rimad tulemu
sed Oll saadud lat~endatud H,!.S0 1t (0.7 M) kasutamisel kinnijoodetud tuubis, 
72 tundi 120<·Cjuures. Pärast soovitatakse neutraliseerimist BaCC!(ga. mis sa
dCSlab välja enamuse anorgaanilistcst lisanditest , vLtabel 6 ttJI. 

Proleimu/. 

PrOleiinide Iagund.1 miscks aminohapcleks võib kasutada sama hÜdrolÜÜ· 
si lehnikal. mis polüsahha riidide puhul. vt. tabel 7 19'-

ÕKK ei ole eriti sobiv õlide jaoks. kuid on rakendatav vahade puhul. On 
milrgillld. el mitteseebistuvat rraktsiooni (ena masti stera idid) võib kasutada 
kui" .. va tc õ lidc ja munakollase iseloomustamiseks. Mills ja While on näida
nud. et stereidid kaovad vananemisprotsessi käigus. mis teeb identifitseerimise 
"ltga küsitavaks. vi . tabel 81') 1. 

NlIIurtlalsN/I'oigl/(l. 

Nende määmmiscks ÕKK abil all teinud palju tööd. Tuleb meeles pidada. 
et kui töötatakse vana nenud vaigu/õli segudega. võivad polaarsed oksüdatsioo
niproduktid ja polüllleerid takistada elueerilliist ja leha idcntifi tseerimise väga 
küsitavaks. eriti ditcrpcnoidscle "aikude jaoks. vt. tabel 8 19/. 



T..tx:16 - Polllsahhari idide OKK /9/. 

Ad.""." 

sihca G (J.l) 

.llIm",. G või 

Kinel~l60 F 2S4 

(Mcrck) 

Solvo:nl 

propanool-etOnlaWlllW + ~~i~ 25° ~N f1.,0H 

(lO;S:IS,,> 

sil KodIIk K 301 V butanoolldllnOol+vcsi (S7:27 16) 

lIIikrokmlalhlme ISCllu- etOOlal.<Claat l pOndiin·VC$l <lOO 3 ~:2~) 

1001 (GDR) 3 kordll37'C JUures 

Silufol n-buIaoooJ+jU.udikh.p"+V~1 (4 1 1) 

lIite 10 min 

Tabel 7 - ProIeiinide: ÕKK 19/, 

Sllic.G 

.1umin~G{I:l) 

K Sl! V Kodd: 

(poltUwbon.u.did) 

inlmutatud pullVriga 

pH 6.s 

. !lurol UV 15<\ 

Ka.\talicr 

Soh-ent 

fer>OOL~v~i (3 I ) 

.. 14/10011 \telli r ammonia.ak (85 13 2) 

---- - -

Tabel I! _ upiidltk ÕKK /91. 

.si1ic.1gd 60 f 2,54 

Merel; 

- ----

CdeM hcbun (1 ' 1) 2 korda 

DetCk!~~'fW rcagcu! A u!or 

ruillOf~ortsinoo l (O,2°"...I;no 116/ 

100 .. 1;_ ct.nooIllo.forhappc 

lahIIse.) 44 mg122 mk EtOH-sI 

I mI ~lOr 120't siui...d la igud 

100SIl1 lIIu.tal 

4Ililiinftalaat 

Iktclc:to:eriv 1Ugcn\ 

mnhiidriin-koUidim 

nimein 

"""'''''' (Sibu l -lml~setM) 

ISO mi O,2~oI1ist lIInhOdriini F.tOIl-s lS illUl-kuml5etMl 

1 0 ml jl6_Udikhapct 

:2 ml 2,4,6-trimetülllpUridiini/ 

2°,+>-lino ninhOdTiin olanool~ Aiode! 

Bimeln 

lSibul-lairsw<:töOl 

õlid (M II li, White) 



heptaan+dietOOlectcr-'-Udikhapc (90: I 0:2) 50%-line anlimonpenlllkJoriid 

C~V' 

... &had (CarliCI", PuissieuJC, 

Mict, Le Hir) 

dikromaat ... ,uvelhape. lOO'\:.: juures 116/ 

si ni ..,d laigud oranzi llausla! 

Tabel 9 - Naturaa ls~tc ... aikude ÖKK 19/ 

.ili.,.gcl60 F 134 

Merek no. I 1798 

Sol ... enl Detekteen ... reagenl AutOl" 

benseen ... mctanoo! (92:8) a) ... anaadiump .... nlouiid Masscbelcin-KJeiner 

Gronberg, Stahl. 

Sibul (diplomitöö) 

b) SbC'J knilastatud lahu. 

klorefonms, 10 min loo'c 

5. Kasutatud kirjandus 

Kriste Sibul 

I. Franz Mairing.". and Manfred Schrein~'f. Ana lysis ofsuppor1.i. groonds and pigrnen\5. PACT 
13. Strasbourg 19&6, p.171 _ 183. 

2. Pod N<I. J.l.G.-~nb.:rg .... Tehnologijll, jssledovanije I hranenije proi~edcfJi i stankovoi I nasto:nnoi 
zivopisi. Moskva. 1987. 

3 . Segolene Bergeon. Painting tcchni'luu: priming, ooloored paint film and ... amiM. PAtT 13, 
Strasbourg 1986. p.35 - 62. 

4. Gerhard Ranik. Herbert Stachelberger, Al fred VendI, Robert Kellner, Manfrcd Orasscrbaucr. 
Microcbemical Characterizati on of Paintings - A Case Study. Mikrochimicr. A.cta. Wien 1981 Il, p.93 
- 109. 

5. John S. MiJI •• R. White. "The Organic Cberni.try ofMl1-"'um Ohjects. Butter wor\hs 1987. 
6. TllIllIar Ruuben. AnalüOtHised ja ftIn.ikalised uurimismeelollid puit- j a lõuendmaalide puhul. 

Jlrva-Madi"" kiriku kahekihilise altarimaal; uurimine. Rene ... atum ANNO 1993. lk.. iO _ 27. 
1. l1"ig~ P"",ts. Kiudained, nende lihbamad mliAramismeelodid.. Renovalum ANNO 1994. 
8. Kriste Sihul. ~1ik.ro l ibvide kasutamine maalide JUUTe». Renovalum M'NO 1994. 

9. L Masscbel~ in-K leiner. Ana lysi. of pain! media .... arnish"" and adbesives. PACT 13. 
Slrasbourg 191(6. p. 18 ~ - 207. 

!O. 1). Gatenby. An ldenti /;cat;on II-fethod for Fat and/ew- Oil Sindillg Medi. used on Australian 
Aborigina! Objccts. ICOM Commitee for C,,"""I"Vlltioo. 1993. p. 167 - 171. 

II. Prepared b}' Richard C. Wolbers, Notcs for Worbhop on new methooh in the deaning of 
paintings. TI", (jctty Conservati oo In.t.ilulc, Augustl~-26. 1988. 

12. Joycc P!~lcrs. Cross-soctions!Uld ChemicaJ Anal ysis ofPaml Samples. Studies in Coose.valion 
2 (19~61. 1 - 47. 

13. A. Rinuyet Lau r"""" G.-oo. Uant. dan~ les pcinrurcs anciCllllC5: methodes d'identifi.,.tion el 

etude du vicilli !>.<.Cmcnl. z.,itsduifi mT Kun.'<ttechnologie und Kons...'1"Vicrung. Jllhrgang 3/19&9. Hell 
I. S. 9 - 27. 

14. E.Manin. Some improvemeots in tecbniques of anal)"'i. of pain1 media. Studies in 
Cons"rvali,,". 22 ]1977J. 63 ·67. 

1 ~ . J.P. Beirubja. V.J. Simein. Ident itikatsija N\ojll7.lJju.<:.<>ih • porno:<ju kapclnõh reaktsii. 
VZN ILKR Hudo7.t:Slvennoje nasledije. Hrllnenije, isslcdo ... anij e, restavrazija 5 ]35]. Moskva 1979, lk.. 
3 1 - 42. 

16. ~i . I3roclmum-Bokstijn, J.R.J . van k;pcron dc Boer. E.H. van ·"Thul·Ehmreich and C.M. 
V~'J"duyn_Groel1. 111c Scienliti c Examination of the Polychromed Sculplufe in the H.".lin Alt"'l'iecc:. 
S'udi~.,. in Cnnservatioo. I~ [19701.370 - 400. 

17. Kriste Sibu1. Paberitel ja tci!llcl rnal~alidel ka,"Utala ... ate looduslike palsamite ja ... aikude 
m aliiii. • . Diplomitöö. Tartu 1991. 

18. V. Tob"'<!1". Üldincbickeemia. Tallinn 1977. 
19 H. WolJf-llerl in . Die natiirliehcn llarl<:. Rand X. Slultgart 192H. 



1\1 uhu kantsel 

22.mail 199-' ,3. taaspühitscli Katariina kirik Muhu Liival. Va id nädal enne 
seda jõudis onl.' vnnale kohale \'õidukaarcjalamil. aastal 1629 Kuressaare tis
lenncistri & ,flJmsar Rasehk)' ( J7.saj . I pool) töökojas 11/ valminud kanlSel. 

Veel augustis 1993 .3. kirjutas cnnistuskoja "Kanue peaspetsialis! oma kir· 
jas Kultuuri- j:\ Ha ridusministccriumile: -'m"r.~1i pUllosad 0/1 seina pooli peh
kIImul. a!uSfllllfllJ jll lXIIJuri III/liit! detailid ~'ajavad valjovahetamisl . Viimane 
Jmll von'ikiII, Oll lah ,i Jn sl'l/e kmlll un sl/uret!. Visuoalsel vaatlemisel on 
mlirx(/(tI IIIlIrIllOre!'ringuI, "'(lllfslt kolU/pI'a/nl' kOllsen'eerimilll' on raske, see

pdm.l'l 1111d ... III IrulI.\lHw!it/a Imlkotla" , 121 Ennistuskotta jõudis kanisel koos 
kõ!afäiistaga S:lTna aasta 1 J .oktoobril. 

Eriti raskes seisundi s oli kiml sli ning kõlflräästa väliskülje poliikroomia, 
micUl iseloomustas jäik, ülespoole pöördunud scrvfldcga krakelüür, suured 
kaod vari ngute näoL kuumusest tulenevad rabedad mullid värvikihis ning ot
sesed. söcstunud (>ÕJeluskahjustllscd nii kantsli korpusel kui kõlaräilstal -
19-11 .a. vandalist likll põlengu tunnismärgid./31 

Paljud kantsli dcta ilid (li istud, ruSlika, kõlarliasta kroonidetailid, rinmIIise 
väljalmmd) olid kas vll lja vahetatud erinevatel perioodidel või puudusid üldse 
(näiteks annctaja Joeoh ikek 'i ja tcma abikaasa !lille Beek ·i. sündinud 
:\Iur.WIII , vapid). 

Dcfektide iseloomust ning raskus.1stmest andis tunnistUSi seegi, cl konser
vaatoritel endilgi puudus usk nii polükroomia kui korpuse konserveerimisvõi
ma iusse tasemcl. mis lubaks kallisiit edaspidi kasutada oma algses funktsioo
li is. taastamisesl r,i,ikimata. 

Esmasel rest:mrccrimisnõukogul pakuti välja koopia valmistamise \rarianl. 
Sellelc cllepanekule andis aluse nii seisund. kui ka 14.0]..1oobril alustalud tea
duslik-tehnilistc ning :ljaloolis-stilisti listc uuringute esialgsed tulemused, mis 
osutasid objekti mitmekihilisuselc ning selle säilitamise ning dokume ntaalsc 
avamise vajadusele. 

Põhiliseks uurimislllcclodiks Muhu kantsi i juures oli mikroskoopia. S.I. 

mikrolilwidc kasul:l1l1inc /4/ pemnisel! polükroo1l1ia seisundi ja üleschituse 
maiimlllisel. 

Nagu näitasid uuringud. oli kanIseloma esialgses variandis valmistatud lä
binisti. kõik ide dctailide 0$..15 taml\lcpuidust. Kõlaräästas on seevastu kasula
tud lunduva lt kcrgemrlid m1innilaudu. Nii tanune- kui mannipuitu on kasuta
tud ka hili sematel paranduste!. 

Vanim jälgitav polilkroomi,l oli rajatud mustas raamistllses pindadele, mi
da omakorda on katnud pu nane, rohelinc ja kuldne lüster kesktahvlite kaari 
pii mval tccmalltruSlik:l1 ning tahvli te horisontaalliisludel. kullatis lehtkon
soolidel ning tõclliiolisell graafiline punane ja roheline spiraal- ning taimor
nament nii k;mtsli kui ka kõlar1Hi51a fooniviiljadel. 

Nimetatud polük.roomi:l lahendus võis kuuluda nii kantsli valmimise aega, 
kui ka hiliscmasre perioodi 17.saj. lõpul. mil valmis ka looz kMltsli vastassei
nas OICVll akna eile ning lehli kirikus värv imistöid./51 Kahjuks on nimetatud 
polükroomiast siii linud vaid p.,ar katkendlikku, halvasti väljaloelavat frag
mcnti ka.nlSli korpusel ja kõlaräil~I 'lJ. 

Vaid natuke rohkem on s.'ii linud tÕCn.'ioliselt 17. - 18. sajlllldi vahetusse või 
18.Sl.ljandi lõppu kuuluvast värvilahenduse uuendusest. mida iseloomustab si
nine. hc1ehallig:l piimtud põhjatoon ning mitmcvärvilinc hammastus kõla
riiasta l koos taevasinise laegll Iling miunevärvilised liistud. hammasius ja rus
tika ning roosa m<lrmorccring simlka põhja taustal kantsli korpusel. Kahjuks 
ei olc audcnlseid andmeid selle kohta. milliseid töid tegid kolmlik tislcr Mar· 
j mrl!ffa Hl1NX. !I/(fe A.fic/.:el ja TOilla Miekel 1788.a .. nagu märgitakse kiriku 
ar\"cramllfllus 161 ning kas kanlsli juures tegid mingeid töid polükroomia osas 
smnal ajal kirikus vill'\'imi slöid Ici liud Arcnsburgi maalijaid Sl.lckül ja Kw
rufJf n/ Matcrjali kaSUllIsest võib oletada. et neile võis kuuluda kõlarn.'1sta 
krooniuucndus. vahctali chk vii ijOl korpuse alascl'\'<I dekoorilauad ning kaar
niS~idc lahveldis. Sel le OletllSC kasuks rii~igib asjaolu. et nimetatud detailidel 

BALTHASAR RASCHKY 

KANTSU SEISUND ENNE 
KONSERVEERIM1ST 

ANNETAJATE VAPID 

ES IALGSE MUHU KJRJK U 
KANTSU KlRJEND 

17. · lR.saj. UUENDUS ED 
MUHU KIRIKUS 

MARJA WELLA HANS 
MÄE MICKEL. 
TOMA MICKEL. 
SACKÜLL JA KJ ERULFF 



1827 a UUENDUSED 
MUHU KIRIKUS 

ALTAR - NOMMEN 
LORENZEN 

KANTSEL - H S KRAUSE 

19. - 20,5<.IJ UUENDUSED 
MUHU KANTSLIL 

1975.iI KONSERVEERlMIS
TÖÖD 

1991 - 9~.a KONSERVEERI· 
MISTÖÖD 

KONSERVEERIMISTULEMUSED 

B.RASCHKY SIGNATUUR 
JACOB BECK 
HlLLE BECK - MARSVIN 
MAnilAS VON DER RECKE 

puuduvad igasugused mJrgid varasemast polükroomiusl. millisl ülalpool klr
jeldali. küll omavad Ilad lunl:l\'aid seoseid $ 1llJ.aS kl~leld:uud teIS<: pcnoodi po
liikroolllsc lahendusega 

Põhjalikke muutusi poliikroomia osas tcgl k."1llt~el lahI I ~27_a klli valmis 
Muhu kinku UIIS nltar Kuresaare lis leri NOllll1len !'orf'fI:I'/11 tOOkoJas_!81 Samal 
ajal renoveeris kantsli polükroomse lahenduse uucst altansl l!ihluvalt Kure
saarc maaler "-,"_h'rm/xI'. millest rLHigiwld tekstid kantsh korpuse esimese 
Ulhvli tagaküljel IIIng ncljlUlda tahvli esikülje kaarni~~i alaservas Kantsll põ
hitooniks saah kogu korplist kallev malllhiitaaderdu". mille looni! tõuseWld 
esile roosa ITwnnoreeringllgll Ichtkonsoolid Iling pUl1asl;d Ja Ilelesimsed hori~ 
$OnlaaJliis tud Viihelil on lJluutusi labi viidud kõlm,i'lsla OSl1S. kus nimelalud 
põhitoon kat:lb peamiselt "õru põl~a"ii1ju 

Veelgi hiljem. J9 ,S:lj. II poolel \ 'öijuba käesolcva sajandi algul on välja \:1-

hetalud k:lIIlsli lrepinnn:u is nmg kaetud see koos lehlkon~oolidega roheka::.
halli õli \;lrvi cmnllkattcga 

Konservccrimis-restaurccnnustöid võcti k.mtsli JUIL rl.:S eHe \umali 1975 a 
MlLuseumide ja KultuurJlnillest i!>!c Inspckl slOOui ecsl\'t3\1el. ITIld:t tõcstab tOO
de vastuvõtua kt 20. novembrist I '.n5.:l NI Kahjuks ei annn aga rcstauraa ton~ 

le poolL kOOstlltud tööde f1ntanne, kalkulatsioonid ning tööjoolllSl.'I.1 alust a rva~ 

la. milliseid löid ja milli stel aladel Ilad Hlpscll IMbi "i idi ka'i ainult 'kanl .. li 
ceskoJal· · ('1). \õi ka põhikorpuscja kõlarääsln OS<IS, 

J:·irddad;l võib dOk:umentalasioonist \'aid seda. et \':in'ikihte Oll pilillud tuu
miiimiga kinnitada nUlg teiliud on ka puhaslusproov trepi kõrval olc\'al lal1\"
Iil. mis pole aga õnllcstunud - tõenaolisel! ebJönncstunult \alitud agressiivSo"': 
lahusti tõttu. n.agu võib Jllrcld:.lda trepist arvates teise wh\'1i kaaCJu~1 hõõrdu 
nud ning plcckunud v:lrvipinnasl. KõlarJästal võib näha. eloII mgevd.lllId It
$."1liistudc ja uurgadetailidega kõlarii;lsla kmust ning \:ilJa \,\hewUJd fool1l l<lu
du kantsli riunalisc kll anli~~idcs. 

K01lscrvecrindsU lesallde põhiiInc raskus seisul..:s j:llga5. 1.'1l11lTluskahJustu
sest rabcdllS "iirvikihiS, mis vajas eelkõigc e1asliseerimist. 

Konservcerimislöid ennistuskojas alustati kogu objekti deSlllfltsceCJmis~t 
katapiin-baktcril siidi piirilus~vesilahllsega. mida klslllntl ka uldlscl pllmapu
hasl1lsel (esiküljel 3 'Y~hse ning tagaküljcl 5 'Y".. ll se lahll!>CIl;t) Llhli~d delai
lid liideti uuesti ning tugevdat i korpust sisekülJele kiliiliMIId li~'lkol'!<;tf1J},I

sioomga mis kanlsh teisaldanllsel on kõrvaldaiD' ning uuc."lt kokku montcc
rila\ , Hiline. hall õliem:ul kõrvaidati nii konsooHdell kui Irepmnnal1sel! põ
hiosas mehaambselt. kuivõrd tema side alumiste kihtidet.l oll suhteliselt nõrk. 
H,S. Kmuselc kuuluv ja varasemad vii rvikih id reronni!t I,olletunud kaHekihi 
eema ldati ning kinnitati v:lrvikihid ja kaeti objekt Kogu ulatuses vaha
kopaalvaigu :l luscl \ 'uhnis tatud k<lllckihiga. Seda nii polUl<roomw kUI ka 
polürool1liaga katnUlia alade OS<lS esi~ ja tagaktilgedel. TOOllUTIInc \'udi !;ibl 
pnlUni pcitskn1tcga vaid llcledatel, hilistei puitdetailidel ning y.orpUSI tugev
dava llisakonstruktsioonil , 

Kuigi restaureerimine kanlsli juures kannab teat1ld kIirustamise m:trK.c. 
selleks vajalik aeg jfii tööde mõlhtu an·csti.dcs pcctscdendJlult liihikcscks 
(kuus kuud). ning ka vahendId \ 'ähcseks igakülgse rcstaurccmrustöö UblViI

miseks tasemel, lIuda antud \'Wirtusega objekt oleks c..'C ldallud, - võib tulemus
tega .. Ihul olla. 

Restaureerimine tllpsustas objekti datccringul ning andIS mõudagl mõtle
misalllet kants li ning Balthasar Raschky tegevuseg.} Suun.maal seotud legerI
di. S.K:uling oma ralllnatus ~HolzschlliLn.:rd Hlld TisehlerkunSI Ju Renais
sanee und des Baroeks in Estiand·' Dorpm llJ4 3, Ik,n d..1tl;"Cnb kantsI I 1620-
Ildatc aastate lõppu. 5.0, lIas tass..: 1629. mille aluseks 011 kanlsh stSCkit lJLJt 
Viiljll loetud siBllccring JJ R ning aasta selle all J(I 29 Sul Jareldas ~ KaI'
lmg. el kanlscl valmis neli aastat pärast laani maah:irrn .JaL·oh Bed I surma 
1625.aastal IlIllg Iclliti te ll};1 lese Nille Red.:' i poolt päras! lenta um abielu 
Mnlhms 1'11/1 dc',. Ue'eke a Jaunpils' i. Edasi leiab S K:lrhng. el loomulilnJlI olt 
s iis kantslil ka \'\Unase vapp. Kill kanlsli v:llminusaeg ongl11msdt ](i2,) a 
• milleg:1 seondub k,l B.Raschky e5lrulkordnc markIInine Sa:tn;mil,1l sus lUlcb 
teha csmapilgul tühine I:lpsustus kallls li sisekülle signatllun osas. Numbrid 
til hckombmatsiooni all on 26 29. mis riiijgiVlld ~elll.~1. 1.;1 tellimuse tiutmisl 
ailistall 1626.a,-1. seega mlst,1 parasl Jncob Bt!ck I :;:urma, mi!> ei välista või-



maius!. el tellijaks "õi~ olla ka JBei;;l. ise võ, tiitdc!! tema testa mentl - mo.. 
leinaI Juhul el ole H Vall der Recke vapi p.1igulamine kanlslile sugugi mille 
lS\,'..:nt!scst mOlsletav 

Ttkn.'iOhseJt luh k[1 BRaschky Sa:ucmaale vähemall 1626.3" el saadud IcI
IlmUSI Uhta, nuHega tema dokumcnI:t.,lne viibimine siin pikeneb kolmc aasta 
võrrn \amscmassc perioodi 

Hm ItuSCHI el olc ka kadu\'\'äheslc, kuid siiski oluliste varaSie poliikroo
iluaclemenuJe ';IIJilsclguammc kanlsli!. raamislalud pindade ning spiraal
\äiidl kasulauune. Slll1luti erinevalc perioodide ning nendega kaasncnud muu
tusle \,alpsdgJlamllle, 

Kmllscl Jalib kindlaSl1 ka tulevikus ennistuskoJ3 konscrvaatoritc vaatC'o'lUja 
kUI metoodiline kogelJlLls. ellevõctud konserveerimistõõde vaslupldavusc 
pJ'oo\ tCgub(,.'ViI kiriku IJllgilllustes. 

h:JUlsh rölanrc..:nllliscsl võtsid 0S.1 : Jaanus Pihelgas, Vaabo Vainomaa, 
1,311\11:;1 Allik' - puudelaitide puhastus, liitmine ja Iisakonstruktsiooni valmIS
tamine. toomitUlle Ja delllonlaaz jfl lIlont:mz kirikus: JlInnus Heinla, Ingrid Pi
helgas - kanlsh korpusc polükroomiil konservccrimine jil puhaslUS. Üüvc Ves
ki Manka Mäugd . polükroomia konscrvccnmine jJ puhaSIUS kõlartläslal: 
EH~ TOI,: d.".!.inOIr.cen mislood ka ntslil, Pia Ehasalu - ajaloolisc õiend i koos
lamin.:: T'1nn.ar Ruubcn - mikroli h\lde valmistamine: Hcigc Peets - keemili
SN ann!ülisid pigmelltidclc. 

Henno Tlgane 

Kasut at mi kirjandus 

S h.arhllg.Hol/!,..:hnil/ . .:rei und Tischl"rklUlsl der Rcmus5:lIlce und des Ba
rocks iil Esliand. DorpnL 19~3, Lk. 72 jj . 

2, Muhu kalllsli pass Ennistuskoda ·'Kanut" :lrllliv 
"I 0 Pesli. KR1~'as Saarelila!! ajaloo- Ja kultuurimntesliscd Oholl 11)91. 

II, 70 
~ h. Sibul MI~ miili, ide k.1sutanune maalide uuruniscl. Renovatum Anno 

11)1)4. lk.;, 
5 Ajalooline õiend nr I. Kooslaja P.ChaS:llu. Muhu kantsli pass Ennislusko-

da "K:lllut" arhitv 
6 s.1mn 
7, s.mln 
g $;:1111;1 
'} tl.lulm k:u1\sfi f;:-~(:,lln:~rjUlis.1ruallne. KRPI arlmv 

Lehvikud 

ESImene ldlVlk • enamasu lihtsalt kokku sobilahld lehed - hiljem Inimkäte 
pool! "almislallld instrumenl, mis loodi vajadusesl selle järelc, Tõdeti, millist 
meeldl\al Jilhcdus! ,ölb sellise instrumcndiga tekitada, Endale luule lehvIta
mise fUllkl.siooll on olnud lehvikul lilbi aegade. 

Munlcsub'Uscd lell\ukutl1übid olid tunHld juba antiikajal Pikavarrclised 
pa:JvuluLlLUsukd olid SCISUse ning autoriteedi tunnuseks ja kan1i lehvikukand
JllC pooli, Ka IOhcmad sulglehvikud olid kasutusel. Käeshoilav käcpidemega 
Ichtlehvik on nUllIId Tanagra kujukese jiirgi ~ . aaswluhandcst c.m.a. SuJgc
des! IcilVIimi Oll Jällrlvuslalud Egiptusc relJeefidel, kus radiaalsel l grupis suled 
on l,illLlllatud lihe olSaga kaepideme kulgt:. Kaks sel list leiti T uta nchamoni 
hauak.ambri I('idude 1111Igast. 
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TLM 17281 
KUULUNUD KLA VER1KUNSNTK 
ERJKA FRANZ' ilc 

UICSliihendustest võib järeldada. et Hiinas. Jaap.1nis ja IlIdias oli lehvtk ka
sutusel juba 11 .S.1j . e.m.a. SeUeks oli jäik ehk mille volditav lelwiku tüüp lI.n 
ckraan - mistahes materjalist Ichviku leht oli kinnitatud varre külge, Selline 
I ch\~ iku tüüp ongi olctalavasti varascm. Volditav Ichvik öeldakse olcvat lci u~ 

tatud Jaapani kunslIliku KyOlo poolt 668-672 aastal. Sellel lehvikul oli 15 
bambuse ribi ja paberist leht , 

15.sajandi kauba\'ahelUscs Idamaadc ja Euroopa vahcl muutus lehvik vaga 
nõutavaks kaubaanikliks. Kiiresti levis see uudnc instrumcnt kõigepeal" Itaa
lias. Sellc aja 1I1mli:t kunSlHikud arenebsid kiiresti Ichviku disaini . On teada. 
cl Calherinc de Mediei (1519-1589) armastas ilusaid lehvikuid. Parast lertUl 
nbicllumist Hellri II 1533 aaSLai lcvis leh"ik varsLi ka Prantsusmaale, hiljem 
Hollandisse. lugiismaale ja Saksama.1 Ic. Inglismaal saavutas Ichvik sellise ül
dise soosingu. et kuning.1nna Elisabeth ( 155H- 1603) määras selle ainsaks kino, 
gituseks. mida monarh \'õis oma alluvatcl! vastu võUa. 

159-La. andis kuningas Hcinrich IV välja Ichvikulegijate kontsessiooni -
mis muutis Prantsusma.1 nende valmistamise kcskuseks. Lehvik muutus tähe
lepanu\'äärseks luksusasjaks_ Tcd.1 haka ti sobitama ülejlU1nud garderoobiga. 
Nii oli galantcriiflrides kõrvuti lehvikutega müügil ka kracd. tasku- ja ilurtltid. 
mansclid. pitsid. vööd. kindad, kotid. si rmidja muud väikeescmed mis olid la
hutamatuks osaks riietuse juures. Valmistati ka erincvate sündmuste puhuks 
"astavaid lehvikuid: pulmadeks. leina PUllUks, kirikusldllmiseks piibtiteemali
si. pidulikeks tseremooniatcks. ballidcks ... 18. saj. omati lihti juba väga suu
ri lehviku kogusid. Näiteks oli Prantsusmaal kombeks. et pruut kinkis igale 
pulma kutsut ud naiskülaliscle Ichviku . 

Sec viiike rekvisiit ja selle kasutaminc võimaldas tcha järeldusi ta omaniku 
olcmuse ja päritolu kohta. Lehvikuzcstidcle tekkisid aegade jooksul isegi 
omad tähendused. 

Lclwikud olid kasutusel veel ka 19.saj. 20. s.-1jandiltaandus lehvikute täht
sus ning nendel polnud cnam mingit rolli. 

Lclwikuid valmistati väga erinevatest materjalidest. Ribideks kasutati luud 
(clevalldiluu. kilpkonna luu). sarvc. puud. metalli . pilrlmutrit . Leh,'iku lehe 
matcrjaliks on kõige enam olnud pabcr ja pärgament kuid s;lgcli ka nahk. 
võrk. pits. sulgcd. siid ning teised tekstiihnatcrjalid. 

Lchviku Iche ja ribide kaunistamisel on esinenud väga p."llju variante: la
keerim is~ cmailmaali. guaM>värvimisl. trtikkimiSL aplitseerimisl. tikkimist ... 
Võib a rvata. et tchvikute valmistaminc nõudis olllajagu kõrget meisterlikkust 
ni ng seetõnu olid selle cri osade tegijateks ka erinevad meistrid ja töökojad. 
Näitcks ühe lehviku tegemisel võis os;,leda kuni 24 inimest. Ribistik. gravt»
ringudja Ichl polnud sugugi ühe inimese kätetöö. MaaliIi ühes kohas, raamis
tali teises - nii olid töökojad üle Prantsusmaa laiali. Lõplikult pandi detailid 
kokku ühes töökojas. 

Tavaliselt oli cnam kaunistatud Icltviku esikülg. 'tagakülg polnud miue alati 

chi tud. Ribidest olid enam kaunistatud esimene ja viirn..1ne ning need olid ka 
kaucks ja Imilscks kokkuvolditud lehvikule. Ilma leheta Ichvikutüübil ol id 
kõik ribid ühcsugused. tavaliselt awurselt välja lõigatud - ja ühendatud oma
vuhel iilaäärest v<l td ki tStI paelaga. 

Seisukord ja konse rveerimine 

Viis rcstaurecritrl\'a t Ichvikut pärinevad Tallinna Linnamuusetlmi kogudest. 
Täpsed andmed ncndc päritolu kohla puuduvad. Oletused nendc valmistamise 
aja ja koha kohla on tehlud vaid kirjandusest leitud võrd lus.1ndmctc ning Ich
vikute valmista mise tchnikaja nendcl kujutatud maalingu põ l~aJ. 

I Punasest atlassiidisl leh\'ik Oll valmistatud arvatavasti 19. sajandil. ka
sutadcs rokokoo.1cgsct lUotiivistikku. Lehvi k sarnaneb Saksamaal \'a1mistatud 
nl'iidistele. Lelwiku lUUSI ribid (IH2) on kaunistatud esiküljel graveeringuga. 
mis kaetud õhukese kuld- ja h6bclehega . Lehviku leht on kahep00Inc - esikül
je siid kaunistatud gua~~maa lingu ja väikestc liuilcga. Tagapoolc l<lbasekoeli
nc hõre kangas katmisulIud vähemas ulatuses gua~~llIaalinguga, 

Põhiliselt Oll klll~iustunud Ichviku konstruktsioon. mille luuribid on lllhti 



murduliud lehe puust toelUsribidc küljesL Üks kuucribidest on katki murdu· 
nud. Tagakülje tckstiil on kulunud. rebencllud ja allMres puudub. 

Lehvikulehc tckstiili ja ribisid on lokaalsch puhastatud desl. vce tampooni· 
deg .. . Lahtine kuld- ja hõbekiht ning litrid ribidel kinnitalUd munavalgega. 
Murdullud ribi pamlldatud väikesIe lihvLidega. Luuribide ühcndamisel locstus
ribidega kasutatud kll laliimi. Tagakülje tckstiil kaetud crepeliniga. 

Il l.eh,,·ik valmist,ltud 19.sajaudi II poolel PnHltsusmaal. Arvatavasti tch· 
tud (alcncon' i vöi brüsseli) pitsisL Lehviku ribid (14+2) on valmistatud pärI· 
mutrist. Lehviku Icht on kahckordne - esiküljel puuvillane tüllpits. lagakülg 
hörcdakoeli-scst siidis!. Üks kaueribidest Oll murduoud. Rebellc llud Oll 
tagakülje tekstiil 1·3 ribi ulatuscs. Lehvik Oll määrdullud. 

Tüllpits eemaldatud. pestud ncutmalses pesulahuses. lopulalud dest. vees. 
kui vatattld pingulndes. Rebencnud tagaküljc tekstiiltocstalud toonitud crepeli
nile kasuindes sii meeti list liimi. Murduoud ribi liimitud ning murdekohast 
loestalud kilcga. 

II I GuaUnlllalinguga piirlmuUerraamistu~ega leh\'ik va lmistatud 19. 
sajandi II poolel Prantsusmaal . Kalleribil on signatllur GESUN A PARIS. 

Leh,'iku ribid (16+2) Oll kaunistatud osaliselt graveeringuga, mis kaetud 
õhukese kuld- ja hõbelehega. Lclwikul on helcd.1st siidist topcltleht, mi lle esi· 
küljel oli kujutlltud guaMvärvidcga lillmaaling. Tagakülg on ilma kaunistuse-
la . 

Lehviku leht on lahti ja katki rebencnud esimeste ja viimasIe ribide küljest. 
Nendes kohtadcs siid väga m .. '1ärdUlIud. Mitmcst kohast On murdUliud lehviJru 
ribid mis On j U!>.1 varem parandatud hõbcplaadiga. 

Lchvikusiid puhastatud määrdUllud kohtades lokaalseit fillCrp.1beril ilma 
lelwikut dClIlonteerimata. Pämst puhastamist rebenCllud kohad taestalud ere
]>Clinile kasutades silntcetilisl liimi ning kinnitatud peene niidiga. 

IV Guassmaalinguga Ich"ik päri neb arvalavast i 19.sajandi I poolcst.. On 
luust mamistikuga ja 10pclt lehega. Ribidc ( 16+2) esiküljel kullatud gmvee
ring. Siidist lehvi kulclucde vahel On paberikih!. 

Kõige enam Oll ka hjustunud lehvi ku esikülje leht, mis Oll murdUliud suures 
ulatuscs voldi harjadel. Vahepaber Oll paiguti käriscnud ja muutunud pudc~ 
wlks ning värvuseit pnmnikaks. Üks ribidest on kalki murdunud Lchvik 
dcmontccolud. Maa litud esileht murdunud kohtades taeslalUd sünteetilise 
liimiga kaetud crepcliniribadega ning nöelutud sidepistcs üle crepclin~nüdiga. 
Va hcp<lber ascnrullud uuega. MurdUliud ribi parandatud peentc tihvtidega. 
Lehviku leht liimitud raamisIusele kalaliimiga. 

V Tikitud lehl'ik on olnud arvatavasli !einalehvik ning pärineb 19. sajan* 
dist. 

Lclwiku mustast puust ribid ( 14+2) kaunistlltud geomeetrilise graveeringu
gH . Lchvikul on mustast siidisttopcltlehl. mille esikülje keskosas on must siid
tikand. Tagakii lg on ilma klluniSlusteta. Lchvikulchtede vahekihiks on must 
paber. Lehviku kinni tusrõnga kUljes ripub pikkade narmasteglI ilutult. 

leinriku ülaserva kanl on katki rebenenud . scctõttu lehed osaliselt ükstei
sest emldullud. Samuti Oll siidil voltide h3lj adcl väiksemaid rcbcndeid. Taga· 
küljel üksikud augud. Tuli lahtised sHelniidid tugcvalt kulunud ja katkenud. 

Lchvik dcmonteeolud. Lokllalnc pinnapuhastlls tcostatud des!. veega. Rc· 
,bcndid siidis teestatud sünteetilise liimiga betud erepeliniga. Rebenenud ser· 
vakandid asendatud uutega - zelatiiniga immutatud siidist kantidega. Uululi 
kultmud kohtlldesse asendatud uued 10neerilUd siidniidid. 

Merike Neidorp 

Kasuta tud kirjandus 

I. Flichcr aus drei Jahrhunden . Bestaudskatalog. Staatiiches Museum 
Selm'erill - KunSI!kllllmlungen. Sehlösscr und Gil ncn. 1992/93 . 
2. F.Davis. W.de Sager. K.Blacc More. Antiques. London. 1974 . 
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üLEVMOE REST AUREERl
MISÕPETUSEST AASTATEL 
1990· 1995 

TEOREETILISED TEADMISED 

PRAKTfUNE 
RESTAUREERIMINE 

LÕPUTÖÖD 

INFOPANK 

Restaureerimisõpetus Kopli Kunstikeskkoolis 

Tatlinna Kopli Kunstikeskkooli õppeprogrammis on kõrvuti tarbekunsti 
erialaga kultuuriloojn fcstaureerimisprobleemidc õpetus. 

A\/aldame iilevaate Kristi Kiisk ' i lõpulööst "Viis aaSlaI rest:lureerimi5Õ
peIusITallinna Kopli Kunstikoolis", mis annab hinnangu õppetöõie õpilaste 
silmade läbi. Kindlasti on see vajalik tagasiside õpetajatele ja tööde juhenda
jalclc. 

"Kanuu" konscIV3111orilejuhendamisel valmis sel aaslal kaks lõputööd: 
Maria Vi lkmanni (juhendaja Hehnut Välja) "Triikraua restaureerimine" 

ja Liis Jüriado (juhendaja M.Ncidorp ja H.PccIS) ",sunft ilipudja nende 
konserveerimine" - avaldame löö prakliJisc osa 

Viis aastat restaurccrimisõpetust 
Tallinna Kopli Kunstikekkoolis 

autor: Kristi Kiisk. 
töö juhendaja : Ene Kenkmaa 
Tallinn. 1995 

Viis aastat Oll parajalt pikk aeg. et ühel eUevõtmi.se1 hakkaks ~ .. ujunema oma 
nagu. Esimesi kokkuvõtteid saab teha ka restaureerimisõpetusest Tallinna 
Kopli Kunstikeskkoolis 

Restaureerimise eriala õppcained lülitatakse keskkooli õppeprogrammi ko
he JO-ndast klassist. Iga õpilane peaks kolme keskkooliaasta jooksu] saama 
küllaltki põhjaliku ülevaate restaureerimisest. Paraku on selle aine õpetamise 
süsteemis mitmeid puudusi. mis tulevad esile just siis, kui ise kõige selle kes
kelolla. Nendel aastatelomandatud teoreetiliste teadmiste hulk on olnud üsna 
mahukas. seevastu praktilised oskused on jälinud vAga napiks. sest ainus oma 
kätega tehtud löö on lõputöö Paljud on valinud oma lõputööks teoreeliiise tOO, 
sest koolil puudub oma praktikabaas. see ongi kooli üks kõige suurematd res
taurccrimiscga seotud probleeme. Teoreetiliste lOputööde osa on küllaltki suur 
ja praktilised lööd jäävad seetõttu "ahemussc. EI lõputööd üldse prakLilistlaa
di olla võiks. selleks Oll oma abi andnud mitmed restaureerimisega tegelevad 
firmad. Sel aastalgi On väga palju abistanIId AS Tsunfiijiincs. Ennistuskoda 
"KõmuI" ja Eesli Rahvusraamatukogu rcsL1ureerimisosakond. On väga tänu
"liäme. et elukutselised restauraatorid on tahtnud aidata õpilasi. kellel tegeli· 
kull sellealased oskused puuduvad. Jääb vaid loota. et järgnevatel aastateigi 
lullakse kool ile vaslu ja anlakse professionaalscl abi ka lõputööde legemisel. 
Oleks ideaalne. kui koolis oleks vähemalt spetsiaalne resl:Jureerimismetoodi
kaldass ja erialaõpclajn. kes legc1eks ainull restauraalonte koolilamisega. 
Kmd kuni sellist võimalust ei ole. tuleb abi otsida väljastpoolt kooli. Ja õnneks 
on siiani häid abistajaid leidunud ning ehk Oll neid ka lulevikus. 

Omaeile küsimus Oll, mis saab lõputOOdest pärasl kaitsmist. Kui restaureeri
lav ese kuulub erava ldusse. läheb ta loomulikult omanikule tagasi. Ülejäänud 
tööd aga pannakse sageli kuhugi llmja nii ei saa seda autor endale ega saa ka 
teiscd näha. SeelÕItU oleks iisna tClVitalav. kui koolis oleks lõputööde jaoks 
kindel koht (cmidi ruum), kus neid saaksid näha ka teised asjast huvitatud. 

Probleem on ka teoreetiliste töödega. - on olnud huvitavaid töid. millest küll 
räägitakse. kuid mida üles ei leiL1. Ometi 1111 mõnd.1gi neist saaks kasul:Jda kui 
õppematerjali. Kool võiks kasutada võimalUSi ja muretseda ise restaureerimiSI 
vajavaid cscmeid. mida siis kooli lõpeLajad saaksid ennismda. SeiJuhul oleks 
see kooli enda vara. 

Väga positiivne n!l:htus lõputööde juures on olnud saateleht. kuhu on mär· 
gilud mitmesugused andmcd töö kohta. Paraku on see viimastel aastatel häa
buuud. Kuid arvcslades, el arvutid hakkavad üha laiemalt kasutamist leidma 
ka meiL võib loota, el tehtud tööde kohta ülU-Leist tu levikus arvuti abiga teada 
saab. Algus on igatahes lehtud. Ehk ei "aju siis jtlrgnev31el allstatel lõputööd 
unustuse hõlma. vaid info neidt on känesaad.1v kõigile, kes seda "'lhavad. Li-



saks fak udel põhille\lIle LIlfole või ks lõputöödest te.wet aud;:1 ka 1010lUateljal. 
Sai:1I11 Oll löö:ic aulone, ICIliud 0111:1 rcslaurccril ,I\';lSI CSCIllt!S1 fotod ISC, Põhi
lise!! O~ fOloo siiski obJcktlSI eILne reslaun,'Cri lll isl. ihnseit ei Hilda selle peale, 

tel emullikcl Juhtudel p,uul:lkse 100 palju \'ac\'u v.Uanud töö silm:! all .1 m ja ese
IIl(; lõplikku välimusl niilla ei saagi, SellepiiraSI olekski vajalik tcha lõputööst 
f<MO ka "alullssl."tdiUllli sl, el SIIS vähemal! niimoodi pildim:llerjali :Ibiga loost 
ellckujlllusc võiks saada &:e, el koolil rcslaurccrillllsõpclUse mrvis raha cral
dada pole, el ole kellelCgl uudiseks, sest paraku Oll õppcasulUsle1alati raha vä
he olnud Aga " lii selline võimalus kullitgl peaks tekkima. oleks ilmsclt kõige 
otslarbcimlll loclada rahal iselt \'ilheHlall lõputööde fotografl.:criruist CIUIeFI pä
msl restaUleerimist 

On kurb tõdeda. el 1lI11telmal-lchlliliscd tingimused rest3ufccrilu isõpctuse 
11husHk.uII1<U:S IlUllI lllIiscks koolis endiselt puuduvad, Ja et kooli s on vaid paar 
öpct:lj<n. kes re~lillll u;1 1I1I1 sesllllldagi piihjalikum.llt tt:avad , Opilaste põhilised 
reslalueclÜmSi.uascd teadIIUsed puudutiivad eelkõige paberit ja selle konser
vccn lluse plObleeme. S<llIl t1li puidu ja mööbli resmurcerimisl. Kuid erinevaid 
materjale Oll palJU. nende osa aga on Jtl:lnud p.um:un.1Iuh minimaalseks, See
~fl!;I Sl OI(,.'KS cUepaH!.:K KollC keskkooliõplIIglllc algul lutvustada õpilastele üks
ICISCSt ":iga en nevillu restauH:cnlllisharusid. Cl tekiks lõpuks ettekujutus. mida 
ühc VÕI lI..' lSC eSt: lHc li illg lIIatcrJ"li reslOtun:cn l1l illC endast kujutab. AJ les ~;is 
Oll võiul<llik vahd:1. mill ise 11I,I1eIJaliga oma keskkooli lõpUlÖÖ siduda, Silmas 

võiks k;ml!lru •. kas mille liillina üle ailLult tco,'ccliliste teadmiste ÕPCtilffil.SelC. 
Ja Kiil siiS õpilased icl;lv;ld, el n,:SI;'ltm"don elukutse ne ile piisavalt huvi pa
kub, S<1:Jv,ld !lad Pl,lklll isi OSk USI oln<lIldaua j ub.1 rcsJ.;Jurl."CrimiSt:ga tegele\'as 
fi rmas, NII timlaks kool üiesOlllllcl il rmattl noortes huvi restaun .. 'Crimi ,S(: vastu. 
miaa igailks pillaSI K(;Skkooh lõpetamist isesclsvalt co.asi arClldama saaks ha
kata, 

ReSlaurCCnll llsfi rlllas lõpUlÖÖ legenllne ;llIrmb selge pildi tänap:ie\'a lestau
reerilluse hetkeSt:lsust ja võimailistesI. Ja ktugl praegusel ajal pole need eriti 
ahvatlevad. Oll omeu Kopii KunSUKcskKool POllllllld aluse tegelikult väga huvi
ta\'u Ja Silmas vajaliKU too leglJ.ue Koolltallusclc. Muidugi on selles restauree
nmisõpelUscs lehiua vaikesi vigu. kUld lohllluseks võib öelda. et vigadest õpi
takse ja aast;lIega iulev'ld kogemused. see agu "il<lb aSJu ainult parcmuSt! JXlOle 
viia, 

KUlla l~jatl fC(; fi lll ine 0 11 kül laltki tihedal. scolud teise selles koolis õpetata
va ;lia - ta rbckullslig.1. siiS 011 he:l. et R-klassilt pole ä ra "õelUd VÕimalust ··cle
mCillaarsc ld~ kuusllIunde saadil (väljend p.'innco ühest restaurccli misklassi 
õpilase hinnangust). Varem, kui kOOliS reslaurt .. >Crunisala veel ei olnud. olid 
larbekunstlklassi õpiiased eelrSI;lIumad ja ilmselt ka õpct.Üate silmis - pare
mad", Niiud II1Udllb. et pamlleelklassidesse suhtumine Oll võrdsustumas ja 
võib olla l\Iuutuvad R-klassl õpilasea tulevikus domineerivalllakskl pooleks. Ja 
see on ai nu11 hca. seSl ouk urel1ts on ÜKS edasivilvatesl jõududest, Restaureeri
miSlullmd Oll anllnud kusulikke teadmisi vanade esemete s..'i ilitamiSCSL on 
avardallua Silmaringi ja loonud suurCJ:iirase etlekuJutuse sellest. et vana ja ku
lunuu aSI ei ole igaHd möödunud aegadest, "'üd viiänus onl:teIlC. 

RCSI<lUn:eri lll isõpelUse sisseViimine Tallilina Kopli Kunstikeskkooli öppc
kav •• dessc on olnud suu(cpilnwc idee ja loodelavasti jätkUb koolil elllusiaslll i 
alus.mud elle\'õtmiSI jll1 kata , 

• KIlI ISli m!ltc:s tiste ekspcr1 lis .. Rest.ull ccrinlis;llaste terminite kanoteek • 
Kopl i - ajaloorikas paik " Tallinlla Veerellni kvartali majade uksed· 1....1ulu- }1 
mänguseliside dekot'alsloolllde ajaiugu .. Pirila Püha Birgitla klDO:l.1er • 
SõJa\·flCkunst ViimSI IUÕls<1 uiille põhjal" Eesli klaven aja lugu ja meistrid .. 
Pärnu-JaagupI SilmUlHa hauaW hised .. Siili-valge portselanmaali ;!Ja/oost .. 
Ja" I';1II1 pUlIlolge • Orn.lll1elldl m;mlilllille seillale • Raadio ajalugu, korpuse 
materJalia jn restaUl ceri ll1ll1e .. Jäneda õppe- ja Nõuandekeskuse õppehoone 
rekOIl~t n l o.:cnll llne ja kapit aalrcmont '" Köi tc restaureenlilille· KOHe osad· 
Piibli konseryeertmllle '" Ajakirjade köite reslaul'l.'Crimine .. Puidu Ingld. Puit 
ja selle kasutamine • Ukse restaureemilinc '. Louis XVI stiilis tugliooli 
restaureerllllllle • Kallapcc rcno\'eenmine • LOOtspiLLide rCSI<l utr.:c rimine .. 
Ikooll1* reSlaUl ccnnune • Maali ja raal111 restaureerimine • Talalagede 
puhastallllllc Jl T(;SlilllfI.:cri nllllC Konsisloonlllnihoone KirikuplatS J ruumi II" 
n:il! e võirai '" Restallr<..:cnllusfotogralllia 

ÕPPEPROGRAMMI 
TEMAATlKA 

TARBEKUNSTI ERIALA 

LOPUTÖÖDE TEEMAD 



TOOEESMÄRK 

Praktiline restaureerimine 

• 
MATERJAL 

TEHNIKA 

MATERJALI KEEMILISED 
UURINGUD 

PRAKTILINE TOO 

Tsunftilipud ja nende restaureerimine 

nutro: Liis Jüriado 
juhendajad: Mcrikc Neldorp. Heige Peets 
Tallinn. 1')\)5 

"Lõputöö ccsmiirgiks oli rcst:lurccrid<l·konservecrida kaks tsunfii lipukcs!. 
Lipud puhasta!i . J>:lr.lIldati rebenenud kohad ja Püllseppadc (sunRi lipul kin
nitati maalillg. PUtlscppadc (sunni lipu j uures ei olnud eesmärgiks taastad., 
endine villinlus. vaid pigem oli ,:II1Iis s.'1ilitada allesolev maalillg. 

Piittseppadc Isunni lipu! oli vardapoolses osas ItHlalitud teksl. Konscrveeri· 
mise käigus oti võimalik see tekst idcllIifilsccrida ning see annab võimaluse 
edaspidi kUllsliajaloolascl selle liplI piirilOhJ Ilurida. 

Praktilise rcstnurccrimis kiiigus tutvusin erinevale restaureerimise meetodi
teg:l. mida kasutatakse vanade tekstii liesemetc korrnslamisel." 

Kinnasseppade karika juurde kuuluv lipp 18. sajandist. a. d.1786 
Tallinna Linnnmuusem TLM 5061 

M:Hcrjal: siid. mctallniitidest kccrut:nud kardnöör ja -tulid, hõbedast var-
ras. 

Tehnika: atlass-siidist vimpellipp (p.'1äsusabalipp) on kokku õmmcldud ka
hest poolest: v!irvlIsclt rohekast ja bcc/Jst siidist. Lipupooled on kaunistalud ti
kandiga, kus on kasutatud viirvilisi siidniite. metall-spiraalikesL punase laki
ga kaetud Ittreid ning metall-lilrcid. Tik!1nd lipupooltel on samane - 2,5 cm 
kaugusel mööda serva ja keskosas ringikujulisell taimornmllcnHik.and. Ühe 
lipupoolc keskosas on litrilcga tikitud aastaarv 17R6 ning teisel ~Iel init
siaalid. 

Lipp ääriSlab mClallniitidcst kcerutntud kardnöör ning kahes Olsas on tutid. 
Lipp on kinnilmud hõbedast vard1 klilge. 

Lipu üldillõõtmed on 15 x 2 1 cm. sisselõike sügavus on 7,5 cm. 
Seisukord : lipu mõlemad pooled olid määrdunud. Metnllspiraalid ja -lilrid 

(hõbe kullalisegll) oksüdcerunud. Scllc tulemusena kaotanud oma esialgse UH
ke. Samuti on tuhmunud lippu iiäristav knrdpacl. tutidja hõbedast , 'arras. li
pu mõlemaid pooli kaunistav siidniitidest tikand pole kaJutistunud. Mõninga
tcst kohtadcst o n kmkenud si idnii t, millcga on kinnitatud metallspiraalid ja 
litrid. Lipusiid Oll kahjustuliud kõigc rohkem va rdapoolses osas. Rohkem on 
kulullud ja rebenenud roheliscsl siidist pool. Mõlemil lipupoolcl esineb tund
matuid üksikuid plekke. Lipusiid on konsunud. 

Komen'eerimisülcslInnc: 
- lipp "ajab puh,!st<lmisl. kulunud jrt rebencnud kohad vajavad toestamisl. 

lahtised litrid ja spiraulikcscd kinnitamist . 
(1uringud 

-broka:ltniidid. lipuvarrns 
Tõcstus hõbedale: reaktiiviks K.lCrO;<'+HN~) 
Reaktsioon : 2 Ag + Cret;Ag.zCrO",~ (tclliskivj punane sade) 

-siidikiu analüüs: kiu vaatius mikroskoobiga (r- 200) 
millcst jilreldub. et lipp on valmi stalud siidist ja tikandis on kasutatud 

siidniite. 

Konsen'eerimiskiiik 
- demontaal.: lipp "õcli varda küljcsl IlIng harutati lahti detailideks. 
- üldinc pull:lslus. cnne pesemist kinnitati Irthliscd litridja metallspiraa-

lid niid iga. Pu naste Jitrilc kallelakk kinnitati 0, I O/' .... lise p.1rnloid Bn-ga ksii
Jccnis. See oli v;Valik v1l. Il imaks laki ccmaldwllist pesemise kliigus. Pesti 0,5% 
-I ise pesuaine ("Villa§:unpooll") vesilahuscs, õhukese gaasriidc kihi vahel, ct 
ära hoida lIusi kaluuStliSi tikandis. Kõigc lõpuks loputati lipupooli destilleeri
tud vees. Pärasl suure niiskusc ccmaldamisl filt crpaberigll. pingutati lipupoo
led sile(h le aluscle kuivaIIta ja kinniwti pL'Cnikcste nõcltcga. Pullastuse käi
gus eemaldus üldine mustus siidiit. kuid ei eentalduuud plckid. Puhastuse käi
gus muutusid säruvum;lks ka mctaJJ spiraalikcscd ja Iitrid ning lippu äärislav 
k;mlnöör ja lulid . Hõbedast lipu\'arda puhastamiseks ou kasutatud terasvilla 
nr. UOO. - puhastali mchhaalliliscll. 



- dubleerimine: rebenenud ja kulunud kohtade alla asetati sünteetilise liimi
ga kaetud siiditükikesed. Need ühendati originaalsiidi külge nõrga kuumusega 
trükmasinaga . Pea l! poolt kinnitati lahtised niidid pccncSiidn.itdi ga. Kõigc lõ
puks ühendali uuesti kõik lipu detailid ning lipp kinnitati van':" ~, ülge. 

Piittseppade tsunfti lipp. a. d. 1674 
Tallinna Linnamuuseum TLM 17753 

Ylutcr"jl'll: siid. varras metallist 
Tl'hnika: vi mpel-lipp e. piläsusaba-lipp on valmistatud labasekaelisest bor

doopUn<lSCSI siidisLlipu mõõtmed OTI 18 x 14.5 cm. sissclõike sügavus on 6,5 
cm Lipu mõlemal poolel Oll m,wling. Selle kcskoS<ls on kujutatud rundrit ehk 
pÜlli daatumigll 167-1-. ümbritsetuml ringikujutiseit lehtornament- maalinguga. 
Lipukese varrepaolses osas on maalitud tekst. Lipp on kanditud OA cm laiuse 
heleda kandiga. Vard.1 külge kinnitus on tehtud hcJeda siidri ide riba abil. 

Seisukord: lipp Oll miiardullud j<l kortsunud . Põhilised kahjustused lipul on 
maaliugu piirkonnas. Sinna on tekkinud maalingut ja kangast läbivad lõhed. 
Kuna maaling on muutnud kanga jäigaks ja seetõttu on toimunud ka pragunc
mine. On ka osalisi mnalingu kadusid. Suures osas on kulunud maalitud tekst. 
mille tõttu see on loetamatu. Lipu met allvarras on kaetud nõrga rooste kihiga. 

~onsen'ecrimisülcsannc: 

- maalingu kinnita mine. üldine puha.stus 
l I urin~:ud: 

-maaliJlg" an<lliiiis: reaktiiviks HNOJ ; kontsentreeritud HND..; : craldub 
gllllS (CO ... J. lIletall ei lahus/u (Au). sellest järeldub. et maalingu kattevärv on 
kullavärv. 

-plii tõcstus: rcaktiiviks 2'lIerline kaalilimjodiidi (K l ) vesilahus , . -
Reaktsioon : P15 + 2 J = PbJ~(kolla l1 e sade). sellestjäreldub, et kulla-

tisega maaling on piiivalgc (Pb COl ) krundil . 
Kulunud teksti identifitsecrimiseks vaadeidi lippu monokroomses halogeen

valguscs. Maa linEu jiiljend oli kõige nähtavam kollases valguses. Selle tule
musena oli välja loetav nimi - Uerlen Märtcnsohn WulIT - kes on oletata
vasti lipu tsunftile kmkinud. 

~onsen'eerimiskäik 
- delllolltaaz: lipp eemaldatud varda küljest 
- üldine PUhllsttJS: enne pullnstust kinnitati maaling I %- lise kalaliimi la-

huscga. protseduuri korrati vaheaegadega : Pärast korduval liimiga katmist 
kinnitati maaling termiliselt (mndalal temperatuuril spetsiaalse triikrauaga), 
läbi kile. Üldine puhastus viidi läbi vaakumlaual 0,5o/ ..... lise pesuainc vesi
lahusega . Sama korra ti destilleerilud veega. Piirast pesemist eemaldati suur 
ni isk us fi lterpaberiga ning lipuke kuivalati sirulatult kerge pressi all. Metallist 
vardn puhastas lIletalliresL1uraator. Lõpuks lipp monteeriti . 

Kasutatud kirjandus. 

Kaplinski, K '"Tull in]! - n\Cisu;t~ linn" , urtiklid ~i!l1chc.s t "Õhtuleht"· 1989- 1991 
Rantub . Slcincr-Kiljullcll , Pakkala nTcksti ilikollM:fvomti·· , SUOlnell MUS-CllOliiUo 
191;9 

MATERJAL 
TEHNIKA 

MATERJALI KAHJUSTUSEO 

MATERJALI KEEMILISED 
UURINGUD 

TEKSTI 
INDENTIFITSEERIMINE 

PRAKTILINE TÖÖ 

25. aprillil 1995 toimus Riias jiirjekordne rv BAL TT 
RESTAUREERITUD KUNST BALTI RIIKIDES orgko
mitec koosolek. kus otSUSLati : 

katalooj.,>l teeb iga vabariik ise, Riia tecb vaid lihise 
ümbrisc. Mah t I poogell. Eesti ekspositsiooni värv on 
taevasinille: 

näituse jH konl"Crentsi a\'amine toimub Riias 30. okt. 
1996.:\ . kell 15.00 Lääne - Euroopa Kunsti Muuseumis 
~saalidc pla:\nid "lIbariikidele välja jagatud) ja konverents 
kestab 2.llovelllbrini Zumalistide Majas: 

i~ast \ 'llbariigist võib osaleda ta~ula kümme osavõt
jat (s.o. 6 ellekannet + 4 niiltuselilespanijal) . Ülejäiinud 
osa"õ~ate le Oll osavõtumaks 20 latti (ettekandja I 10 lani). 
Firmadele. kes tahavd eksponeerida oma materjale näitu
sel on samas eraldi saal (OSllvõtumaksuga 20 lalli): 

cksponaatidc an' \'abarii~ist 6()-Jt)0. nimekiri esita
da k.a . detsembris. samuti ettekannete tccm:\d. Ettekan
nete pikkus 2U-JO minutit Restaurantorite nimekiri ja fo
tod nendest töö juures. Iga eksponaali tulcb tutvustada 
ing liskeeise lekstiga eksponaadi juures (liksiklehel). Eks
ponaadid nÜitusel on paigutalud materjali (mitte vaba
riikide) järgi : maal. graafika. tekstiil. mööbel. metall + 
portsclan. Ilahk + köide, 

Ecsti OS<lvõtu koordinaatoriks on Ennistuskoda "Ka
nu! " teadusdirektor Heige Peets. Telefon: 442 563. 



Stwinar Uur-Valaaao 
kIoo,tris 

1995 aasta 10-1 2 vecbrunriui 
toimus Soomes Uue - Valamo 
kJoostris asuvas ':'unsti Konscrvee
rimise Instituudis (Valamo Art 
Conseevatian Institute) seminar 
teemal "I-mise vene ikoolli~unst i 

konservecn minc". Sellest oli roonl 
osa volla Helje Veruolllll.1singul 
Eesti Kuusttmuuseumi rcstaurecri
misosatcolldadcjullatajal ning a lla
kirjutanul tänu mmculIud instituu
di peakonservaalorile Hclcna Nik
kallile. 

Kongress toimus loogilise jätku
na 1993. a. augusIIs läbi viidud 
sillllpQOsiumilc. millc tccma "Hi
liste ikoollidc datccrunine" tlllVllS
tas crinevate riikide kunstiteadlas
te uurlllgUld. 

VamJast ikooIlunaali on Vene
maal uuntud põhjalikult. kuid seda 
19-nds sajalldilli ja allluh üksikuid 
isikupüritscmaid mClstrcld ning 
keskusles olevaid stiillküpseld tOO
kod .. ' sid hiljemast ajas!. Alles vii
Iltascl kümnendil, lanu IIIluut:lele 
publikatslOonidele ja nältustelc 
(näit. Jaroslavli muuseumis toimu
nud "XVIII ja Xl)( saj . ikoo
nikUllst" : Peterburis Vene Kunsti 
MUUSCUIUIS ja Moskvas labi viidud 
N. P. Kondakovi ISO sunniaasta
päeva tähistatiuse plOjckt, milles 
eksponeentl ligikaudu 100 ikooni; 
j uc.). 0 11 tähelepanu palvinud vii
masc kahe Sitjimdi ikoonilooming. 
Scllc suur hulk sisaldab ühelt poolt 
tsentrikesksel ruguuoodsat kujun
dit, dCKoon nlllg tCISillt kolka
mciSlfl või vanaUSUlise k!iekirja ja 
sümbolit. Sama äarmusfikkus va
litseb ka Illaalncuniliscs toostuses 
ning valitud IlItllerjalidcs. Seega 
tecmad uurinllSt:Ks kui ka prootcc
mid siiiiu:lmisel. 

Maimligi nllmed ettekanded. 
milles käSIUelu Oll huvlp3kkuv "öi 
aktUimine. 

Lea SiiliII JOCIISUU Ulikooli st 
IUI\'ustas OUli! el1eKaIlOr..'S iuribut
sioowproolccmc. tr.."'Ustc slgnalUtlri 
ja kuupliev:lde illlcrl;l I"C tccrimist. 

Liellc ZalkauK: Ulli Kunst iaka
deemiasl saaus etlekandc. milles 
oli põhjahkuU esitlelUd kohaliku 
ikoolllkulISII ajajoolille taust nillA 
slii ll1!uni s- ja kOIl::.t:rveenmisprob
leclllld. 

Juri Bouro\' Repilll Kunstlillsti-

tuudlst PCleroorlst dls);.uteeflS res
taureerlnus - kOllscl"\'ccnlluskogc
mustest ja või mal USK-Sl. kuid ka 
oolamatul ja halllldascl tccmal ko
lX:Crltllise problccltlldcSI. 

Huvipakkuvaloll palju ka kõi
gis ülcjäänud cttckaullctcs. ag" ka 
Heleua Nikk:meni poolt suunatud 
arutlustes TClll" sundimatu ja 
loomulik hUIIllIor SUUliS lUlJ.1 mee
k:olll kõigis neis lölstes e1te\'~tmis
tcs. 

Viimanc kougrr..-ss i ~kv möö
dus KuopJO lilll l<IS Onodoksi Kiri
ku Muuscumis. kus meic lahch .. -pa
ilU all oli cksposltsloon hilisest 
ikoonikunstisl. Sellelc d Ulldee
ris samas hoollcs suur saalitäis 
kaaSllcgseid ikooltimaalc ümbrus
k01ll1ll huviala rmgldcs1. 

Südamlv JXII1IJ:t p.1kase ja põivi
JU lumcga . õpetiikult lölnc koos
viibliiline olid mcclc:lcJltiiv<ld. 

Alar Nurkse 
Eesti KUllslil1lulISCllmi 

kOnscrvmllor 

I EERIK PÕLD I 
25 . veebruaril katkes IL"t"lIeka 

muuscunlitöötaja . III.:ie cSJreslau
r:tatori Eerik põllu malllc lI.."ekolld. 
Olles sündinud 5. novClllori! ('.KIM. 
aaSlal ja õpplllud Tanu {Uikooli fi 
losooliatCõ JOuskonnas. sidus la cnd 
v:.trakult kl) mliw;cumilööga Tan us 
_ konservaalOriua Ecsti Rahva 
Muusellnus. Tiiicud:IS cnd restau
raalonJla Moskvas I. E. Grab:ui 
111m. Kcskrestaun;:crinllslookojas 
ja Ernutaabs maal i Icslõtureerimi
SC os.."lkOlloas. juba I'Xi? omiSlati 
1lllle I kmegoema õhmilali alal. 

Ecrik Põld on sõpjiirgsc r..-csli 
maahrcSlaUl11alorilc koolkonna ra
jajaid. mitmcte rcstõturc.:nmiSillas
le iilevaalcuiiuustc organbl:erija ja 
oSillcja. liiulI.inumud Oti tema tcc
ned eestt kultsuvamde cvakUl.:cri
misel sõja piicvli siscllLaa kirik "ll
IC)SC. Ta komistas SlIUIl Il male cks
pom::crimiseks niluuStcl. oli mõnu
saks gi idiks U:llIUSCSilalid .... s. Suur 
cmdccruus kllllslI:lj:llOO ja restau
I'CCri uuse alal · oskus olLla I.:admi
si lilliSiili vahcllaada ka madio
kuulajalele. tegi lelllast Ilhe lem
mikesllleja öör.l:tlhos. OIJ r.."S üks 
eesli valll::mllid r':!)!aura:lImeid illl
dls UI pikaeatislIsc ka sadadele eest 
kUllstll(."Os tele. Kui sil mad "üslsid 

detailscsl rcstaureerltlustöösl. \09-

lisid ta kacd kordumatll vomuga 
puulusihld. Vahcl luli aga kiille 
"Õli" ka sulcpea Ja \'ort l1lda oma 
mÕl1ei(j anikhtcks. tHI S :I\"aldalltd 
crialavälja."lJI lIetes. 

MäleSlamc Een" Põldu lau abJ
, 'ainus kolleegi. Walter-Greenber
gi sõjacclsc rcst:\urt.-crlllliskool
konna jätkajat ja arendljat. 

Ennistuskoda 
""KANUr' rcsl1Iuril<llOnd 

t\rbKlclu ....... imik:uu&e 
Koascoraatori't t:uroopa 
Öpptkesk"ll V tDtetSiaS. 

Ajavahcmikus 20. aprill - 14. 
juuli 1995.a. toimunud tälcndö~ 
pest võcsid EcstlSI OSiI Anncl)' Mul 
""KAR"'-grupist j,l Evar Riitsaar 
ElUlistuskojast - Kallilt"". Projekt. 
mille rmautsccnjaks oli Euroo!>,! 
Ühendus. vns Eesu pooisclt ellu 
RIigi MUIlISllskailscamcl. 

Enala ja matcrJalide j:1 rgi olid 
moodusiatud jitrguuscd õppeTÜh
mad: seinaliiila!. kivi. stukk. puil ja 
mctall . KolmcKuultnc programm 
sisald.:"ls 250 \llIIoi tcofr..-culisl loen
guid Itlllg tellle 25(1 \Uudi Pfllklilisi 
töid. millele IisaIIdusid veel õppe
rcis.id. Kuna OSillcsutle SClllamaali 
konservilluume nihmas. k.ujelda
me meie poolt IlIbuud õppekava. 

Progrmmllls käsuleli Euroopa 
arhideKluunaJalugu läbi cnnC\'atc 
ajaloopenoooidc kuni neoklassil
sismini . TUlvusl:l1i neile aJastuilc 
omaseid maailtllilvaatcid. poliili1isi 
struktuure mug lilluaplaneeringutc 
eri tüüpe. S,"lluuli Iga penoodi tüü
pilisemaId eiutisi. nende kooSI
ruktSIOOllC lImg detaile. Loengutc 
vi\1inuscKs oli see. ct lähtuti pea
miselt Itaalia a)alookoJltseptsioo
nidcst. mil lega tUI\'umiseks aV(\[ICS 
meile. kui põhpmaalaste1e. uni· 
ka"llIc vaLUliilus. 

Ehituslllalcrj il tide tUl\U* ISC 
al useks oli allIClC SlntKtuur. pMilQ
lu. kasutus. - ehili stc kal~ust llscd 
ja ncis tooslallld konserveerimis
lööd. 
Eesmilrglks oti mõista materjali

dcja chilUskollst ruktSIOQnidc oma· 
vahelisi seuseid. Kuna põhjaitaal
Iasest õppejõud osutus suureks 
praktikuks ja tema naidismatcrja· 
lid oltd SL>davõrd hUVitavad - jal
kusid loellgtld ka hilistet 6111ul ulI
didei. 



Seda el sola aga öcl<1;1 ehitusjoo-
ueslalllise loengulc kohta. 'IUS \'al
gustasld ;!!Itud valdkonmi erine
, .. id tehn ikaid. kUId jilid sama~ 

mcie erialale kaugeks. 
ArludcKtl1uridelailidc vlIbakne

JOO l1Ist:fllline tnil1\l lS ni i Vcncclsias 
kui ka ekskurSloomde! Too hõl
bU51alluscks õpeu ti 1.:<15l1tmna jub;:1 
keskajal " iiIJaUlötallld pcrspekti l
\ iprohlccl11idc Idhendall1 lSC mecto
deld. Sa l11l1 ti selgilati miingurceg
leid. mida sa.!andilc v;l1 tcl Oll arhi-
dcktlluriclCIllCll t ide 
kllslJlatud. 

kuj,ltarniscl 

Raäkidcs kon-.cn eennuskon
scptsioolHdc.'i1 oh pe:\h:,'emal.:s Ve
nccts ia Harta. 

SI;,idim<llerjali abIl IlltvIIstau 
lõpetatud konscm.::erl mistÖid. Sel
gltali problL.'CllIe. mis olid igal 
konkreetsel j uhul tekkinud ja nen
de lahcnd:nnise \'õimahtsi N~lited 

loodi nii posll iivsctc kiil negatli,
sete tulemuste näol 

KurslIsc teorcetilise osa locngud 
IclCli ilaalia, IIIgli sc. prantsuse ja 
sakSOl kcd es. SissCjuhata\ kursus 
praklilisse uaaha k(.'Clde hõlbust;ls 
suht lellllsl veneetslastcga ning 
abistas kultuuriürituste51 0S;t5.1a
mise\. Läbimõeldult toilliis ka tõi
kelöö. Laudkonn iti oli töökeeleks 
inglise. itaalia. prantsuse ja saksa 
kecl. 

Prakti liste iiles;umctcna sis.1ldas 
progra mIII seinama:ll illglll fresko 
ja sekka tehnikas, nl;lrIllori mi tat-
5ioolli. aaderdu5t li illg kuldam is!. 
Nii tööle eelneva lT kui ka töö kiii
gus toimus üksikas,i:1 lik tut vusiits 
kasutatavatest lII:1 tcrj lll idest. nende 
omadustest ning kasuwmisc või
malustest. KOllserveerilll istööle 
eelnesid asjakohased keemia:1lascd 
loengud jõi nüit lilmd kalsctused 
kin niIusvahenditega. Jilrgnes ka
hcniida lane prakt ika Chirini agos. 
kus endisesse vi llasse oli rajatud 
,S.1naloorne· lasteasutus. Tundmll
tuks jtiäda soo\·tflud kunstnik oli 
se:11 üsna õnnestullult maõllinud 
kuuls;1 vcncel';]asc Pictro Longhi 
seinamaa li koopia. Selle. möödu
nud sajandil maalitud fresko kon
servecrimisel kasutasime eri nevaid 
puhastusmeetodcid. 
Erincvate konscrvccrilll ismaterja
lidcga tegime proove krobvi. 
IIlllalingu aluse lubjakmndi ning 
pigmendi kinnitamiseks. Koh<l ti 
tuli neutraliseerid.1 sooli. taaslada 
puuduva id osi ning teoslada rctuss 

'Iratccco tehm kas TcoslalUd 
konscr\'ccfl I1lISl00 koh\:I käiv <to
kumentalsloon pidi slS;llda ma kIr
Ja likkc lI1alcrjOlle. Joomscld ja 
fOl llsld. 

Öppcprogram mi kuulusid kli
lasklliglld Vcneetsia Resl,mrccri
IllJske!'kuSCS5e, Resl<l'l rcen mlsla
borisse ( ,",lIeljalidc fiiiisika lis
keenliliscd uuri ngud) Kulastali ka 
VCTloXlSla kuulS<lId Mhidektuuri
millcslisi. Samut i 10lll lllSid reisid 
;U" loo!J se Vcncelslll VahMiigi pii
res Kuna IIIUljCld on nii palju. 
loctlcmc vaid kohani mCS ld: Mura
no, Bumlto. Torccllo. Vineelv a. 
Ferram. Padua, Vcr('llla. Felt rc, 
M;tleesine ja Firell'l.c. 

Kursus lõppes k:thcpäC\'OIsc 100-

Icctilise ja prakti lise cksamig:l. 
Eksami soori!;-l ll lld said ateslCCrl
miSIUlI lIIstusc 

Õpperetsi IlI lelllllshkkus Ihuncs 
Muhu kiriku selll:ulIaa lingutc kOIl
selyccrTl11iscl Auguslikuul teoSl<I
t\ld rll oovikinllltuslel oh tõhuS<lks 
abiks itaaliast saadud retscpluur 
111118 kOll se~'ccn l1li s nle loodjka 

Aunel) MIII 
E\'ar RJUsaa 

Õ p pe!liõil h aa lia5se 

Kliesolcva aasta smcl H JJ7 -
04 ,OX. avancs mul "õimallls OS:1-
Icda raamatukogu kOllsel'\'ccrimi
sc projektis Semiuario Barbarigo 
Montefiascones 11:lali:l5. Sõil s;l i 
leoks tänu A'~ltlld Eesli Fondih 
saadud stipendium ile, lII is võimal
das kaua k!1ik reisiga SCQlud ku
lu lused. Kutse pr~ick t i s osalemi
seks tuli Inglismaalt Cambridge'i 
ü likoolil\. mille kouscn 'eerimis
OS;lkond koordinccrib scd;, pro
jekti j uba kuuendal a;ISIaI. Igal 
aaslal püütakse haa rat a se lle pro
jekti .Ioosse erincval e ri ikide kon
sc rvaal oreid. Sellest hoo lill1 :1 la 
moodllslavad põhit lluJll iku Briti . 
USAja AusJraalia konsen 'aatorid. 

R.1amatllkogu. kus töö toil111IS, 
asus Bm barigo SClllina ri nmmi
dcs. Raamatukogu on asutatnd 
aristokraadist kardin:!l i Barbarigo 
poolt >"'VI 1 s.1jandil. Loomulikult 
sisaldab raamaiukogu palju va ne
maid kiisikirjn ja köitcid seal
hulgas ka inkllllaablid. R.aa matu
kogu põhiosa moodustavad usuli
se sisuga raamatud ja teatmelCO
sed. Omaette QS; I 1II00dIlSlavnd 
kiisikirjad, graafili sed lehed j:l 
k:mrdid. KUlla ra:llu:ltllkogu asub 

SCIIIIII ;)U ruwludes, ~JlS oh '-I.'C 1-.,1 
mÕlstet;lValcl pohlllSleI sulellld ta
,akodalllku Jõloks All.:!' I'JSO ..(,0 

a:lslatel 11111111115 oht1-.o rd a\;IIII
l1Ia1-.s. SlLS li tt I IlmSiks kOl lÕslaM. 
1.:\ ntull lld. 1-.us ran lll:llllkogu p;uk
"cs olid hnlc t sus\ ':l al' ~cs olllkOl
ms Kii tus laSI labl. klile plludus 
kogu majast Eliile ~--da . kiil as-",d 
IUUUIl Ill Ia hakkaSid ku hlll n:d 211 -
I II aaslat Alles I'Ntl- ndalc aallla
te alguses ailistali 1I1:lhl"llku kOll
sCI'\'cerlJUI sprqlckllga lill !) hul
IIIab kogu $clll lllart IIOOlII.:1C 

kompleklli Vllltl;."'c a; lslalega Ol l 
palju ara Id lllld SI..'da I;lIIu abile 
111Ida Oll Illluud pea 1-.Õlg l ~t Emoo-
pa rllkldeSl 

Ig:lk proJck t l ~ osal":J1k allll 
\ ;I\:I"lt vöimnlu !oo \ :Ibda loo \ ald
kOlld y l .ud:" i ' low tl loosse ~ I "~CC
lamisel 

Too pdh' .. ultllt!;ltkb sellel :I,IS
tal oh r:t:lIl1rll ukogu kollektSIOOlli 
slIstema!'tlseclIlIIllIC J" kataloogi' 
mi ne 11111g :.ellc alld l llcba:t~ 1 paiSu
lanullc ,lr\ 'UtbllC Tl.: lI1c tOll\:t ld· 
kOlld :.C ISIICS k ~ l sl kt rjadc. kaardlt .: 
J:I gmafilt l>h: leht edc konsenc;;:ri
millel> Scik'!. tOOl> OS<I!cSIll ka 11 11 -

na. Tingimuscd praktiliseks kOll
seryccrirniseks olid võrdlemisi ta
gasihoid likud. seda eelkõige tch
nilise V:llllsluse ja seadmelc osas. 

Selle puudujii:lgi korvas aga 
prakti linc kogenlUs ja iga spetsia
listi poolt kaa5.1 toodud isiklikud 
IOOvallClldid. Õnlleslluuiscks PC;1II 

seda. el sai n r: lkcndada ollla lead
misi ja kogemusi 0&1Jcdcs ra hvus
vahel iscs projcklis raamatiile 
pätisUll isel. Mitt e vähem väänllS
likunlllks PC;1iI lIute kontakt ide 
tekkimist ja Sidemete sõlmimist 
USAja Inglismaa spctsi:lhslldcga. 

Projekt saab :t lles hoogu sisse Ja 
kcstab veel mitmcid anstud. 
Vabad lIiid:t I:lvallCllIscd kasutasiu 
Ilaal ia klltlsti ja kultuuriga ILl tu \U
miscks. Kõige SÜg:I\':ll lla mulje 
Jiill is Rooma arhitektuu r ja Vali
kam muuscum ld ja kunstikogud. 

Mccldi""t vaheidust pakkus iiks 
puhkepiic\' kauuit Capri S;1:lrel. 
millc looduse il u võlub kõik i. kes 
siilila s;l1uvad. Sclle kõrval võib 
leida ka Imlgal isell ;tia loo-- ja 
kunsliväänusi nillg varcmetes 
Rooma impcr;l;Iton le "Iliasid. 

Loodan, ct need kogemused Oll 
kasul ikud ka mi nu kolleegidele ja 
iiralõlvad hil vi projeklis osalemi-
seks. Ma il Luik 



17.sajandi sakraalmaali 
konserveerimismeloodika 
alane suvekool Hiiumaal. 

Ennistuskoja "Kallilt " suvekoo
Iide traditsioon ulatub 1990. aas
tassc. 23.-25.augustini 1995 Reigis 
peetud seminari tccma oli piiritle
tud nii materjal.i kui ka ajastuga. 
Nende päevade orbiidis oli 17. sa
jnndi s.1kraahnaal ja selle konser
veerimise probleemid. Suvekoolis 
osalesid P.Ehasalu. lKukina. 
M.MängeL R.Paas. R.Rast, K.S i
buL H. Sirts, H.T igane. Ü. Veski 
(kõlk "Ka nut") Ja H.Risthcin 
(EKM), LL.Angslröm (Stokholmi 
ülikool). 

Ajal, mil Eestis tilgast::l.t::l.kse va
rasid nii craisikutele kui ka organi
sats ioonidele, on kirikuinvcntariga 
seotu taas aktuaalseks muutunud. 
Pia Ehasalu andmeiloli 1990. aas
tal 42 baroksel maali 29 kihelkon
nilkirikus ja kabciis. V:tr.lde tagas
tamise ja korduvlocl1duse käigus 
Oll see arv mõnevõrra suurcne-lIud. 
Neile liituvad veel nikcrdatud ja 
polilkroomsed kalltslid ning al tari
raamid. Nü ulatub selle aja kunsti
teoste kogua rv sadadcssc. Ncnde 
suhtelinc arvukus ei tähenda veel. 
et nnd pole unikaalsed. Eriliselt 
välinuSlavad lIad kohta. kus llad 
sajandeid paiknenud Oll . Owius 
loei aura sunnib eelistama kunsti
leose säilitamist pigem tema aja
looliscs keskkonnas. kui irdteosen.1 
muuseum.! seinte vahel. Kahjuks ei 
pea valvet pidama mitte ai null teo
se olemasolu ülc, vaid ka lema sei
sundit peab kontrollima. 

Enne Hiiumaale sõitu oli Tallin
nas teabepäev. kus tutvustati maale 
rcS1aurccri misprotsessis. 

Praktiliste küsimuste kõrval esi
nes dr. phil. lnga Lena Angström. 
Rikkalikult slaididega illustreeri
tud ettekanne tutvustas Rootsi 17. 
s.1jalldi religioosset maalikunsti. 
seda valdavalt interjöörimilalina. 
Ettekandja doktorilöö käsitleb s.a
ma ajastu altarcid Rootsis. Rootsis 
toimunud protsessid on huvitavaks 
võrdluseks Eesti sama ajastu ma
tcrjalile. Teabepaeva lõpetas ring
käik Eesti Kunstimuuscumi restau
reeri mistöökotta. 

Kunstiajaloolased legid väikese 
ringsõidu Lääne-Harjumaal ning 

Läänem.1al "K<lnuli~ di rektor juh
timisel. Sõidu sisuks oli tähelepa
nuvttiirscte kunstileostegn tutvuminc. 

Hiiumaa p..'cvad juhatas sisse ja
lutuskäik Rcigi kirikusse. Sealsed 
kunSliajalooliselt huvitavad tcosed 
on pro·bleemiderohked ka restau
mlllorei le. Ebaselge minevikuga 
maalide tehnoloogia Oll miulleke
si nc. Päev päeva kõrval mõjutavad 
neid komplitseeritud kliimalcgu
rid. Seetõttu on nende maalide 
konserveerimisc kogemused me
toodilise t:lhenduscg.1. samas ei saa 
vastutust selle eest kanda ainult 
üks restaurantor. vaid optimaalse 
lahenduse vaidleb selgeks eksper
tide grupp. 

17.sajandi ktmsli uuri mise al
likatest rääkis Pio Ehasa lu ja sama 
aja eesti sakraall1laali temaatikast 
Reet Ras!. 

Henno Tigase poolt juhitud dis
kussioon ekspertgrupi p.Mevusest 
ja võima lustest nlt is kujunevat lõ
putuks. Õnneks tuli öö \'a hcle ning 
järgmisel päe\'al tUMlti Hiiumaa 
vaalamiS\·äärsustegll . 

25. ja 26. septembril 1995. a . 
Eesti Kunstimuuseumi korralda
lud tcaduskonverenls - Püha Lu
eia legendi meistri Maarja altJJf -
:SOO aastat TaliilUlas" oli laiemas 
mõttes pühcndatud Mndalma:ldc 
renesS..1lISskwlstile T:lllinnas ja 
ka selle ajastu ühele viljakamale 
uurijale Mai LumiSlele ( 1932-
1985). 

Eesti Kunstimuuscumi teadus
direktori Ma i Levini avasõna juht
mõtteks oli, et kivinenud aOlsaamu 
:litab sulatada vaid uute uurijate 
pealetulek, kes näevad probleeme 
teiselt tasandil! . Konverentsi 
pc<lcesmärk oli teema teadvustami
ne. Käsitlemist leidsid kõik Nigu
liSle muuscum-kOlllscrdi s..1alis eks
paneeritavad IUI. Madalmalldc rc
nessanssajastu altarid. s.o. Luci:l 
legendi meistrile atribuccritud (?) 
Maarja a ltar. Adrian lsenbranli 
töökojast pärincv ('!) Antoniuse al
tar ning Jan Borman(n)i töökajale 
omistatudC'?) Püha Hõimkonna e. 
Bnisseli altar* . 

Esinejatena o lid kohale kutsu
tud pe..1 kõik Eestis rohkem "õi vä
hem selle tecmnga kokkupuutuvad 
inimesed. Ehts .. t Madalmaade 
hõngu vahcndas Dr. Di~ier Mar
lens Brüsseli Vabast Ulikoolisl.. 
kelle ilheks uurimisteemaks Oll 01-

nud Bmgge maalikunst keskaja lõ
pul ning Volkcr Ehlich Berliinist. 
kes restaureeris ai nukest Jan 80r
manni signccritud altarit Güstrowi 
kirikus. 

Tallinna Li nn:larhiivi teadud 
Tiiwl Kala ettekanne "Madalinaa
de ja Tallinna suhele eeldused ja 
traditsioonid hiliskeskajal"' eri ti 
palju mä llguolllmi siinsetele kuns
tiuurijatele ei jäta. arhi\aalid on 
ühckülgscd n ing mlirkmed MadaJ
mllade kohta napid. 

Kunstimuuseumi teadur Ravo 
Reidna ana lüüsis Maarja altariga 
scotuL Helena Rist hein andis his
toriograafi lisc iilevaate Antoniuse 
allari uurimisest . Analoogselt oli 
üles ehitatud Jüri Kuuskemaa et
tckalllle, kes vaatas üle Sten Kar
lingu käsitluse Talli nnas tegutse
nud Hollandi päritolu kivinikerda
.last Arent Passcrist ( 1581-1637). 

Aknasammastesl kui hwnaniSI
li}.,:1I kultuuri rcpresenleerijaleSt 
Tallina bürgerimajades rii iikis 
Krista Kodres Tn llinna KUllStiii li
koolist. Dr. Didier Manells BrüS
seli Vabast Ülikoolisl tutvustas 
põhjalikult Püha Lucia legendi 
mClstrit. Seilalista i ilmnes. et Tal
linna MõJarja altar on ainukc emnd 
nimelatud meistri töös, nimelt 
puudub siin maastikulinc rooli. Te
ma sõnul oli meistri tc ll ijilskond 
ükeuroopaline ning sectÕllU maa
lis la kord itaalia. kord ha ns..1 tra
dilsioonis. ViimaSI \'õib võita ka 
dcl ikaatse vilticna M:larja allari nl
ribllceringu suhtes. Tandemina 
mõj usid Volker EhJichi ja Henno 
Tigasc ellekaudOO Ja n Borman(n)i 
a ltari tc restaureerl miscst. Riivam i
si käsitleti ka cksponcerimise 
problccme. Meil pole põlyusl hä
beneda. kui mõni vimrtese pole säi
linud tervikl ikUil:! . Bnisscli al lad 
maalitud liivad on suurtcst vnri .. -
gutesI hool imata chcdamad ja at
r.ikti.ivsemad kui korduvall rc:;tau
reeritud nikerd.1tud kcskos,1_ Seni 
ootavad nad \':lljap.1I1cmisl ning 
nendc esi ilus s,1ab kahtlematult 
sündmuseks. 

Urve Mankill Tallinna Lilma
muuscumis! csitles uusi fakte Ta l
linna raekoja pilt\'aipade kolua. 

Ettek:t ndcd publi tseeri takse Ees
li Kunstimuuscumi v!iljaandes. 

• altarid On atnhU\>I.'fltud ~1Iit iknihhM;1 ana
hlil~ i m~~h>di1. mill.: tlll~'fIIU"I~!:8 "õih SIIlir,,· 
"'MI \";1 viih<."m"tm.1dra l n<'>u<wda. 



Paintings 
in the dwelling-house of 

citizen of Tallinn 
in the 16th - 17th century 

The inventory li sts of eitizens' pro
pcny kept in fil cs in the Tallinn Town 
Arehh es provide the researcher of 
carlief pcriods of a n history with pra i
sewonhy materiaL They ell:lble to fol
low the initial phase and funher dcve
lopmenl .of al} colleclillg mnullg the 
eit b.cns of Ta ll inn from the second 
qu:m cr..of the 16th (:enlury to late 17th 
celllUr)'. II is alsa passible 10 !ind out 
their preferences of subjccl nwller. si
It:! of coJlcctions and te nninulogy uscd 
10 deseribc the pailllings. As from thjs 
pcriod very few paintings from privale 
coJlcClions ha"e presen 'ed it llIay bc 
the only way 10 gel infonnation about 
Ihelll. 

As. .... el")' few paintings frOIll private 
collcctions h.ave SUlVi\'ed. il may be 
the only m ty 10 get information aboul 
thcllI. 
terms (tafell. gemaledc wR:IJ. tafel
bild. bild. "crmalet lakeil. comerfei!. 
sehilderei). 

Ne-.: t COllles the sun'c} of the em
liest p<lilllings mellt ioned in the invell
tOI")' !Ists of Ihe 16th eelltuI") . The aut
hor has followed the growth of the eol
leetion (see Table I) and di \'ided thelll 
into groups ::tccording to the subject 
m:l1Icr (rel jg ious P.::tilll illgS: private 
and state ponrails: allegom;'dl. m~1 ho
logiea l. historieal p."1 intings: landsca
pcs: drawillgs). 

As rl conclusion onc e:m say that in 
the Ime 16th eel1llll)' posscssing of 
paintings was alre;ldy (juite common 
aJllong Ihe citizens of T:dlinn and so
me sma ller an collcclions had ;llrc."1dy 
come inlo beillg. The prevailing sub
jccl maller in Ihe 16th eentul")' was al
legorieal p:lillting alallgside with pan
mit. while in the 17th cenlury the 
ponmit bco.1rne the most dominant. 

Piu Ehasalu 

The painters in Tallinn 
Brotherho.od of Blackheads -

advancement in self
conejoosness of artists 

The rieh and Illight)' orgau.iz1t.ion 
of young singlc merchants. Brothcr
hood ofBlackheads. c~.:i s l cd in Tallinn 
sillee 151h eenlul) nt least It closed its 

doors iil I ~.t.1. Acrording 10 the list of 
membcrs (Bruderbueh) some ponrait 
painlers. whethcr guild-maslcrs or frcc 
maSlers. belonged to thc group in the 
17th eemul")' . In Ihe an icle the atuhor 
obselVcs the advllncel1lcnt of self
eonseiousness and the problem of frcc 
maSlers. The sourees ;!rc the Bruder
bOeher and exchange of lel1crs bet
wce n the p.ninters guild and Tallinn 
m;!g istmte in Ihe 171h centul")'. 

Pia Ehasalu 

G. Gsell and two paintings at 
the Art Museum 

of Estonia 

In 1994 the An Museum of Estollin 
;lsked Rcstoration Ccntre "KanUl" to 
reSIorc two pailllings datillg back 10 
the 18th eentury - "The LasI Suppcr" 
and "Crueifixion". The first one was 
signed by G. GscU and bore ineomple
te dale 17 I ... The second onc was ano
nymous. BOlh picces of an were 1I01e
wonhy because of an accompanyillg 
legend that said Ihc)' had been found 
in Ihe inventory of Ihe Tallinn house 
of Russian ezar Pcter the Great. 

G. Gsell was a SWISS omist whase 
aetivities were bollnd to St Pelersburg 
and its vieinit)'. Hc WllS .born ,j n Sl . 
Gallen and gOI his edueation in Viell
n::t and Fr,lllkfurt . Peter the Great eal
led G. Gsell 11110 his scn 'ice in 171 7. 
The anist movOO 10 St Pelersburg. 
where ile li\"cd unliI his de.1l h in 17-Ul. 
Hc lef! behind onl} ra re lrustworthy 
data ;lbollt his work and OI few pain
tings. 

As a painter GsclJ was universa !. li
ke mOSI of his colllemporaries. He 
p.11111OO genre picturcs. stiil Lifes. pan
mits. e\"angel ical and mythologieal 
scenes. mm tonueal obJeels. designed 
triumphal arches and Jireworks. 

COllSiderillg the abovement.ioned 
f::t elS it is !ike!) that paintings by Gsell 
had bclollged 10 Peter tlle Great and 
thev could bc found in hjs house rh 
TaÜinll. The archives dllta neithe r ap
prove nor den)' the legend. To dra\\' fi
nai eondusions olle needs research 
work in the Hermitage. the Russian 
Museum. The Tretjakov Gallery and 
arclu\'es of S, Pelersbnrg. 

Jelella Kllkina 

The Reigi Chureh 

The stone buildlllg of Ihe parish 
church ofReigi was buil! in 18(12. suc
ceeding two woodell sacral buildiugs. 
The [iTS; Reig i ellureh \\~IS buil! in the 
laSI qU;Jler of the 17th eelltu'1 and the 
second one in 16\)(1. 80lh of Iheln 
ha\'e becn dcslroyOO. 

The stone ehnrch was renovaled in 
IKI)9. Pholos laken before reno\"at lon 
reveal that in the e hureh Ihere were 
fOUf paintings dnting back to the 17th 
eentury. T\\ o of them "The Last 
Supper" and "Golgotha"' botll p<lintcd 
on wood.whe re p.:1ns of a n altarsereen. 
··The L"1sl Supper"". p'lintcd on c..1n
\"as. mighl Ila\'C bccn the allarpiecc of 
Ihe second church in Reigi So mueh 
the 1110re bccnuse the Last Supper \\~ I S 
the fa vOllrile subjeet of Martin Luther 
and Ihe prC\'ailing aHarscrcen aner 
Reformalion . It \\11S the r.1Vourite snb
jCCl of Magnus Gabrile Dc la Gard ie 
\\ho presellled over ) 0 llharplcees 10 
ehurehes in Sweden. Estonia and li
vonia. AH the painlings ,,"ere made af* 
ler prints. whi ch were eopies of works 
by famous Europeml anists like 
P.P.Rubcns. C. \'.Mander and L.Ag
resti. 

Rccl Rasl 
Altarpieces 

by Christian Ackermann 
in Järvamaa 

The g reatesI sculptor of Ihe Baro-
que pcriod in Estonia was Christian 
Ackennann, who callle 10 Tallinn 
from Köningsbcrg in 1672 and bcea
me the citizen or the town in 1675. 
Ackermanll was the author of Illllne
eous altarpieces and pulpits in non: 
hcm a nd wCSlcrn Estonia. but only 
Iwo of his mõlsterpieces ean bc found 
iII central Estonia. 

The allarpieec of the e hureh al J:lr
va-Madise (about 1 6~O) is exeeplional 
for its simplicilY. The onestoreyed 5<le
rai building is c;m vin!!. its acccn\lm
Icd t.he upper p'ln. \\ here a group .of 
thrcc seulplures. symboli /jng Ihe 
triumph of God and Heavenly World. 
makes up a monolithie. billowing :lJld 
restless ensemble. 

The altllrpieee of the ehurch al TiI
ri (1693 ) lallllehed the last. dassical 
pcriod of works cremed by Acke r
mann. Unfonuu.ately. thc monumenla!. 
distinguished altarpieee had undergo
ne ~ reno\'at ion " in 1856. while Ihe 
comice ",as destroyed and some seulp-



tures \\cre remove(! 11lC ~ lIalys l s b~' 

COI1Sf.'f'\':ltion Centre "Kal1t1t" revcaled 
IItal boIh oflhe a lt.1 rpicccs h.td milial
ly been pol)chrome. ahhough now 
thc~ \\cre covered wilh monochrollle 
p"ill1 

T iina Pik;ll1lilc 

Stredv", Of p.tinHng 
and te~ting by deJtl"\lcttn 

methodJ 

Toda) the reslorallQII pruct icc puts 
t he conscn 'aHol! on Ihe fitSI place and 
Ihcn;rorc slabili:-j ng lhe pl"C-c:cn';ng 
conrhllolls becomcs cspccl;tll ) im!Xlr
lant This gi\'cs \'tSC to the lask 10 find 
out the faclors. 11ml make ;I piect! or 
art deea). the possihilities 10 elimillatc 
thC111 and ho'" to turn the process The 
problem ClI;n be 501\'(..'(1 only b~ using 
lechnological allah·sis. Berorc micro
f,; he llllC<l I characleriz:llinll onl! has 10 

gl"c IIlC<l lling to fom Illain d elllCnls of 
the paillling Ihal have bccn uscd for 
ages. support . g rolllld. p:lilll. \'arnish. 
Dillercnl lesl illg mclhods ea n bc uscd 
",hlle examilling Ihe sepmate parts. 
The dcslrudh'c mcthods whkh 
requirc laking samplcs a re justified 
only arter all lIoll-dcstn .ctive lI'Iel
hoos. Ukc slylislie analysis and obscr
valiall under differenl lil!hIS, have 
becn cshausled. 

The artide is roclIscd on microche
mie.,1 a na lysis and ehromatography. 
methods thal shollld bc al hand even 
in instrumentally "el)' modesli)' cquip
pcd laboralories. While delennining 
inorganie ma-Icrials docs not eausc 
all)' signifieant problcms. the organic 
cOlllpoullds do a 101. All existing 
1It,1termls. Ihe organie materials 
J)<lrtlclllarl) . are destillOO ageing from 
the momenl of thei r birth. that Illeans 
Ihal Ihe) undergo differcnt ehemical 
ehanges (c.g. oxid ize). They can bc 
affcetcd by prc"iolls reslo-ralioll. The 
analysis is eompliealed al-so bccause 
or Ihe tiny picce of the sample. 
Ihe refore the use or lII icropolish seems 
10 bc the best way. 

KriSle SibIII 

Fans 

Several Iypes of rans were kllOWII 
already in antiquilY. People in Orien
lai coUlmies used Ihelll before Ule 
II Ih ecnlulY BC. 

Thanks to trade relalions wiOI 
Orielii fans were illtrodueed in Italy in 
lhe 15th eeuIUl)' and runher on in the 

rest of Europe. In Ihe I(.tll cc"ltI~· 
fam . .... -cTC ilems of lu.\:u')' in many Eu· 
ropc:tn COImtries and bccalllC an iusc
pamlllc p::m of dOlhing. TIle mosl 
eOl1\l1IOO material ror flms " 'ere wlreh
me,,1 and papcr The ribli uscd to bc 
1I\;lde of wood bone or rnOlllCr of pearl. 

F:tns \\'CtC wldcly uscd until laSI 
eellluf'Y . • tficr lhal thc.\ lost Iheit sig
ni fic:II1<."C. 

Fi\'c fans lInde:r restoral iOli iil ECC 
··Kanul" bclong to lhe collcet ion of the 
TaUinn City Muscum Their exacl 
origiII eannO! bc lraced by exact data 
Time and p laee of m .. 'U1l1radllring Cõlll 

olll~ bc prcstlllll'x1 by colllp.1Ting IlX:h
IlIqlle of mallufactunng alld paiuting 
Oll theiil Oll Ihe bascs or refeTCnces iII 
literalnlrc. 

Menke Neidorp 

Th. pulpit th. M~ha Ch.rch 

The Church of Saint C31herine on 
the is):,nd or Muhu was tcCOnscctalcd 
011 May 22 . 1994. A wcck befOTC that 
e\'CIII the pulpil 1111Ide in 1626 - 29 b)' 
master joi ller from KurCSS:L1 rc tcached 
its ioilial place belo", Ihe triumphial 
arc h. 

The collSClValion work orthe puJpil 
whieh illdudcd invesligatioll of gene
ral condition and teehllkal conslrue
lion \\~I S launehcd in Oclober 199] . 
The new dala was camparcd wilh ea r
!iCI' results of historic-stylisLk re
seo."ch. 

The oldesl polychromy la bc follo
wed "~I S bascd on surfaces in black 
and greyish frames. lhe "S10Iles~ of 
diarnond OIslies <lround the arches of 
eenlral fie lds as weil as the horiwlltal 
lillets were covered wilh red. green 
and gold luslle. Obviously Ihere have 
also bcen green and red helix and 
pla llt ornamenl Oll the fields or the 
soundingbaard alld pulpi!. 

Unfortunatcly onJy some rare fTag
lIleilts. luud la foUow, have been pr/,."
SClVed rrom that period. 

A bil hetter havc prcsc .. ved the re
novations dating baek 10 Ihe 181h eell
tury. Blue grOWld. fmmcd with grey. 
polyehromed doglOOlh and sky blue 
cciling of the soundingbaard alongsi
de wilh polyehromed !illels, dogloolh 
and OIslies as weil as pink marbling 
on bluish hackground of lhe pulpil are 
characlerizing the second versioll of 
polyehromy. 

The polyehromy was thoroughly 
ehanged in 1827. The ehureh got a 
Ilew altarpieee made: by NOllunen La-

retl ren. AI lhe sa",,! time 1M pulp11 
was aJso reno\'",ed ~. H. S. Kt:nLSe. 
The fad 1!1 conlirmed by in!lJcriptiO!ts 
on the re\'t!11;e side ;ts 1M!1I <t!l on t.hc 
front side (righthand comer of Im: 
Ibur1h plale). 

Whilc clcanin!l thc pulpil rrom ~Ic 
gn:yish and white O\'etpainrings, the 
1~S1 \'C~ion by Kr.ms-: <ts the ~ prc
scn'ed OIle was CO'fI~n'Cd . The tack of 
leehlliea1 mc~ns :1S m:1I .. s time limit 
did 1101 cn.,bte 10 fillril iilOtt comptlea
led Illsks. Ihoogh rcstor .. Uon rema;
ncd undone this time. 
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Kinnasseppade karika juurde kuuluv 
lipp 1786.a. 

Tallinna Linnaruuuseum, TLM 5061 
[nne konserveerimisl. 
Konscn'aalor: Liis Jüriado. Kopli 

Kunstikeskkool 
Töö juhendaja: Menke Neidoll. 

Kinnasseppade tsunfti karikas 
koos lipuga 

(fotograreeritud peale lil)U konsen'eerimisl) 



Saare-Lääne- ja Kuramaa piiskopi hertsog Magnuse maade üleandmise ürik 
Conradt Bourmeisterile. Kuressaare 1570, 10. märts 

Tallinnll Ajaloomuuseum "U" 115-1103. Pitsati !mhastus. h:onsen'aalor: Reet Brido 

Rootsi kuninganna Kristina "Vapikiri" pitsatiga 1651.a. 
Tallinna Ajaloomuuseum "0 " 6585 ja "0 " 315-' 
Konserveeritud flär~l!.mcntürikute säilitamiseks muuseumi (ondis \'lIlmistätaksc igale ürikulc .~Ilctsillltlne ümbris. 
Vuttari \'almislas konservaalor I'cep GoriROl'. Konsentulor: Reet Brido 
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Detail pillist, hõbedane vapikilp. 

Puhkpili Harju - Madise kollektsioonist 



Harju-Madise pasunakoori pillide 
konserveerimine. 

"Kanuti" mctalliosakonnas oli konscrveerinuseks viis 
vaskpuhkpilli . mis kuuluvad HaJju Muuseumi kogudusse. 
Tegemist Oll Harju-MAdise pasunakoori pillidega. Kahjuks 
on kollekt siooni aJUletaja lahkunud ja rohkem andmeid 
muusikariiSlade päritolu kohta pole võimalik temalt saada. 

Koor on pillid omandanud ilmselt esiaegadel - (saariajast 
Eesti Vabariigi perioodilli . Ühelileist võib näha Pärnu Kait
seliidu templil. teisel hõbedast vapikilpi lsaarikulliga ja õu
konna varustaja pealdisega. 

Pillid olid kaetud paksu mustuse ja oksiidikihiga; esine
sid. üksikud sügavale ulatuvad kahjusluskolded. Mõnel oli 
plekk mõr:menud ja csinesid mõlgid. Sõrmestiku vcntiUid 
olid kinni kiilunud. Mõnede pillide torustikus oli krohvise
gu. 

Konserveerimine 

Puhastatav pill paigutati ööpäevuks triloon-B vesilahusess 
(pH ::. ItO). Tööprotsessi käigus eemaldati demonteeritavad 
toruühcndused ning avati sõrmistiku ventiilid. Torudc sise
miseks lopulamiseks juhiti vett surve all läbi süsteemi. Saa
\'Utaroaks korralikku lõpptulemust muudeti torudes liikuva 
vee suunda mitmel korral. Sõrmistiku klapid ja klapikaaned 
töödeidi täiendavalt trilooni lahusega. Puhastamisel kasutati 
ka ultrahelivanni. 

Puhkpilli korpus puhaSlati seebi ja polccrpulbri emulsiocr 
niga ning peale korralikku loputust instrument kuivatati. 
Kindlustamaks niiskuse eemaldumist torude sisepindadelt 
kuumutati pilli korduvalt eri asendites. Lõplik kuivpaleeri
mine teostati tcrnsvilla Nr. 000 abil ning kasutali ka fi rma 
"Ourex" poleerpaberit "Crocus". Sügavale ulatuvate üksiku
te korrosioonikollele eemaldamiseks kasutati minidrelli 
"Minimlot" koos hamblltehnilise poleerkeltaga. Suuremate 
pindIde poleerimiseks kasutati erincva kujuga pronksItarja
sid. Poleerimisjäägid eemaldati tehnilise piiritusega. 

Instrumenl kaeti vahaga AX-70. Sõrmistiku klapid. lii
gendid, klapikaante vindid õlitati Ilind teostati montaaz. 

Reslauraator Helmut Väl ia 

Conservating of wind instruments 

Five brass-wind instrumenlS belonging 10 the Harjumaa 
District Museum we re conservated in departmenl of metal 
of ECC "Kanut". In the past the instrumenls had bccn used 
by brass band of Harju Madise. Unfortunately the donalor of 
thc colleetion is dcceased and any additionaJ data about the 
inslrumenls ean not bc asked fTom hlm. 

The brass band had acquircd Ule instrurucnls at difTercnt 
pcriods, somc of them date back to the period of indcpen
denee of Estonia before the World War n, Ule others berore 
thc World War I. when Estonia was govemed by Russian 
c-... .ar. Onc of them has got a stamp of Pärnu Defence Leaguc 
(Kaitseliit), the olber bcars coal armour depicLing czarist 
symbols and inseription by purveyor of the court. 

The instruments "~rc dirty and covered with oxide. In 
some places the sheet-melal \ \135 dctcriorated deeper. SoOle 
instrumellts were ballc!)' and the sheet-melal was eraeked. 
The valves were jammcd. Some instruments had rcmains of 
plastcr inside their pipcs. 

The instrument was soakcd for 24 hours in solution of 
trilon B in water (pH=8.0). The dismountable joints " 'e re 
removeel and thc valves of the keyboard ",ere reopencd.. To 
rinse the pipcs lhoroughly. water was condueted through 
thcln under pressure. For bcller resuJts direction of Oow 
was ehanged several times. Thc valves and keys were 
treated with solution of trolone. The ultrasonie bath was al
so used. 

The body of the instrumcnt was washed with mixture of 
soap and polishing powder and after thorough rinsing dried 
carefull y. To makc the humidity leave complctely from the 
ioncr surfaees, the instrumcnt was heated in different posi
tions for scveral times. 

For final d!)' burnishing steel wool No 000 and polishing 
p.lper "Crocus" by "Ourcx" was used. Occper rust stains wc
rc removcd with minidrill "MinimiOi" and dentist's polis
hing wheel. Large surfaees " ere bumishcd with bronze 
brushes of dilTerent size. Remnants of polishing agent were 
rCllloved with technical spirits. 

Thc instrumenl was covered with WIDe AX-70. The keys. 
joillts and threads of the keys were lubrieated and remoun
tcd. 

Restorcr: Helmut Välja 



Keraamikakillud VaDa-Tooma 10.5 
arheoloogilistelt kaevamistelt ja nende 

konserveerimine. 
Leid on pärit Tallinnast, 1982. a. Vanalinna a rhcoloogi

lislelt kaevamistelt (juhalaja J. Tamm). 
Ese on kausikujuline. ühe stiliseeri tud lehekujulise käepi

demega. Vormi kõrgus on 8 cm. välisserva ümbcrmöõt-29 
cm ning vorm koosneb kuuest killust. 

Arheoloogide poolt koostatud aruandes on leid dateeritud 
17. sajandisse ning oletatavasti on tegemist kohaliku toote
ga, millel ilmsed Skandinaav;;l mõjutused. Samas on märgi
tud. et killud on kaetud musta glasuuriga ja eseme põhja de
tailidel on valgetest joontest koosnev geomeetriline orna
ment. Aruande koostamiseks on keraamikakillud koh<lJ)C.'1l 
puhastatud ja kokku kleebitud. 

Kildude must ja pinna puhastusproovid näitavad. el tege
mist ei ole glasuuriga. vaid põlemise tagajärjel tekkinud ki
hitusega. Selle ccmald.'1misel ilmub nähtavale punakas S4wi 
pind ilusajoondekooriga. 

Eseme visuaalsel a nahlüsil se lgub, et see on valmistatud 
vähesel määral kvartsi purdu sisaldavast punasest savi st jOl 
maalitud valge angoobiga (madala põletustemperatuuriga 
savi). Antud kausi puhul on tegemist kvaliteetse põletIIse ja 
hea pinnatööllusega. Ese on ilmselt valmistatud potikedml . 

Puhastatud detailil on näha. el ese on sccstpoolt kaetud 
glasuuriga, mis on säilinud just põhja OSt'1del kuhu glasllur 
tavaliselt paksema kihina valgub. Sellele kohale on tekki
nud vikerkaarevärvilinc pind mis viitab klaasja massi niis
kuskahjustuscte. 

Kausi konscrveerimiseks võcti ese liimistusesllahti . Leid 
asetati sooja vee vanni. kus tükid eraldusid. Killud hoiti klo
riidide välja pesemiseks mõnda aega destilleeritud vees. Kit
dude murdejoontcl olev liim eemaldati atsetooni kompressi
dc ja skalpc:lliga. 
~~tunud pind oli vees miuelahuslllv ning kihti pehme n

dab Irlloon-B lahusega. Järgnev pinnapuhastus viidi tilbi 
~oskoobi a ll . kus oli hästijälg itav glasuuri pilldja sellele 
tekkinud krakclJüüride võrgustik. AngoOOi joon oli kohati 
katk.~nudj~ aluspinnalt irdunud. Kuna mehhaanHinc puhas
IUSVI IS kahJuslab eseme pinda. Otsustati puhastada osa kildu~ 
dest, mis aitab taastad., dekoori joonist. 

Kildude kokkuIiimiseks kasutati polümeeri tahust atse
toonis. Puuduv fragment suurusega 15 li: 9 CIIl t3.'1stati lonee
ritu~ kipsi ja PVA massiga. Pind viimistleti. toneeriti ja 
kaell polümeersc kanekihiga. 

Rcstauraator Made Evalo 

Conservating of archaeological pottery 

The find was discovered in 1982 in arehaeologica l exca
vations in Old Tallinn ( run by J. Tamm). 

The vcssel is bowlshaped. with a stylized leafshapc:d 
handlc. Height of the object is 8 cm. outer dreuit - 29 cm. II 
was fractured into six shards. 

The archaeologists had d.'1tcd il baek to the 17th ccnlllJ)' 
and presumed il was made by 100'11 maslers influenccd by 
Scandinavian pattem s. Aecording to archaeologisls the 
shards were covered wilh black glar.c and the tower parts of 
sidcs were ornamented with white gromelrie linca r orna
ment. To prcpare the report the picccs had bccn elcancd and 
glued together at the sile. 

Probc elcaning rcvcalcd that the dark COo.'1 t was not gla
zing. but char remnants of buming. After removing the COal 

there appeared red elay decomtcd with beaUliful lincar orna
ment. 

Visual analyses showed thal the objecl WdS made of red 
clay, containing somewhat quartz debris and painted wilh 
white angolia (low heal e1ay). The surfacc of the vessel MS 
bccn perfectly finished and it MS becn earefully bakcd. Pre
surnably it has been made on potter's wheei . 

The eleaned shard revcatcd that the inner side had becn 
glaz.ed. The glazing has espccially wei l prescrved in lowe r 
parts and OOuom as the glazing used 10 sprc.'1d. The raill
bow-colorOO surface rcfers to deleriomtion by humidilY. 

To la unc h the conservation process the vessel was soaked 
in wann water umil the pieces unsluck. e hlorides we re was
hoo out by plunging the shards imo distilloo \Y3tcr for sc
veral times. The remai ns of glue ",ere remo\"ed wilh acctone 
compresses and sharp knife. 

The char OO3t was indccomposabtc in water and il \V.!S 

$ORened with $Olulion oruilon B. The e1eaning process was 
continued under microscope where one could Ihoroughty ob
serve the surfaee of glazing and the emcks in il The oma
mental linc of angole was p..·U1ly missing a nd detaehed from 
Ihe basc. 

As meehanieal cJcaning ahvdYs deteriorales the surface it 
.... 'll$ decidOO to cJc.'1n only $Ome shmds Ihat were import~nt 
by restoring the ornament. 
. The shards ",e re sluck togethcr wit h $Olution of polymer 
In aeclOrlC. The missing piece. sized 15 10 9 cm, was east in 
toned plaster of Paris. The surface was fini shed. toned and 
covered with polymeric OO3t. 

Restorer: Made Evalo 



Keraamika killud konsenreerimise käigus. 



Foto] P lI/UIlH'SI lItlassiidisllehvik oo valmistl iud arvatavasti 19. 1<Ijlll1-
dil. kasutldes rokokooaegsd motiivisl;kku. Ldl\'ik samo.ncb Saksamaal 
valnuMJIIUd n5ldislcl" Ixh\'iku luUSI ribid ( 14+2) oo buni~l lId esikil ljc] 
gnl\'eenngugL mis b.."1ud õhukese kuld- j a hõbelehcga. I .. dwiku lcill oo 
kAhepoolne · esildlij;; siid buni~lud gudtmaalinguja ''Iik.::sle litrilcg .. 
Tlglpoole lahuckoeline hõre kang"" kaunmalUd \'lh<:nw; LIIai"""" 
guaMmaulinguga. 

Põhi lisell oo kahju"'unud lehviku kOltlllruklliioon. milte luurihid oo lah· 
li lIIurdunud I ~he puU!<! 10000'1usribid<: kll ljCA. Oks ka n.:ribid..'>I1 oo kal ki 
murduliud. Tallakll lje leksliil on "' .. u lunud.. rehenen udja allUn,s puudub. 

Lehl'ikulehe tekst,ill Ja ribisid ()11 lokaalse ll puha.'<laIU d de"'-",,~ tam· 
pooniOOga .Lahli"" kuld_ ja hõhek ihl ning lilrid ribidoll k.innitatud muna
''liIgegl . ~{urdunud rihi parandatud \'AikMC lih~,ideg& Luuribide nh<:n
daml!l<ll toesluMibidega kasutalud hlalilml. Tagakülj;; lekstiil kaetud 
LT\.-p.:: hniga. 

Foto~ . l ... h,·lk , .. !mislluud 19.sajandi II poolel f'nnL," smaal. Arn la
\· .... i I<.'I,.ud (1Iencon' i . 'Õi brüssel i) ptl.'lisl. l.dJviltu ribid ( 101 -2) OO \'lII_ 
IlUStatlad pirlmutrisa. Lch1.'iku Ichl on kahekordne _ esikilijd puuI'illane 
tuliJliI.'!. lagakillg hõJedakoelisesl siidi ... lJks kaueribidc>il on murdunud. 
R"bo:n.:nud oo t~gaklllje teludiil ]-3 ribi ul~tUSl::S. Lch"ik on mUrdu
nud. 

Tüllplls eo:ml ldat ud. pestud neulmalS<:!< Jl"sulahu .... 'S. lopulatud dcst. 
\'~<:S. kuiva111tud pingulad;.:s. R~bcn~nud tagak nijc t~ks1ii1 t()e!;latud looni
lud ~"crelinil" ka.,u tade •• ünleetil i", Iiimi . Murduntu] rihi liimilud ning 
murd~kohilSl t~lud kililga. 

I'nH' 4. C;ua.Unu.lllin[!ll l:~ pärlmuUPrraaml.'llI~l" "'h"lk \"I]m~,lalud 
19. ~jllJldl Il poolel Pranlsw.malll Kaueribi! on signalllUT GesUN i\ 
rAIUS 

Lclwiku ribid ( 16-2) on kaunilUlUd OQI~lt gnveennguga.. m;' kae
lud õhukese ku ld- jl hõbck.i1ega. I..;.:lw;ku l on hck:da.'It siidi!'l tapeltlchl. 
mille e<lkillJcl on kujutalIId guaSh·jl"·idcga ltllmaalt ng. Tagak iilg oo 11_ 
n>ll kauni!'lu!l<.u. Lehviku leht on lahl i j. katki n:h.:t .... --nud .:sin ..... "<.\~ j a 
'· Iinlll.~te rlbide külj.:sl. Kendes knhtadc!; 5iid "Iga mUrdunud. Mitmesl 
koha'\! on murdunud lilhviku ribid mi. on juba varem parandalud 1l00...--p
laadlga. 

L"h\'iku~iid puha..tolud määrdunud kohllldL"1I lokaa lse ll li ll erpaberil 
IlmA 1~llviku I dcmonIL""; m~l a. Pärdsl purnulamist r"ben~nud loh ... .I lo<:s
la lud crcreHnile klllmtad<:s sünteetilis.! ]iimi ning KinnitDl ud peene niidiga. 

FOIO J . l; ua~~nu.a Unr;ul!a l~h\iIi plrineb ar"ala"b1i ]').sajandi ] poe>-
1~ on luU$! runustilwgaJI lopelllehega. RlbKk (16 1 2) "",kllljd ku lla
tud gra\'C.:rIng. Siidisl Iclwiklllchtede \'ahel on paherikihl. 

" õig" man) OrI kahj uslunud lehvlku csikil lje Ich!. m;~ NI murdu,rud 
"""res ullll~ voldi bafjadcl. Vahcpahcr on pil iguli kAriscnud ja muu
tunud pud.::dab ning \ 'in"Uscll pruunikah. 

l"1b rihidest on kalk i murdilIilid Leh"ik dcmontccrilud. ~llllll itud .... i
leht murdunud kohtlldcslOCSlatud sQnI~aisi: Iiimis' kudud '''''1'''1;111-
ri~ga ning nOO lutud sldep istes nl" crcpclinniidiga. Vahcpaho..,. .. «enda.
tud uuegR. Murdunud ribi pamndatud Jl"""le t ih'1ide8~ . 1.",ll\"\ku lehl li i_ 
mit ud nlnmislusele kalal iimig .. 

FOIn 2 T lkllud "'hvik on olnud arvatavasllldlUll ~hvik nmg pänrl<'h I') 
sajandi~', 

Ixhv,kll mustasi puuSI ribid ( 14-.-2) kaunist.rud g.:ontectriliw gra
\"OCringuga. ].eh,·ikul on mustast siidu.1 lopelllehL ml ll;: ;:sikillje keskosas 
on mII'" ~i idliklnd. Tagaklllg on ilma kI""i!;!.,,"'ela. Lcb .. ikuldll.:dc.'IIhe
kilu k5 OO tl1U$\ pa""". l.chviku kinnitusronga kn]jos n p"h pikkade nar
nlaSlega ilutuu 

Lehviku 1lIa...er\'a kanl OO Uiki rebenenud, ~'I.Õtlu lehed """Ilse!! iik ... 
1;:I~t ~,.".Jdunud. Samuti OO siidil \'(l IIi de hnrjadd \'lli~ma i d re"""
dcid. Tagaknlje! iibikud augt.ld_ Tu tl lahh..,.] ~i;dn i ;did luge\'a ll ku lunud 
jR ka!kenud.. 

LeI",ik d~111ont~tud. Loklalne p i llJllpuha...tu.~ teoslal uu dcst.vccga. 
Reho..-ndid slI dis toe,Mud sOnleetilillC li imiga luu!\ud CI";:peliniga_ Rcbe
n.:mud !\C1"'aka.ndid as.endalud uu tega ·zelatiiniga imnullatud siidi", kan· 
lükga Ilutuli kulunud kohtarli=<: a.<cOOa!ud uued toneefilud .iidniidid 

l'hoIo I A r...d llil1< ... un floU! wilb I(oooco mot.h·cs " '1.'1 probabJy mad.. 
in the 19th century. The fan reminds ofpancms maik in Goonany. The 
froot sidt: of the bonc rib5 ( 14 ! 2) ut do::coratod with engraving. covered 
with Ihin sih ';:r and golden roi l. "The , ilk 5idt: of the fan is JNl inted with 
gOlla.;:he and dc:wratc:d with spangles. The rt:Ver-5e side.. made of plain 
WO\"eII thin cloth. bean SClmilwhat ll11a1lcr gouache pilinlings. 

TOO most dct .. :rioratod was the comtn>c'Iion of the fan • lhe bone n"bs 
wet"e d..'1ached from the wooden support of the ra n shoot. one ri b Wall 

I>rokcm. Th~ r~"~'fSC tcJctiJe was tom and WOffi. mLo.sing in the lower patt. 
The rihs and t""ii!,, were clcancd loca ll y with small wa<.ls and distill ed 

watCJ". Th~ delached gilding Mnd spanglCII were fixed with albumen. The 
brok"" rib wf\.~ taCked logether. Th;: bon;: ribli and .upporl;ng ribs wer;: 
fixed wilh i5ingla .... lbe hack side WIII co1.'ered wil h gaUle. 

PhOlo , . TIM: r",n was made in Fraooc in the 2nd half oflhe 19\h CCIItUI"}. 
I'robably made of Alcoon I......,. "The nt:. (1 4-.-2) " 'C!'\'.' made of mOIher of 
pearl. Thc ran shcd is doublesided _the fi"onl ~idc is TtUlde of cotIon tulle 
]ace, thc rt:verso: ofthin silk. 

on;: of l"" .;nvermg rib< Wall hrok"". llIC Icxtile was tom betw",," the 
1st and Jrd rib. The fan "all dirty. 

"Ilkl tull e lace was rcmovcd, wiLlohed in neutra\ d..1ergent solution. 
rilU<)d in distill cd watcr. dried on a _trelcher. The reverseside texti le "'as 
lined on tOI!ed gaU7.1:, llsi ng s}TIth..:tic glue. 'llte broken rih was glucd and 
....pporlold with plast ic fibn. 

PhOlo 4. Thr ~olllictJ.--I''''int<!d flln in moIhcr of pearl framcworl;. ""as 
manuraL1ured III France in th~ 2nd hiir of Ihc 19th """tul"}_ l1td-e is an 
,nscription GESU N A PARIS on the rib. 

l1l\" ribs (16-2) aro patt ly dccoratod with cmgno..·,"8- 00'....-00 " "th 
si lver and golden foil. The double shee\ is made of lighl silk, omamenlm 
" 'lth goulICh.: floral painting. ' Iltc ~ ~ide u plain. 

The dw:et of the fan was 10m aparl from th~ (IM and Ihe lasi riho ]n 
lhese pll\OO:S the si lk was "'--ry din)'. The rit:. Wc:re brok.cm in Sol"'-'rI1 part.s 
and havc 1"""viou.'ly been rc:paired " ' ith ii lvcr plalil. 

The silk was delUled locally oo fiher JNI]IC1' willloul diSl1\Ollnting the 
fan . llte 10m parts wC!'\'.' lincd on gauzc wi!lt syrtthcli c glue and fi:<ed hy 
st ilch~" with thin thrcad. 

P'hoIo 3 The f~n painI .... "ilb ~ou lOC' he in bon.:: r~worl. date,; from 
Ihe III lutlf of I"" 19th CCIIIUI)' itt doublcsidOO. The &on. side of the ribs 
(]6 12) is onuunenlOO with giided cngr&\'ing. The.<heds of light silk are 
so:panlted hy inlermedia.e layer of paper. 

The lnO$l ddcrioralc:d was the from side, .... hich was severdy fractured 
oo I"" ridges oflhe folds. The inlermediaae laycr ""as partly 10m and had 
hooome hrittle and hrownish. one of thc rihs ""as hroken. 

l"bo.: fRn I" AS di!;n\llntled. "The eraetcd pll CC$ of the paintcd front ~heet 
were tined on SIriJIS of gauzc. c01.'ered w\lh S}TI thdlC glue and Slilclk:d 
wi lh lhin Ihread The inl~rmedi a1<= paper was replaccd with a n.::w on.::. 
'Ilte hroken rib was tackcd togetller. The shcct of the ran was fixed to 
framework with i_,ingl""". 

PholO 2. T h .. rmbroldrrrd ran was used appan:ntly at mouming period. 
llte blackwood ri"" ( 14+2) w.::re da::oratcd with geometricaJ ""graving. 
Tht: fRn is doublesidcd. made or black , ilk, inthe middlc oflhc fronl shed. 
thcr.:: is a hlack si lk cmbroid..-ry. The re\"Cf$C side is pllin. 

l1l\" IIItermediate Ilyer 's of black paper. An OrnaSnC:nIaI tassel With 
long fringe is fix.:d 10 th.:: ring fastcn..y. 

Th.: upp;.'T 11<.'111 "'as 10m and made lhe shccu separatc ff9lll each other. 
l1le ndges oflhe rolding li""" wC!'\'.' tom. Therc were rarc bole,; on the 
I'l:lvcno:: sid.::. 1lt.;: loose silk thread of the llIMel Wen: severely tom and 
W~ 

The fan was dismounted_ l1le surfaee Was deJUK!d Ioca.lly with distilled 
water. 111e tom places in the . ilk were liood 011 gau7'" covered wi th 
s)'!1Ih~'\ic gluu. The tom ho:m was rcrlaced with ,ilk h.::m impregnated in 
ilingl .. .,.. Tlte tH..,1 Wall comp l ~l ed wilh ne '" lonoo .ilk thrc:ad. 
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