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(05.04.2019) 

 

 
Koostanud: Hilkka Hiiop, Varje Õunapuu (juhendajad); Kadri Väljaots, Siim Hiis, 

Jüri-Martin Lepp, Kristi Niit (BA tudengid) 

 
Tallinn 2019  



 

 2 

RESTAUREERIMISTÖÖDE TEGEVUSKAVA  
 

1. Sissejuhatus 

 

Tegevuskava on koostatud Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise 

osakonna õppetöö raames. Kohapealne seisukorra kaardistus toimus 5.04.2019, milles 

osales lisaks EKA õppejõududele ja tudengitele ka kunstnik Anu Rank-Soans ning 

Muinsuskaitseameti spetsialistid Linda Lainvoo ja Grete Nilp. Lisaks töö seisukorra 

vaatlusele viidi läbi ka intervjuu kunstnikuga (transkriptsioon lisatud tegevuskavale), 

mis avab nii töö tausta kui autori nägemust teose konserveerimisest. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Anu Rank-Soans räägib pannoo sünniloost. Foto: Grete Nilp (05.04.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna õppeprotsess Kurtnas. Foto: Grete 

Nilp (05.04.2019) 
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2. Objekti andmed 

Nimetus Munakujuliste elementidega pannoo 

Autor Anu Rank-Soans 

Dateering Juuni 1967 

Materjal Joosu savi, email, valge tsement. 

Tehnika Madalkuumusel põletatud savi, 800 kraadi juures põletatud 

email. Eri toonides ja läbimõõduga munakujulised 

savielemendid on valge tsemendi täidisega kinnitatud 

värskele eelniisutatud tsementpritskrohvile. 

 

Mõõtmed 272x 335 cm 

Omanik Osaühing LANDEX INVEST (10809501) 

Tähis Ehitusregister 116039608 

 

 

 

 

 
3. Konserveerimistööde / Restaureerimistööde  eesmärk 

Tööde eesmärk  Kaardistada kahjustused, restaureerida pannoo, 

konserveerida olemasolev seisukord ning rekonstrueerida 

puuduvad elemendid terviku eksponeerimise eesmärgil. 

Tööde teostamise aeg Tegevuskava 2019 kevad, konserveerimistööde algus 2019 

sügis. 
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4. Objekti iseloomustus 

Kirjeldus, seisund Keraamiline reljeefne seinapannoo, teostatud Anu Rank-

Soansi poolt ERKI neljanda kursuse lõputööna tolleaegse 

Kurtna Linnukasvatuse Katsejaama keskusehoonesse. Töö 

asub teise korruse fuajee lõunaseinas. Pannoo kujutab nais- 

ja linnufiguure (autori skeem lisatud tegevuskavale), 

koosneb neljas erinevas suuruses ja värvis keraamilistest 

munadest, mis on vormitud käsitsi kunstniku poolt 

(edaspidi elemendid). Elemendid on valmistatud Joosu 

savist, kaetud madalal kuumusel põletatud emailiga, 

milleks kasutati  tumedat ja heledat koobalt- ning tumedat 

ja heledat türkiisemaili. Elemendid on seina kinnitatud 

valge tsemendiga. 

Autori või töökoja märgistus, 

signatuur 
Puudub 

Andmed varasemate 

konserveerimis-, restaureerimis-  

või remonttööde teostamise 

kohta 

Ei ole teostatud professionaalset restaureerimistööd, kuid 

aegade jooksul on lahtiseid elemente kinnitatud plastiliini 

ja liimiga. 

Kirjandus- ja arhiiviallikad “Konspekteeritud ruum. Tõnis Saadoja laemaal teater 

NO99s, Eesti monumentaalmaal 1879-2012” Tõnis 

Saadoja, Paul Kuimet, Gregor Taul, Aliina Astrova, Eero 

Epner, Indrek Sirkel, Tallinn 2012  

 

Foto 4. Glasuuritud elemendid, kunstnik Anu Rank-Soansi käes. Tegemist on teostamise ajal 

üle jäänud ning tänaseni alles hoitud elementidega, mida on võimalusel plaanis kasutada 

restaureerimistöödel, puuduvate elementide asendamiseks. Foto: Grete Nilp 
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5. Objekti seisund enne konserveerimist / restaureerimist / remonti. 

 

Seisundi kirjeldus Pannoo on algselt koosnenud 3600 elemendist: glasuuritud 

,,munakatted” ja kinnituselemendid. 229 glasuuritud 

keraamilistest elementidest on kadunud, 12 on osaliselt 

säilinud, 16 pealmist glasuuritud ,,munakatte” elementi on 

lahti; 17 kinnituselementi (valge tsement) on kadunud. 

Kokku on kahjustused 246 elemendil, mis moodustab 

pisut vähem, kui 10% töö kogumahust. 

Uuringud Eraldi materjaliuuringuid ei olnud vaja teostada 

Kokkuvõtlik hinnang objekti 

seisundile 
Seisukord hinnatud kehvaks. 

 

 

Foto 5. Fotol on näha valgest tsemendist kinnituselemendid, mis on osaliselt hävinud. Foto: 

Kadri Väljaots.  
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Foto 6. Katkised glasuuritud savielemendid. Foto: Kadri Väljaots 
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Foto 7. Liimijäägid (isealgatuslik restaureerimine) valgest tsemendist kinnituselemendil. 

Foto: Kadri Väljaots 

 

 
 

Foto 8. Plastiliiniga kaetud kinnituselement (isealgatusliku restaureerimine). Foto: Kadri 

Väljaots.  
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6. Konserveerimistööde /Restaureerimistööde kava 

 

Tööde loetelu ja põhjendus TÖÖDE PLAAN JA PROGNOOSITAV 

METOODIKA1: 

1. Lahtiste elementide kinnitamine (meetod: epoksiidliim / 

Paraloid B-72) 

2. Elementide puhastamine tolmust (meetod: kuivpuhastus) 

3. Keraamiliste- ja kinnituselement puhastamine 

plastiliinist , liimist ja värvipritsmetest (meetod: 

mehaaniline) 

4. Puuduvate elementide asendamine olemasolevate 

originaalelementidega (meetod: kunstiku ülejääk algsete 

elementide tootmisest)2 . Prioriteetselt, kaetakse 

olemasolevate algsete keraamiliste elementidega katkiste 

tsemendist kinnituselementidega kaod (foto 5), 

kasutades autori origaaltehnikat. Esmalt kaetakse need 

kaod originaalsete keraamiliste elementidega, mis 

sobivad nii värvilt kui suuruselt kompositsiooniga.  

5. Katkiste elementide rekonstrueerimine (Meetod: terviku 

tagamiseks kasvatakse kandedetailid valgest tsemendist) 

ja retušeerimine (meetod: Mowilith, akrüülvärvid). 

6. Puuduvate elementide rekonstrueerimine ja toneerimine 

(valge tsemendiga kasvatatakse üles detailid ning 

täidetakse praod ja servad) (meetod: valge tsement / 

peenpahtel; Mowilith 20 / akrüülvärvid) 

7. Töö edaspidise säilimise huvides luuakse kunstiteosele 

kohane eksponeerimislahendus (valgustus; töö autorit, 

tehnikat ning ikonograafiat kirjeldav etikett jmt) 

 

TÖÖDE PÕHJENDUS: 

Kunstnikuga diskussioonis otsustati, et puuduvad 

keraamilised elemendid asendatakse samasugustega vaid 

juhul, kui autoril on olemas algsed keraamilised detailid. 

Ülejäänu kaod rekonstrueeritakse imiteeriva värviga, kuna 

identsete keraamiliste munade tootmine on tänapäeval 

keeruline ning sellisena jäävad kaasagsed lisandused selgelt 

eristuvaks originaalist. 

Tööde teostamiseks vajalike 

ressursside planeering 
Ajakulu 10-15 päeva ühe inimese tööd.  

 

 

  

                                                 
1 Tegevuskava koostamise ajal ei tehtud tehnilise lahenduse proove, täpne 

metoodiline lahendus töötatakse välja restaureerimistööde käigus. 
2 Tegevuskava koostamise hetkel ei ole teada, palju originaalelemente kunstnikul on 

alles. 
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7. Lisad. 

 

Tegevuskavale on lisatud: 

1. kahjustuste graafiline kaardistus; 

2. Anu Rank-Soansi skeem tööl kujutatud figuuridest; 

3. intervjuu kunstnik Anu Rank-Soansiga.  

 

 

 

Tegevuskava  koostamise kuupäev  05.04.19 

 

Koostaja nimi ja allkiri   Hilkka Hiiop (digitaalselt allkirjastatud) 
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Anu Rank-Soansi skeem teosel kujutatud detailidest ja puuduvatest elementidest  
 

 
 
 
 



 



 
 
Anu Rank-Soans: [Aastal] 67 maja ehitus veel käis, kui Valve Pormeister andis loa siin... 
ühesõnaga siin tööd teha. Ja ma pidin siis 67 mais nagu... [Parandab]  Juunis kaitsesin, 67 
juunis kaitsesin. 
Aga lugu oli siis nii, et see tegelikult on neljanda kursuse diplomitöö ja selle... Kui juhendaja 
andis meile siis ühesõnaga pannoo meile tööks, siis kõik, me olime kolmekesti kursusel, 
igaüks sai oma objekti ja minule juhtus Kurtna.  Ja saime siis ühesõnaga need 
ehitusprojektid.... 
 
Hilkka Hiiop: Mitte, et te valite objektid? 
 
ARS: Ei, mina ei vali midagi. Saime need ehitusjoonised. Siis selle ukse ja siis selle seina 
joonised saime. [Näitab seinale, kus pannoo asub] Ja seda oli olnud Valve Pormeister 
isiklikult Jelene Kummale [öelnud], kes oli mul diplomitöö juhendaja ja ülesanne meil oli 
figuraalne pannoo. Ja ma olin kuidagi nii tüdinud nendest, mis mida ma olin seni nii-öelda 
eeskujuna näinud. Ja kuna see linnukasvatus oli, ma mõtlesin nii ja naa... Ühesõnaga ma ei 
tahtnud nisukest figuuri ...nagu ma...noh, mida oli niiväga ... niimoodi ennem seal näidistena 
ees oli. Ja püüdsin siis mõelda nende, et kuna ta on 
linnukasvatus... linnukasvatusega seotud ja leidsin, et muna on see alge ja püüdsin siis 
seda...sellele projektile siis pakkuda nagu neid..neid...töötajad või hooldajad… Siin peal on 
kaks naist ja nende linnud ka, nii et see [teos] koosneb siis... [täpsustab] Need kaks naist 
koosnevad lindudest. Nii ma seda siis pakkusin, sellele... nii-öelda kursusetööna. Ja kui 
Jelene Kumma seda, siis seda kavandit näitas Valve Pormeistrile, siis Valve Pormeister ütles, 
et ta tahab seda siia enda objektile saada. Ja nii siis jäigi. 
 
HH: Aga siin naiste sees , kui palju, siin naiste sees on siis ka linnud. 
 
ARS: Jah. 
 
HH: Ahah, otsime siis kõik linnud ka üles. 
 
ARS: No, kas nüüd kõik...Ma ütlen, siin on kaks naist. Naine hoiab pead üleval, eks. See on 
kukehari, siin on kuke silmad ja siin on kukk ja siin on kogu kukk, eksole. Ja siin on niimoodi 
ühe linnu saba ja siin on teise linnu saba ja pea tuleb siia. Ja siia on mul nad ülesse 
joonistatud. Ja siitpealt ka näha, et see kukk tuleb nagu siia, nokk on siin ja 
siin on suur hari, aga samas on need naise käed. Ja siin on lind ja siin on lind ja siin on linnu 
saba. Ja siin on siis nagu üks lind eesvaates ja naise...noh ühesõnaga, naine seelikuga. Ja teine 
on siis nagu, ja teine on siis profiil, nagu rätik peas. Ja siis siin on nagu kaks lindu ja siin 
samamoodi. 
 
HH: Aga seda teil ei ole niimoodi lahti joonistatud? 
 
ARS: Ma ei tea, kas mul siin üks... 
 
HH: Need on meie väljaprindid. 
 
ARS: Ma joonistan selle teile lahti. 



 
HH: Ja, ja, see oleks hästi kihvt, siin avanevad kohe täiesti uued tasandid. Seda tõesti. 
Ma ei tea, kas teie olete siin sellest aru saanud, et siin naiste sees on ka linnud? 
 
Varje Õunapuu: Seda ma sain aru. 
 
HH: Said, jah? 
 
ARS: Siin on suurelt niimoodi lind, niimoodi on lind ja niimoodi on lind ja nii, noh nii, see 
on see siinpoolne. [näitab parempoolsele linnule] 
 
HH: Aga see ei ole lind? 
 
ARS: On ikka lind 
 
HH: On ikka lind. Siin linnusilmad. 
 
ARS: On ikka lind. See on lind. See on linnu ja see on lind. Ja siin on kaks lindu. Siin on 
hari, siin on jälle niimoodi. Ja siin on üks lind ja siin on teine lind, siin on lind niimoodi. 
Lõpetab selle linnu nii ja siit tiib on nii ja siit tuleb nüüd pea ja teine lind on nii. 
 
HH: Ma teen nendest kohe pildi. 
 
ARS: Ma teen paremad joonised. See ei ole täna teile vaja? 
 
HH: Ei, ei ole. Aga tehke. Aga ma igaks juhuks teen pildid ikkagi. Ma teen fotod ja siis 
teeme parema, muidugi. 
 
ARS: Ma võin selle palju parema teha. 
 
HH: Ja, just. Tehkegi, kui see võimalik on, see on väga kihvt. [pildistab] Sest vaata, see on 
midagi sellist, mida pärast räägime ka natuke, et arutame, et siukse asja säilivus, 
et kas see nagu a la, et variant, et paneme siia nööri ette, et ära puutu või siis teine, et esile 
tõsta kui kunstiteost, mis tähendab, et siia tekiks niisugune, kindlasti tekiks siia autori 
nimesildid ja nii edasi ja nii edasi, ja valmimisaasta, aga ka näiteks see, et siin oleks mingi 
skeem kõrval, eksju, et inimene vaatab, hakkab seda aru saama, lugema ja väärtustama kui 
kunstiteost. Nendele asjadele me peame kõigile mõtlema ja oma tegevuskavasse ka 
fikseerima. Võiksime fikseerida, see pole küll muinsuskaitseline 
kohustus, aga... 
 
Linda Lainvoo: Aga sellele saaks näiteks raha küsida. 
 
HH: Jah 
 
LL: On väga hea, kui siuke asi on sees. See aitab hoida seda objekti seisukorda paremana, 
sest inimesed oskavad väärtustada. 
 
HH: Absoluutselt. Sellesmõttes , kui te [Anu] viitsiksite vaevaks võtta, siuke joonis sellest 



teha. Et me saame ka siit, siia teie nimesildi. Meil on niuke mõte see, et me paneme siia, mis 
töö see on, kelle tehtud on. 
 
ARS: Brošüüri või sellise väikse... 
 
HH: Jah, niukse etiketi, ütleme teeme. Et siis võiks seal kõrval olla see skeem, et 
inimesed tõesti saavad aru ja hakkavad seda tähendus välja mõistma. 
 
ARS: Ei, minu jaoks oli kummaline seegi, et seesama omanik, kes meid siia välja kutsus... 
Kui ma ükskord hakkasin ära minema, siis ütlesin talle, et teate, need kaks 
naist jäävad siia teiega. Ja ta küsis, mis naist. Ja siis ma ütlesin, et linnud jäävad siis. Ja ta 
nagu umbes niimoodi ei saand... Ja ta ei saandki aru, et need on ühesõnaga kaks figuuri. Aga 
meil oli antud figuraalne ülesanne. Ma tahtsin tol korral teistmoodi teha ja nii ma siis 
lahendasin nende munadega selle. Diplomitöö praktiliselt ei olnud muu kui ma neid mune 
käsitsi tegin. Sain ühe tööruumi, kus ma tegin üks ühele joonise selles suuruses ja tänu sellele 
joonisele siis see sai siia maha pandud ja maas olid laotud ja tegime seina märjaks, värskelt 
krohvitud seina ja värskelt krohvitud seinale valge tsemendiga panime need õõnsad 
munavormid. 
 
HH: Tead mina võtaks korraks nüüd, kui me jõuame selle tehniliselt, kuidas see tehtud 
on, et selle võtaks kohe nagu hästi põhjalikult läbi. Et ühesõnaga selle tegemisprotsessi, see 
oli… 
 
ARS: See oli värskelt krohvitud. 
 
HH: ...Krohvitud, ta oli veel märg. 
 
ARS: Niiske oli jah. 
 
HH: Niiske oli. 
 
ARS: Me tegime ta veel niiskemaks, igakord kui me panime selle koha peale, pritsisin ma 
selle alt ära ja mina panin niiöelda... Maha oli laotud üks ühele see töö, siia maha laotud, 
võtsin sealt ja panin, seal oli kuidagi, söega mul oli natuke markeeritud ja nii ma hakkasingi 
laduma seda. 
 
HH: Siis te panite selle… 
 
ARS: Võtsin selle väikese muna, muna sisse panin valget tsementi ja siis kohe kohale. 
 
HH: Krohvi sisse. 
 
ARS: Hoidsin vaid natuke, hetke, ja ta kohe sidus ja jäigi niimoodi. 
 
HH: Mis see krohvi koostis on, seda te teate? 
 
ARS: Tavaline ehituskrohv oli see, valmiskrohv, mitte midagi erilist. 
 



HH: Tsementkrohv tõenäoliselt jah. 
 
ARS: Jah, tsementkrohv. Peitsitud krohv ja see oli valge tsement, puhas tsement. Millegagi 
ma ei seganud seda, millegagi ma ei seganud seda. Näitusel oli väljas see, kus ma seda 
põranda peal… 
 
HH: Täpselt, see oli hästi ilus pilt jaa. 
 
ARS: ja nii ta oligi ja… 
 
---TEINE VIDEO ALGAB--- 
 
ARS: Ja siis ma tahan veel sellest rääkida, et kui ma siis, noh mul ei olnud kunagi siia sõita, 
50 aastat tagasi, 51, 52. jookseb. Mulle küll öeldi, et ta on halvas olukorras, et ta on nagu ära 
võetud või, et inimestele meeldivad värvilised asjad ja neid ei ole niimoodi. Ja siis aga minu 
töö ja minu olemine oli kuidagi nii, et ma ei sattunud siia kanti kunagi. Ainult, et kord 
kunstikongressist võeti ühendust minuga, et kas ma teeksin uuesti. Emaili mul millega on 
tehtud, ei ole. Ja nii nagu uuesti glasuurida selliseid detaile ei ole võimalik. See on email, 
seda ei ole enam ja kogu lugu. Sest see ei ole frititud glasuur mida ma uuesti saaksin teha. 
Nii, see on ainult, et see email on värvitud koobaltiga, kahe koobaltiga. Eri tugevusega–üks 
on koobalt, tume koobalt ja teine on hele koobalt ja türkiis. Need on kaks asja. Hele türkiis ja 
tume türkiis. Ja siis ühesõnaga, kui ma nägin seda , see oli üks meie, kuidas nüüd öelda, 
mitte vitraažide vaid mis seinte peal on...pannoode raamat on ilmunud. 
 
HH: Jah vot see sama. [“Konspekteeritud ruum. Tõnis Saadoja laemaal teater 
NO99s, Eesti monumentaalmaal 1879-2012” Tõnis 
Saadoja, Paul Kuimet, Gregor Taul, Aliina Astrova, Eero 
Epner, Indrek Sirkel, Tallinn 2012] 
 
 
ARS: Ja selles raamatus on ka see pilt sees. Ja kui ma seda pilti nägin siis ma mõtlesin, et 
näe, kui tublid nad on olnud. Et neil pole seda glasuuri olnud ja emaili aga muna ongi valge, 
miks ta ei või valge olla. Ja ma arvasin, et nad on restaureerinud selle. Ma kujutasin ette, et... 
 
HH: Ja siin see ei paista välja mustvalgelt. 
 
ARS: Ei selle peale ma olin väga õnnelik, et see oli nii tehtud ja et ongi munad kohapeal ja et 
mis siis vale on. Et munad olidki lahendus, mis seda koos hoiab. Aga kui ma tulin ja 
möödund aasta seda siis nägin, mul oli hoopis teine, et kõik see ettekujutus oli mul vale. 
 
HH: Aga ma küsin veel, et enne kui me jõuame, me natuke hästi põgusalt rääkisime 
sellest restaureerimis mõtetest aga enne kui selleni jõuda, korraks nende munade, kus te 
need tegite või te põgusalt rääkisite… 
 
ARS: See ongi mu diplomitöö. 
 
HH: Kunstiakadeemias, jah? 
 



ARS: Siis oli kunstiinstituut, all keldris keraamika kateeder oli väike; mitu kursust koos ja all 
keldris oli selline vana ahi, mille me tegime siis korda, mis oli nii vana ja sellega sai ainult 
madalkuumust põletada ja kuna email on ääretult madal alla 900 siis ma põletasin vist alla 
850ga need. Ja siis ühesõnaga seal samas laboris ma segasin selle glasuuri või emaili, siis all 
sihukeses torujas ahjus, mis oli ise kunagi sinna tehtud, vanas ahjus, mis madalkuumust tegi 
ja selles ma hakkasin seda põletama ja kokku ma vist midagi, nendes vanades märkmetes 
saab aru, need on 3600 muna olen ma niimoodi käe vahel vormi sees ja selles ongi kogu 
häda, et ma ei ole masinaga neid teinud ja seetõttu nad ei ole ühtlased. Et kui te võtate seal 
mõne muna pihku siis te näete, et üks on paksem ja teine on õhem. Ja selles seisnebki meie 
selle restaureerimise nagu raskus, et need munad on käe vahel tehtud. 
 
HH: Palju neid praegu üldse alles on? 
 
ARS: Vot seda ma ei oska öelda. 
 
HH: Ei oska. Seda ma ka põgusalt vist rääkisin, et kui me esimest korda telefoniga Anuga 
rääkisime, siis Anu ütles, et neid on üksjagu alles veel. 
 
ARS: No näete need munad on eri paksusega. No nii, nagu ma käe vahel tegin. Peaasi, et ma 
sain selle kätte, mul oli see [glasuuritud pool] tähtis. Mul ei olnud see pool üldse tähtis. Ta on 
eri paksusega ja see teeb meil asja raskeks, sest meil on seal munad all ja seda, mida peale 
peab panema, on hoopis teine, ma ei tea ju miuke see on. 
 
HH: Aga te arvate, et ikkagi teil ei ole neid nii palju, et me saaksime, sest no mida me 
tahame ka vaadata natuke, et kas me saame aru, et mis värvi munad kuhu kuuluvad. Et ma 
hakkasin hommikul vaatama, et just need suuremate kadudega piirkonnad, aga et kas nad 
on otseselt ülekantavad. 
 
ARS: Mis puutub nüüd niisugused piirkonnad nagu see siin on, siis seda siis mul peab olema 
see sinine, ma pean need nüüd kõik. Mul on need kõik kodus või veeremont on ja ma ei saa 
sinna juurde. See kuskil 15 aprillil mul öeldi, et ma saan sealt juba üle ja ma saan sinna 
keldrisse sinna juurde kus ma, ma olen kogu aeg tahtnud need üle lugeda aga ikka on midagi 
muud tulnud ette ja ma ei ole lugenud. No ühesõnaga ma kujutan ette, et need kus... 
 
HH: Täna me loeme kõik üle, puuduvad. 
 
ARS: Täna? Ei siin, mitte seda ei ole vaja lugeda, vaid minul on vaja lugeda. 
 
HH: Jaa just, ja meie peame, meie ülesanne on täna kaardistada kõik puuduvad, et täpselt aru 
saada, palju neid vaja on ja üritame aru saada ka palju on tumedaid, palju on mis värvi. 
 
ARS: No siin on pandud ka, ma siit sain mõned. Siin on plastiliiniga püütud tagasi panna; see 
on kõige hullem asi kui see ära võtta... Ühesõnaga, need kus on väiksemaks juba läinud, siit 
me võime neid veel panna. Ühesõnaga need ma otsin veel üles, aga teie, ma ei tea, kas on 
seda vaeva vaja näha, et praegu lugeda... 
 
HH: Ei, me teeme niikuinii, see ongi meie ülesanne, et me kaardistame. Noh, kui meil on 
mingisugune keskaegne maal, siis me kaardistame kõik kahjustused, kus on värv ära 



pudenenud. Sisuliselt me käsitleme seda sama, et noh tudengid teevadki kohe digitaalselt, 
märgivad ära lihtsalt ja me saame suurusjärgud, ma arvan see pole ka nii raske, lugeda. 
 
ARS: Ma arvan, et võib ka selle sama peale 
 
HH: Pildi peale, just, just, just, ja meil ongi välja prinditud siin arvutist... 
 
ARS: Väga hästi välja prinditud... 
 
HH: Meil on kõik eeltöö tehtud… 
 
ARS: Väga hea jah, sellega saate kohe siin, siit te näete ju lindusid eksole, et üks lind, siin on 
siis linnu pea, selle peal istub niimoodi salaja ja siin on kaks pead ja siin on nii ja läheb siia 
ülesse, siia läheb see. Jaa, aga see on kukk tegelikult, niimoodi on üks suur kukk. 
 
HH: Aga, mida me jälle hästi põgusalt arutasime, kui me seal näitusel kohtusime, no et ega 
siin ei ole nagu valmis lahendust. Tõenäoliselt neid tükke on ikkagi vähem, kui on puuduvaid 
osi. 
 
ARS: Ongi, jah. 
 
HH: Ja tegelikult on tegemist unikaalse autoriloominguga, et noh need osad on ka, et neid ei 
ole enam võimalik reprodutseerida. Võibolla saaks, aga kas on vajadus… 
 
ARS: Aga ma ei tea, ma ei oska teile praegu midagi öelda. Ma leian, et enne on millegi 
muuga värvida neid valgeid mune on enne lihtsam, kui seda emaili. Mul ei ole olemas 
praegu. 
 
HH: Ja kuna need niimoodi tookord, et me lihtsalt täiesti põgusalt rääkisime, et sellega 
seoses, tegelikult me saatsime enne teile lugemiseks selle artikli juba. Põldroosi puhul siis 
TPI’s oli meil täiesti kontseptuaalne otsus. See oli natuke teistmoodi aga põhimõtteliselt ka 
mosaiik. Et nüüd hästi kontseptuaalne otsus, et me ei reprodutseeri neid tükke, vaid just 
sellega, et me värviga imiteerime, et sellega tekibki see eristatavus ja ongi selge, kus on need 
hilisemad lisandused ja kus on originaalne autorilooming. Siin see muutub vaat et veel 
tähtsamakski, sest kui Põldroos kasutas lihtsalt keraamilisi tükke, siis need on ikkagi kunstnik 
Anu Rank-Soansi.. 
 
ARS: Põldroosil oli see smalt... 
 
HH: Jah, kuskil minu meelest, ma ei mäleta, kuskilt lugesin, et ta sai need… 
 
ARS: Smalt oli neil. Aga ma mõtlen seda, raske on lihtsalt kohta leida, ta on nii palju suurem 
sealt. Aga alguses ma hoiaksin alles küll neid alles, et mine tea...  
 
HH: Ja mina arvan küll, et kuna te ise ka nii spontaanselt seda ütlesite, et siis mina teeks küll 
selle, et võtaks sarnaselt selle. Noh, et me peame leidma selle malmi imitatsiooni ja selle 
tooni… 
 



ARS: Selle tooni ja selle siis teha… Aga näiteks need tuleks muidugi puhastada [osutab 
plastiliiniga kaetud munadele]. No osadele, neid suuri mul peaks olema, neid peaksime sinna 
peale saama ja alumise osa sealt ka. Üldiselt ma hoiaksin nii kaua veel neid [osutab malmita 
munadele]. 
 
HH: Jah, neid ei võta kindlasti ära. 
 
LL: Neid mitte mingil juhul, sest ma just pigem mõtlen seda, et peaks äkki vaatama, 
kontrollima üle, kuna nad kipuvad ära tulema… 
 
HH: Seda me katsume jah. 
 
LL: ...ja see on viimasel ajal just kiirenenud, et siis äkki mõelda kas need, mis veel on peal, 
kinnitada uuesti üle. 
 
ARS: ...kuigi me näeme, et ta on juba niigi omakorda, siis ta tuleb veel. 
 
LL: Jah, jah, jah. 
 
HH: Täpselt, ja mina mõtlen ka seda, et muidugi me katsume läbi aga hakata siin 
mingisugust, veelkord tsementeerima… Mina arvan, et tegelikult inimene ei tule ja ei võta, 
kui see on ära korrastatud... 
 
ARS: Jah, just täpselt 
 
LL: Jah, jah, just, aga lihtsalt vaadata need, mis on jube... tugevalt lihtsalt ükshaaval korra 
läbi näppida, mis on jube kerge tulemas. 
 
ARS: No siin on ju näiteks see vorm siin, läheb ikka siia praegu peale. [sobitab keraamilist 
muna seina peale] See on see sama, selle niisugune suurus. 
 
HH: Ja siis osad neist on veel, vaata mis me eelmine kordki vaatasime, et osad on ka 
niimoodi, et nad ei ole lihtsalt monokroomse värviga, vaid on vaat seal all on just, millel on 
mingit, noh niisugused, millel on nagu see… 
 
ARS: Siia, ma arvan, noh need on silmad, või see on pea. See on pea ja need on 
aktsendikohad. Siit on üks veel, ma arvan, et ma selle rivi saan küll täis, et neid peaks mul 
olema. Aga mul on nii kahju, et ma ei saa neid näiteid praegu kodust. 
 
HH: Aga ega me hakkamegi noh, et ma arvangi, et see polegi… 
 
ARS: Et polegi eeskätt või kategooriliselt.. 
 
HH: Jah, ma arvan, et enne sügist, et see ongi tõenäoline, et kuskil sügisel… 
 
LL: Me hakkame tegevuskava, me oleme tegevuskava faasis. 
 
HH: Praegu hakkame tegevuskava, ega me ei saagi restaureerima hakata nagu me alguses… 



 
LL: Muinsuskaitse hingab kuklasse… 
 
ARS: Ei aga ma tahan just öelda seda, et ärge… Katsuge neid veel hoida. [viitab tervetele 
munadele] 
 
HH: Ikka, ikka… 
 
ARS: Võibolla neid ei ole niimoodi… 
 
LL: Jah, me saame nii kirja panna, et lähtuvalt sellest olemasolevast materjalist, et see selgub 
ja siis… Aga noh, et see plaan raamistub. 
 
ARS: Ja siis tuleme ja vaatame, palju on järgi ja kuidas ma loen need üle ja siis me saame 
selguse aga samas ma mõtlen, et igal pool ei ole neid kerge peale panna, sest et nad on 
erinevad. Käe vahel tehtud ja masinaga ja niimoodi… Et mul oli tähtis ainult see, et ma saan 
teatud osa sinna seda tsementi sisse. Aga näiteks see on praegu tehtud, see. 
 
HH: Katki nagu tehtud, jah. 
 
ARS: Jah, et seda ei olnud siis kui ma käisin. Ja siin on püütud, ma ei tea kuidas siis seda 
liimida ja ühesõnaga siin midagi parandada niimoodi ei… Ja [köhib] Ma vabandan. 
 
HH: [tudengitele] Aga küsige julgelt, küsige veel, kui mõtteid… 
 
ARS: Aga alguses, siia alguses, seda ma tean ka, et siit me leiame, isegi kui ta on 
niisugune,[osutab vasaku figuuri alumisele reale] ütleme, et võisite nagu silmamunaga või 
midagi taolist. Aga me leiame siit need suured, neid ma leian nii palju küll, et selle saame rea 
ära tehtud. 
 
HH: No vat need ongi kõige keerukamaks muutunud, et need millel on mingisugune dekoor 
peal eksju, et need monokroomsed… 
 
ARS: Ma isegi ei saa aru, miks seal on dekoor selle pärast, et ma ei saa aru, miks seal on… 
Kas mune tuli puudu… Ma ei saa aru miks seal on niisugune teistsugust värvi, aga ta on. Aga 
need muidu on nagu silmad või nagu pea kohad… Et siin on nagu ka, siin on saba, niimoodi 
saba eksju ja teisel pool siis... Ja kui me saame ka nii selle asja, siin on ka parandatud üks, et 
kui me saame ka nii, et siin on sellise sinisega ja rohkem aga, noh, et seda saab natuke 
varieerida, seda sinise asja, et see ei ole nagu nii probleemne, aga ma ei oska… 
 
HH: Aga ma küsin, küsin veel enne, kui me hakkame tegutsema, sest kohe hakkame 
tegutsema, kui kellelgi küsimusi laske tulla, kuidas nad omas ajas ja ütles, et kui ta valmis sai, 
et nad on ikkagi peaaegu, et abstraktne kompositsioon, eksju. 
 
ARS: Keegi ei saa aru need naised. 
 
HH: No vot eksju, ta on nagu siuke piiripeal justkui figuraalne aga ikkagi see abstraktsioon. 
 



ARS: Kindlasti tahtsin ma figuraalselt ja omast arust -- et kui ta ütles, et kus need naised on 
siis ma ütlesin. 
 
HH: Aga noh, kas ta omas ajas või paljudest nagu kunstiajaloo mõttes, et need on just sellel 
tekkimishetkel, et kas temast räägiti, oli ta kuskil ei olnud. 
 
ARS: Nii palju oli, et ei, noh, see oli mu diplomitöö ja, kord üks Õhtulehe ajakirjanik, mis 
võlts, kui ma selle siin maas pani siis võttis ta üles. 
 
HH: et see on ikkagi kunstiajalugudes väga kenasti sees olnud see töö, et, et noh, kas või 
seesamaaegse monumentaalkunstiraamat, aga aga noh, ta, mingit tööd, mida ma olen lihtsalt 
sirvin niimoodi, et noh, tudengitööde tase erinevateks ja kuna me just Hoffmanni ka 
tegelesime, et noh, mida ei ole mitte kuskil noh, niisugune tunne, et seal ei ole, seda ei ole 
ühtegi pilti. Nagu fototki, eks ju, et selles töös, et sellest õnneks on nagu päris palju ikkagi 
infot ja see on olnud nagu ikkagi sihuke asi, mida on käsitletud kunstiteosena ja oma 
ajastus… 
 
ARS: Ma ei oska muud öelda, kui kaitsmine oli selles ruumis, mina seisin seal kus teie 
kaitsekomisjoni oli siin ja Mari Adamson oli komisjoni üleüldine komisjoni esimees oli, aga, 
aga on Mari Adamson, kes oli nii-öelda eksamikomisjoni või kummi ja plasti diplomitööle 
siis Mari Adamson vaatas selle kavandi üle. Ta ei tahtnud vastu võtta ja kuidas siis siin oli, 
kõike katsus, siis ta ütles, et see on teine töö, see pole see ja ma ei saanud küll aru, et miks 
nad nii kui tema, kui sa mind tookord neid linde või naisi välja või ma ei tea teda, igatahes 
siin oli ta nagu asjaga rahul. 
 
HH: Aga kas see oligi see vot sellised monumentaalkunstikomisjon, eks ju… 
 
ARS: Ei, see oli eksamikomisjon 
 
HH: Aga teine oli ka, et, et, et noh, muidu ju oli see monumentaalkunstikomisjon, mille 
esimees oli Reindorffi üldse, graafik. Et kes, kes justkui kõik monumentaalkunstiteosed oli 
mingi riiklik täitsa vaid me isegi teame institutsiooni juures… 
 
ARS: Nendel oli nii rahastatus 
 
HH: on, need on, need on pikalt oli, et noh, selline see teab ta juba näiteks selle Hoffmanni 
tööl juba Reindorff pidi selle kinnitama või see komisjon, kus ka oli Okas. 
 
ARS: ma ütlen ta oli selleks ajaks surnud, kui mina… 
 
HH:Võimalik, Mis aastal? Aga noh oli see komisjon, mis eksisteeris terve nõuka ajaga. 
Vaata, meil on Anu Soojärv, kes meil on üks tudengi, eks, magistrant, kes on teid teinud väga 
põhjaliku uurimuse, see läheb monumentaalkunsti üldse nagu et kuidas see nagu nõuka ajal 
käis, et, et üldiselt oli jah see komisjon, mis võttis selle vastu need tööd ja kinnitas ja üldse 
andis loa, aga et ei mäleta selle töö puhul ei olnud… 
 
ARS: Ei, kuna see töö oli neljanda kursuse töö, Valve Pormeister, objekti arhitekt tahtis seda 
siia saada, ütleski mulle nii, et nüüd lähete hakkate kohe tööle ja, ja ma tahan seda siia saada 



nii, et keegi ei tea. Teate mu oma õde on, preemiaid saanud tarbekunstnik ja tõenäoliselt kolm 
ööd vähemalt üleval, et seda tööd ära teha. Ja kas te lähete siia juurde vaikselt, see töö koolis 
ära ja seal tehti mu diplomitöö. 
 
HH: Aga võib-olla oligi siis selle tõttu, et vanem Pormeister, eksju, kes… 
 
ARS: Ise oma objektil. Siin oli veel Vello Aasi ja, ja, ja Tamm olid objekti taga ja nemad 
kiitsid ka asja ennast niimoodi, nad võtsid vastu nagu ja, ja, ja, ja nii ta mulle anti luba seda 
diplomitööna teostada ja et ma saan selle õiguse, ma panen selle diplomitöö kaitsmiseks üles. 
Ja see oligi kõik kogu lugu. 
 
--- ALGAB KOLMAS VIDEO --- 
 
ARS: Aga seda, et jah, ega ma siis üksinda seda ei tulnud ja ei pannud niimoodi, et mul oli 
meister, meister Ilmar Palli, kes oli ikka, keegi meister, kes ütleb. Ei, kes see teine kohale ka 
mulle. Et kuidas me need munad nii-öelda seina poole seal mul oli umbes nii, et kõik, mis 
seal oli, kaks nädalat aega ainult aega ja mul oli kolm tuhat kuussada muna korvis. Ja, ja, ja 
siis ja siis selle tulemuse, ühesõnaga enne seda Pall oli seda tehnoloogiat nagu endale. Ja siis 
ta niimoodi määris ja määris ja, ja ütles, et ära pabista, küll me ära teeme käia. Ja ta oli noh, 
vabalt selline muhe mees nagu noored praegu, et on noh, ei pabista ju millegi üle, ega ju? Nii 
minagi ja, ja nii oli, siis ma tulin siia siis nende nende või selle muna korvi ja, ja tema siis 
sellise tsemendi kottidega ja, ja, ja nii me tegime, nii et see, see on Palli ühesõnaga just tema 
puhta me pritsida märjaks seda pinda ja selle ja selle, see oli niuke paraja tugeva sellisena 
nagu ikka tehakse seda niisugune samasuguse tsemendi panin igale munale sisse. 
 
HH: Aga need valikud, et ta on hästi see muidugi, kuidas nimetatud pritskrohviks või et ta on 
hästi krobeline... 
 
ARS: Seda paremini tegid.. 
 
HH: Just ja ma mõtlesin, et kas see oli tehniline või esteetiline... 
 
ARS: Ei, See oli ennem tehtud aga nüüd värskelt tehtud, et ta ei olnud väga-väga läbi 
kuivand ja seda, seda nii, et majas majas veel käis tööl, kui ma seda siis panin. 
 
HH: Sest tänu sellele ilmselt see nakke on ikkagi suhteliselt parem kui ta oleks täitsa sile, 
eksju. 
 
ARS: On parem, kindlasti on parem kohe. Aga jah. Et siin mõnel läheb küll otseselt, aga ma 
nii kardan seda, et mõni jäi nii palju suurem ja tuleb, lihtsalt näeme, näeme praegu ma ei oska 
midagi öelda, aga ma seda veel kord kordan, et et võib-olla me peame värvima ja siis 
võib-olla peame leidma selle tooni ja kuidagi värvima või, et, et nii palju ma tean seda, et 
seda emaili ei ole praegu. 
 
HH: Aga siis alustame tööd ja võtame kätte ja ülesanded need ühed võtavad arvutis, teised 
võtavad jaguneme paaridesse, kaheks. Me hakkame nüüd ja meie hakkame nüüd tegevuskava 
tegema. 
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