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POOL SAJANDIT RESTAUREERIMIST EESTIS. 1950-2000 
Koostajad: Fredi Tomps ja Matis Rodin 
Tekst: eesti 
2009 a 
 
 

    
 
 
Eesti Arhitektuurimuuseumi rändnäitus pakub ülevaadet arhitektuurimälestiste restaureerimisest Eestis 20. sajandi 
teisel poolel. Esitatud on valik fotosid, mis annavad ülevaate aastatel 1950–2000 restaureeritud olulisematest 
objektidest. Välja toodud teemadering hõlmab nii restaureeritud raekodasid, linnuseid, kirikuid, linnamaju, mõisaid kui 
ka Lahemaa Rahvuspargi ja Eesti Vabaõhumuuseumi loomist. Näituse eesmärgiks on tõsta taas esile 
arhitektuuripärand, mida Nõukogude ajal ideoloogilisest surutisest hoolimata professionaalsel tasemel restaureeriti 
ning pöörata tähelepanu ajaloolastele ja arhitektidele, tänu kellele see võimalikuks osutus. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näituse osade mõõdud ja kogused: 
Must-valged PVC vaatmikud 50x140cm - 73 tk 
Värvilised KAPA vaatmikud (+ tekst) 100x100cm (+ 100x35cm) - 19 tk 
Kataloog: „Pool sajandit restaureerimist Eestis. 1950-2000“, 104 lk 
 
Näituse kujundaja: Marge Pervik-Kaal 
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SFÄÄRILISED RUUMID  
Koostaja: Peeter Sirge  
2007 a 
 
 

 
 
 
Kui te ülisuurel fotol näete üheaegselt Riigikogu saali lage ja põrandat, siis ei pruugi te veel olla keerulistel aegadel 
mõistust kaotanud ega purjus – tänase digitehnikaga on see täiesti võimalik. Tava- ja silinderpanoraamvõtetega 
edastatav 360 kraadine vaade ruumile muudab selle liikuvaks, kõverduvaks ja väänlevaks, tekitades tuttavlikest 
ruumidest täiesti ootamatuid elamusi. Eesti Arhitektuurimuuseumis Rotermanni soolalaos avatud näitusel 
“SFÄÄRILISED RUUMID” esitab fotograaf Peeter Sirge kukerpallitavaid nägemusi Riigikogu saalist, Tallinna Raekojast, 
Kadrioru lossist, KUMUst, Tartu Jaani kirikust, Estonia teatrist, Eesti pangast, Saha kabelist jt. tuntud ehitistest Eestis. 
Kõiki hooneid ei pruugi esmapilgul äragi tunda: Jõhvi kontserdimaja tundub hoopis lõhekalavõileivana ja Riigikogu 
fuajee mõjub Alfons Mucha juugendstiilse plakatina.  

Uued tehnoloogilised võimalused hakkavad varem või hiljem inimeste ruumimälu mõjutama. Enne 
värvifotode tulekut saime visuaalset informatsiooni mustvalgete fotode abil ja mõnigi ehitis meenub esimese hooga 
just mustvalgena. Interjööre on jäädvustatud staatiliste piltidena, mis andsid ruumist edasi vaid teatud osa ning kus 
seinajooned olid hoolega paralleelseiks timmitud. Uus tehnoloogia paiskab interjööri pildistamise põhimõtted hooga 
ümber. Teisalt aga saab 360-kraadiste fotopallidega edasi anda ruumi kõiki osi ja detaile, mis võimaldab muuseumides 
DVD-del või väljaprintidena säilitada dünaamilisi pildistusi “liikuvast ruumist”. Muidugi pakuvad digisfäärid seetõttu 
erilist huvi just arhitektuurimuuseumile, kuid sama tehnoloogiaga saab ruumiliselt jäädvustada mistahes muuseumi 
esemeid.  
 
 
 
 
Näituse osade mõõdud ja kogused: 
Rullitav tekstiil 200x 400cm,  horisontaalne – 22 tk 
Rullitav tekstiil 200x 400cm,  vertikaalne – 7 tk 
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EESTI AJA ARHITEKTUUR. EUGEN HABERMANN 125, HERBERT JOHANSON 125  
Koostajad: Karin Hallas-Murula, Mait Väljas ja Matis Rodin 
Tekst: eesti 
2010 a 
 
 

     
 
 
Herbert Johanson (1884–1964) ja Eugen Habermann (1884–1944) kuuluvad Eesti 20. sajandi esiarhitektide hulka. 
Raske oleks leida neile loomingulise produktiivsuse poolest võrdseid ning üle hinnata nende rolli Eesti arhitektuuri 
kujundamisel ja Tallinna linnaehituse suunamisel. Habermann oli aastatel 1914–23 Tallinna linnaplaneerimisarhitekt, 
1919–23 aga Siseministeeriumi Ehitusvalitsuse juhataja. Johanson juhtis alates 1924. aastast linnavalitsuse 
ehitusosakonna projekteerimisbürood ja alates 1935. aastast linna arhitektuurijaoskonda. 

Arhitektihariduse said nii Habermann kui Johanson Riia Polütehnilises Instituudis, kust Habermann suundus 
õpinguid lõpetama Dresdenisse ja Johanson Darmstadti. Ühe aastakäigu meeste ja heade kolleegidena projekteerisid 
nad palju koos. Mõlemad olid Eesti Arhitektide Ühingu (1921) asutajad ning üksteise järel ka esimehed.  

Inimestena olid nad siiski erinevad. Kui Habermann oli „imposantse kuju ja toreda hoiakuga heleblond mees”, 
enamasti rõõmsameelne ja hea suhtleja, siis Herbert Johanson oli „lühike, tönts ja paksuke, näoplaanilt, peale 
hästivormitud lauba, väheütlev ja kõneosavust ei mingisugust” – nii iseloomustas neid kolleeg Edgar Johan Kuusik. 
Habermanni ja Johansoni ühise 50. juubeli tähistamise ajal 1934. aastal võrdles arhitekt Roman Koolmar neid 
omavahel selliselt: „Üks koostab ehitusmäärusi, kuna teine neid ignoreerib; üks on ruumi tõrjuv ja teine ruumi haarav; 
üks näeb teenijale ette maailmatu suure ruumi, kuna teine sunnib teenijat püsti magama. Oma Tallinna 
planeerimiskavandi järgi üks aina lammutab, kuna teine muudkui ehitab.” 

Eesti Arhitektuurimuuseumi näitus esitab ulatusliku ülevaate Habermanni ja Johansoni hoonetest ja 
projektidest alustades nende läbimurdelise Riigikogu hoonega (1922), millest näituse jaoks valmis uus makett. 1920. 
aastatel tegelesid nii Habermann kui Johanson aktuaalse sotsiaalehitusega (Oma Kolde majadegrupp Kolde puiesteel, 
Vaikne-Veerenni piirkond jpt.), projekteerisid ridamisi kesklinna kortermaju õpetajatele, linna ametnikele jt., 
tööstushooneid (vabrik Rauaniit, linna elektrijaam) ning pea kõik Eesti ajal ehitatud Tallinna koolimajad (Lenderi 
gümnaasium, Lasnamäe algkool, Prantsuse lütseum, Westholmi gümnaasium jt.), Eugen Habermanni laualt tuli palju 
vanalinna hoonete ümberehitusprojekte, millega saksalik vanalinn eestilikumaks muudeti. Herbert Johanson aga oli 
funktsionalismi teerajaja Eesti arhitektuuris. 1930. aastate teisel poolel aga juhtis ta Pätsi-aegse Tallinna 
väljaehitamist väärikaks pealinnaks. Johansoni laualt tulid ka 1930. aastate lõpu suurehitised – imposantne 
tuletõrjehoone Raua tänaval (1939) ning linna keskhaigla Ravi tänaval, mis valmis juba 1940. aastatel.  

Habermanni ja Johansoni näitus annab võimaluse mõista, kui mahukas ja mitmekülgne oli nende 
arhitektuurilooming, millest tänaseks on saanud Eesti arhitektuuri klassika.  
 
Näituse osade mõõdud ja kogused: 
Rullitav PVC-kangas 200x400cm, vertikaalne –  49 tk 
Buklett: „Eesti aja arhitektuur. Eugen Habermann 125, Herbert Johanson 125“, 16 lk 
 
Näituse kujundaja: Marge Pervik-Kaal  
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ÖINE ARHITEKTUUR  
Kuraator: Karin Hallas-Murula  
2010 a 
 
 

    
 
 
Kaasaegse arhitektuuri uueks elemendiks on arhitekti poolt juba projekti staadiumis installeeritud valgusrežii. Ka Eesti 
uuemas arhitektuuris kasutatakse valgust järjest julgemini, mis on igati loogiline – pimedat aega on meil ju palju. 
Seesuguseid valgusinstallatsioone näeme Metro Plaza, Rotermanni kvartali laudsepa töökoja renoveeritud hoone jmt. 
objektide puhul. Tulemus: nad on pimedas hoopis teistsugused ning märksa efektsemad kui päeva ajal. Arhitektid on 
spetsiaalselt mõelnud sellele, et majad linnas pimeduse saabudes ära ei kaoks. Et pimedas linnas ei räägiks ainult 
reklaam, vaid ka valgustatud arhitektuur.  

Öine valgus pöörab ehitised otsekui negatiivi. Pimeduse saabudes kaovad majadel seinad ja esile tõusevad 
valgustatud aknad, mis päeval kõigest mustavad avad olid. Me võime rääkida arhitektuuri muutumisest 
immateriaalseks, seinte asemel avaneb maja siseruum. Maja võib uhkelt särada tuledes või kaduda hämaruses 
linnapildist sootuks – kõik sõltub valgusest ja valgustusest.  

Elektrivalgus oli see, mis tõstis industriaalajastu linnad varjusurmast. Tänavatele toodud gaasi- ja seejärel 
elektrivalgustus muutis märkimisväärselt suurlinnade ilmet ja imagot. Tuhandete vitriinakende ja reklaamidega öised 
tänavad muutsid linnad otsekui kirevateks reklaamiajakirjadeks. Kapitalistlik linn võtab kasumimarginaali nii päevast 
kui ööst. Valgus on võim, millega suunatakse meie pilku, tähelepanu, mõistmist, mõelgem või teatrite lavavalgustusele 
või kirikute müstilisele valgusele. Valgusega võib maju portreteerida nii ja teistmoodi, pimedus varjab vead ning 
asemele astub illusioon, võlumaailm, muinasjutt. Või siis – pimedus ja tühjus.  

Milline on arhitektuur öises Tallinnas täna? Näituse ideeks ei olnud tuua fookusesse turistide rõõmuks 
pimeduses särama pandud ajaloolist arhitektuuri, vaid otsida uusi kaasaegseid lahendusi, kus öisele arhitektuurile on 
mõelnud juba arhitektid ise, kus valgustus on osa arhitektuurist endast. Jääb loota ja soovida, et järjest rohkem 
arhitekte mõtleksid oma majade elule ka pimeduses ning et linna tekkiks järjest rohkem valgustatud arhitektuuri. 
Näituse fotod tegid Martin Siplane ja Reio Avaste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näituse osade mõõdud ja kogused: 
Fotod KAPA-plaadil 70x100cm – 33 tk 
 
Fotode autorid:  Martin Siplane ja Reio Avaste 
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ERNST KÜHNERT 125 
Koostaja: Karin Hallas-Murula 
Tekst: eesti 
2010 a 
 
 

     
 
 
Ernst Gustav Kühnert (1885–1961) oli silmapaistvamaid baltisaksa arhitekte. Lisaks uute hoonete projekteerimisele 
tegeles ta aktiivselt Tallinna vanalinna ehitiste renoveerimise ning arhitektuurist kirjutamisega.  

Varasemates ehitistes on tunda Kühnerti kiindumus tollal moodsasse neobiedermeierisse ning neobarokki: 
Süda 3 ja 3a (1914), Hans Vinnali kaubamaja Tatari 1 (1921), Eestimaa Kinnitus Aktsiaseltsi maja Pikk 4/6/8 (1920–
1921) jt. Vanalinna esimesi ümberehitusi oli Olevi gildi hoone (Pikk 24/26) renoveerimine (1921–1922). Kühnert on 
restaureerinud vanu ning projekteerinud uusi kirikuid (Kunda, Paide Püha Risti Saksa koguduse kirik jt.) Koos Robert 
Natusega valmis tal aastatel 1924–25 Merivälja aedlinna planeering, 1926–1927 Nõmme laiendusplaan ning 1932. 
aastal Klooga aedlinna plaan. 1930. aastate alguses katsetas Kühnert funktsionalismiga, mille parimaks tõenduseks on 
Rakvere saksa koolimaja (1931, nüüd polikliinik).  

1939. aasta Umsiedlung’iga läks Kühnert Saksamaale, kuid 1941. aastal suunati ta Tallinna tagasi juhtima 
Saksa Ida-alade Tehnika Keskametile allunud Tallinna Tehnilise Peaameti ehitusosakonda. Kühnert oli NSDAP liige, 
viitseveltveebel. Pärast sõda pühendus ta kujutavale kunstile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näituse osade mõõdud ja kogused: 
Fotod KAPA-plaadil 70x100cm – 11 tk 
Tekstid KAPA-plaadil 70x140cm – 2 tk 
Kataloog: „Baltisaksa arhitekte Eestis: Ernst Kühnert“, 96 lk 
 
Näituse kujundaja: Marge Pervik-Kaal 
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KARL TARVAS 125  
Koostaja: Sandra Mälk 
Tekst: eesti 
2010 a 

    
Riia Polütehnilises Instituudis kutse saanud ja peamiselt 1920.–1930. aastatel tegutsenud, kujundas Karl 
Tarvas (1885–1975) eelkõige Tallinna äärealasid kahe- ja kolmekorruseliste kortermajadega, mis on täna Pelgulinna, 
Kalamaja ja Kadrioru arhitektuurimaastikus nii omased.  

Puitlaudise ja keskse kivitrepikojaga elamuid hakati kohaspetsiifilistena nimetama lausa Tallinna tüüpi 
majadeks. See majatüüp jäigi arhitekti vaieldamatuks lemmikuks, mille markantseimad näited on Salme 15 (1932) ja 
Kungla 20 (1932). Näitusel on uue maketina väljas ka Salme 22 (1929).  

Omaaegsetest arhitektidest eristus Karl Tarvas keskklassile suunatusega, kes hindas enam kodusoojust 
ja mugavust kui lopsakat dekoori ja esinduslikkust. Viljelenud küll peamiselt elamuarhitektuuri, projekteeris ta ka 
ühiskondlikke hooneid – Viinistu algkool (1928), Naissaare kirik (1933). Isa järel asusid arhitektikutset omandama ka 
kolm poega: Paul, Peeter ja Pärtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näituse osade mõõdud ja kogused: 
Fotod KAPA-plaadil 70x100cm – 13 tk 
Tekstid KAPA-plaadil 70x140cm – 2 tk 
 
Näituse kujundaja: Marge Pervik-Kaal 
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EESTI TULETORNID  
Koostajad: Sirli Naska, Matis Rodin, Sandra Mälk, Leele Välja ja Jaan Vali 
Tekst: eesti, inglise 
2011 a 
 
 

    
 
 
Arhitektuurimuuseum on koostöös Jaan Vali ja Meremuuseumiga saanud valmis saanud näituse „Eesti tuletornid läbi 
aegade“, mis annab ülevaate meie atraktiivsematest ja väärtuslikematest tuletornidest ning nende kõrvalhoonetest. 
Näituse eesmärk on tõmmata tähelepanu sellele olulisele osale arhitektuuripärandist ja kutsuda kaasa mõtlema selle 
tuleviku üle. Sarnaselt paljude teiste liikidega on nende ehitiste tulevik ebaselge – navigatsiooni vaatevinklist ei ole 
sellised kapitaalsed rajatised enam vajalikud, muude funktsioonide lisamine sedavõrd spetsiifilisse kehandisse on päris 
keeruline ja eeldaks ka aktiivset huvigruppi väljaspool navigatsioonisüsteemi. Näitus saab siiski vaid esmast huvi 
äratada, kes juba tuletorni sõbraks saanud, saab põhjalikumat informatsiooni näituse avamisel esitletavast Jaan Vali 
raamatust. Näitus on valminud koostöös Eesti Meremuuseumiga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näituse osade mõõdud ja kogused: 
Rullitavad PVC-kangad 100x220cm, vertikaalne – 91 tk 
Raamat: „Eesti tuletornide ajalugu“, 477 lk 
Värvi- ja nuputamisraamat lastele: „Eesti tuletornid“, 16 lk 
 
 
Näituse kujundaja: Marge Pervik-Kaal 
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SOOME TULETORNID  
Koostas: Jarmo Vehkakoski 
Tekst: eesti, inglise 
2011 a 
 
 

 
 
 
Tuletornide jäädvustamise projekt sai alguse 2003. aastal, kui Soome Post üllitas viiest postmargist koosneva sarja 
Soome lahe tuletornidest. Selle kaasandena korraldati näitus Helsingi peapostkontori saalis, mille tarbeks oli vaja 
tuletornid uuesti üles pildistada. Läbini „veeinimesena“ sõitsin oma väikese Buster-paadiga läbi suurema ossa näitusel 
väljas olevatest tuletornidest. Tuletornidega kaasnevad tekstid kirjutas Seppo Laurell. Sügiseks sai näitus valmis, aga 
tuletornidega suhe jätkus.  Kasvav osavus kaamera käsitsemisel ja arsenali lisandunud öövõtted võimaldasid uusi 
vaatenurki. Retkedel pildistasin ka lootse ja jäämurdjaid. Järgnes artiklitesari ajalehte Kippari, kokku 34-st tuletornist.  
Eesti jaoks taaselustatud näitusele on lisandunud neli uut tuletorni ja mõned pildid on asendatud uute ja parematega.  
 
Jarmo Vehkakoski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näituse osade mõõdud ja kogused: 
Rullitavad PVC-kangad 170x148cm, horisontaalne –  23 tk 
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TOOMAS REIN  
Koostajad: Toomas Rein ja Mait Väljas 
Tekst: eesti, inglise 
2010a 
 
 

      
     
 
Tegemist on arhitekt Toomas Reinu 70. juubelile pühendatud ülevaatenäitusega. Toomas Rein on üks Eesti 
tipparhitekte. Mahukast loomingust – umbes 120 ehitist ja projekti – kerkivad eriti esile EKE Projektis projekteeritud 
objektid, kus Rein töötas aastatel 1967–1986. Sel perioodil kerkis maapiirkondadesse mitmeid uuendusmeelsete 
kolhoosi esimeeste tellitud ehitisi, kes proovisid moodsate keskusehoonetega kujundada kolhoosile atraktiivset 
identiteeti. Piisab kui mainida kaht Võrumaal asuvat hoonet – J. Sverdlovi nim kolhoosi administratiivhoonet Tsoorus 
(1969–1977) ja Linda kolhoosi keskusehoonet Kobelas (1969–1973). Nii nendes kui teistes Reinu hoonetes on alati 
olnud tähtis tihe koostöö sisearhitektide ja disaineritega, mis on kindlustanud ka interjööride kõrge kunstilise taseme.  

Eraldi peatüki Eesti 1970. aastate arhitektuuris moodustavad Pärnu KEK-ile projekteeritud hooned, kus 
dominandiks on kolmveerand kilomeetrit pikk terassmaja. Tegemist on nõukogude Eesti suurejoonelisema asumiga, 
mis oma täies võimsuses jäi lõpuni ehitamata, kuid ideaalis oleks kombineerinud tööstus- ja administratiivosa 
elamukvartalite ja ühiskondliku keskusega.  

Omaette nähtus oli ka Rapla KEK-i UFO-t meenutav hoone. Oma hilisloomingus on Rein säilitanud selge 
nägemuse modernismist kui kaasaja arhitektuursest väljendusest. Kõrge arhitektuurset kvaliteeti kannavad ka 
hilisemad ehitised – Otepää koolimaja (1998–2000) ja spordihoone (1998–2003), Laulasmaa lasteaed-põhikool 
(koos Toivo Tammikuga, 2005–2007). Aastakümneid on Rein arhitekti tegevuse kõrval olnud ka aktiivne akvarellist. 
Juba tema õpetaja Edgar Johan Kuusik luges akvarellimise arhitekti kutseoskuste hulka, mis võimaldab kiirelt 
visandada olemasoleva või veel ehitamata maja piirjooned. Näitusel on eksponeeritud üle 50 Toomas Reinu akvarelli. 
Ekspressiivsetesse ja suuremõõtmelistesse akvarellidesse on valatud mälupilte reisidest, kus arhitektuuril on alati oma 
koht. Näitusega kaasneb kataloog.  
 
 
Näituse osade mõõdud ja kogused: 
Näitusetutvustus 5mm KAPA-plaadil formaadis A1 – 1 tk  
Rullitavad PVC-kangad 120x280cm, vertikaalne – 30 tk 
Mitte riputatavad paberilehed (148,5x148,5cm) horisontaalpinnale või spetsiaalsele lauale paigutamiseks – 6 tk 
Vastavalt transportimise võimalustele orgklaasiga spetsiaalsed lauad ruudukujulistele paberilehtedele – 6 tk 
Suuremõõtmeline (390x400cm) dekoratiivne kangas näituse pealkirjaga – 1 tk 
Vastavalt transportimise võimalustele valik erinevas suuruses Eesti Arhitektuurimuuseumi makette – 4 tk 
Autori nõusolekul võimalus eksponeerida ka klaasitud raamitud akvarellmaale 
Film „Ehituskunstnik Toomas Rein“ (2011, 50min) 
Kataloog: „Arhitekt Toomas Rein“, 199 lk 
 
Näituse kujundaja: Tiit Jürna 
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100 MAJA/HOUSES 
XII Veneetsia arhitektuuribiennaalil Eesti ekspositsioon 
Koostajad: Kalle Vellevoog, Tiiu Truus, Martin Pedanik ja Karen Jagodin 
2011 a 
 
 

   
 
 
Näitus tutvustab sadat eesti arhitekti projekteeritud eramut. Iga eksponeeritava eramu kohta on eraldi tutvustav 
planšett. Eesti üheks silmapaistvaks erisuseks võrreldes muu Euroopaga on eramuarhitektuuris prevalveeriv 
unikaalloomingut eelistav suhtumine. Eramuid on siinses arhitektuurikirjanduses korduvalt kutsutud hellitlevalt „eesti 
arhitektuuri kvaliteedimärgiks“. Eesti ekspositsiooni ette valmistades sai üheks eesmärgiks tuua välja nn 
kataloogimajade ja unikaalprojekti põhjal valminud eramute vaheline suhtarv. Võib oletada, et vaid kuni 10% siinsetest 
eramutest on nn kataloogimajad. Ülejäänud 90%-st tõuseb esile arvestatav hulk kvaliteetset ehituskunsti. 

Autoriteks on arhitekt Kalle Vellevoog, sisearhitekt Tiiu Truus, graafiline disainer Martin Pedanik ja 
arhitektuuriteadlane Karen Jagodin. 

Näitusega kaasnenud rohke pildimaterjaliga 250-leheküljeline kataloog, kuhu on kokku kogutud sada 
näitusele valitud eramut ning teemat avardavad tekstid, on samuti nüüdsest Eestist saadaval, näitusega samal ajal 
Rotermanni Soolalaos. 
 
 
 
 
 
 
Näituse osade mõõdud ja kogused: 
Rullitavad PVC-kangad 80x206cm, vertikaalne – 102 tk 
Kataloog: „100 maja“, 221 lk 
 
Näituse kujundaja: Martin Pedanik 
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SIBULKUPLID MAASTIKUL  
Eesti õigeusu kirikud, kabelid ja palvemajad 
Koostajad: Jaanus Plaat, Leele Välja 
Tekst: eesti, inglise 
2011 a 
 
 

      
 
 
Eestlased kandideerivad Euroopa kõige vähem religioosse rahva tiitlile. Eks peegeldu see ka meie paljude  pühakodade 
tänasel palgel.  Eriti õnnetus seisus kipuvad olema just õigeusu kirikud. Sageli silmini võsas,  on nad kogukonna poolt 
unustatud ja leiavad tähelepanu vaid üksikute ajaloo- ja arhitektuurifriikide poolt, kuigi vääriksid enamat.  Sellele 
vastukaaluks on säravad ja sätendavad linnakirikud. Kirkad värvid, kullatud ikonostaas ja viirukilõhn tekitavad 
meeleolu, tõmbavad ligi nii linnaelanikku kui turisti. See on õigeusu esinduslikum pool. Kuid kindlasti on jumal 
samavõrd kohal ka palju kasinamates kogudusekirikutes ning lihtsates talupoeglikes puidust pühakodades, kus 
tumedate palkseinte ja  tagasihoidlike ikoonide vahel teda aastasadu teenitud on, ja kus ikoonide paatina ning 
tuhmunud hõbe pakuvad ehk vahetumatki kontakti. Ka religioosse ruumi hääbumine, mida me näeme mitmetes 
unustuse hõlma vajunud pühakodades, on omamoodi sakraalne kogemus.  

Näituse tekstiosa, mis on illustreeritud ajalooliste fotodega keskendub õigeusu arhitektuurile ja selle 
taustsüsteemile õigeusu kiriku ajaloo näol. Sellel lisaks on värvilised fotod Arne Maasikult, mis peegeldavad selle 
hooneliigi mitmekesisust, aga pakuvad ka ausat ja ilustamata sissevaadet meie õigeusu sakraalehitiste tänasesse 
olukorda.  Ja ehk loovad ka pinnast aruteludeks, milline võiks olla nende homne päev.  

Näitus on valminud Eesti Teadusfondi ja Eesti Kunstiakadeemia Rahvakunsti ja kultuuriantropoloogia 
õppetooli teadusprojekti „Õigeusu ja vanausu sakraalehitised Eestis“ raames kogutud materjalide põhjal. Näitusega 
kaasneb kõigi Eestis asuvate õigeusu sakraalehitiste fotosid ja õigeusu koguduste-kirikute ajalugu sisaldav raamat 
„Õigeusu kirikud, kloostrid ja kabelid Eestis“ (tekstid: J. Plaat ja A. Pantelejev; fotod: A. Maasik; kujundaja: M. Pedanik; 
eesti, vene ja inglise keeles, 1008 lk).  
 
 
 
 
 
 
 
Näituse osade mõõdud ja kogused: 
Tekstivaatmikud fotodega PVC-plaadil 75x100cm – 22 tk 
Fotovaatmikud PVC-plaadil 75x75cm – 107 tk 
NB! Näitus on komplekteeritav ka väiksemaks väljapanekuks vastavalt piirkondlikule eripärale ja ruumi võimalustele. 
Raamat: „Õigeusu kirikud, kloostrid ja kabelid Eestis“, 1008 lk 
 
Näituse kujundajad: Marge Pervik-Kaal 
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RANNALINN, SEENRÕDU JA VIINAKAPP  
Pärnu linnaarhitekt Olev Siinmaa 130 
Koostaja: Mart Kalm, Sirli Naska 
Tekst: eesti, inglise 
2012 a 
 
 

 
 
 
Imetletud funkvillad ja rahvuslik esindusmööbel on vastuolulise arhitekti Olev Siinmaa (1881–1948) kaks poolust. Ilma 
temata poleks Pärnust saanud suvepealinna. Planeerija ja arhitektina kujundas ta raami moderniseeruvate eestlaste 
uuele tegevusele – rannalinna nautimisele. Esimest korda Eestis tegeleti linna kui kaubamärgi teadliku kujundamisega. 
Eestlastele on alati meeldinud uskuda, et Pärnu heledad majad näitavad, kui euroopalikult moodsad me olime ja kui 
hästi me elasime enne Nõukogude aega. Hele modernistlik rannalinna arhitektuur on üks tahk Siinmaast, kes tõusis 
Ülejõe tislerist rahvuslikus stiilis esindusmööbli kavandajaks Pätsile endale. See oli aeg, mil riigile otsiti eestipärast 
fassaadi. Tema püüded tuua rihmpõhjaga toolide abil rahvuslikku meeleolu Rannakohviku betoonseene kõrvale ja 
funktsionalistlikku silepindsust Oru lossi eesti tubade mööblisse viisid siiralt ellu Pätsi rahvuslikku ideoloogiat. Pealegi 
milline ilus Tuhkatriinu lugu provintsilinna arhitektist kavandamas presidendi ruume! 
 
 
 
 
 
 
Näituse osade mõõdud ja kogused: 
Tugevat kinnitamist vajavad 5mm PVC-plaadid piltide ja tekstidega 190x90cm – 60tk 
Kataloog: „Rannalinn, seenrõdu ja viinakapp“, 300 lk  
 
Näituse kujundaja: Emil Urbel, Aleksandr Zverev 



 

tel (+372) 625 7000 / info@arhitektuurimuuseum.ee / www.arhitektuurimuuseum.ee 

TRADITSIONALISMIST FUNKTSIONALISMINI. UUED MAAKOOLIMAJAD 1920–40 
Koostaja: Sandra Mälk 
Tekst: eesti, inglise, vene (eraldi lehtedel) 
2012 a 
 
 

 
 
 
Näitus annab pildi perioodist, kus kooliuuenduse käigus ehitati Eestis 20 aasta jooksul ainuüksi maapiirkonda üle 210 
uue hoone. Neist on säilinud ca 160 hoonet, neist koolidena tegutseb täna alla poole. Nende kõrval saab rääkida üha 
enam seltsimajadest, raamatukogudest ja ka  elamisfunktsioonist, mis kunagistes koolimajades koha on leidnud. 
Näitusel eksponeeritud 22 koolihoonet annavad kõneka läbilõike tollaste koolimajade stiilisuundumustest tänaseni 
säilinute hulgas. Lisaks saab ajalooliste fotode abil aimdust ka nendest hoonetest, mis tänaseks kaduvikku on läinud. 
Ülevaate teema mahukusest annab kaart, millele on kantud 1920.–30. aastatel maale ja alevitesse ehitatud uued 
algkoolimajad. 

Põgusalt tutvustatakse 1920. aastatel korraldatud arhitektuurivõistlusi koolimajade tüüpprojektidele, samuti 
kooliehituses olulist rolli mänginud Põllutöökoja Ehitustalitust.  

Kogu perioodil pöörati suurt tähelepanu maa-arhitektuurile ja sealhulgas maakoolide ökonoomsusele, 
modernsusele ning veel enam traditsioonilisele ehitustavale. Selle tulemusel kerkinud sajad koolimajad moodustavad 
veel tänagi meie maa-arhitektuuri paremiku. Näitusega loodame juhtida enam tähelepanu vajadusele neid enam hoida 
ja väärtustada.   

Näitus on välja kasvanud kuraatori samateemalisest magistritööst. 
 
 
 
 
Näituse osade mõõdud ja kogused: 
Tekstid ja fotod PVC-plaatidel, 100x100cm - 25 tk 
 
Näituse kujundaja: Marge Pervik-Kaal 
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LÄHME KINNO! KUURIST KOBARKINONI – SAJAND EESTI KINOARHITEKTUURI 
Koostajad: Sirli Naska, Karen Jagodin 
Tekst: eesti, inglise 
2012 a 
 
 

        
 
 
Eesti Filmi 100. juubeliaasta tähistuseks koostatud suur kinoarhitektuuri näitus. „Lähme kinno! Kuurist kobarkinoni – 
sajand eesti kinoarhitektuuri” annab esmakordselt põhjaliku ülevaate kogu Eesti kinoarhitektuurist.  

Alustades esimestest kinodeks ehitatud hoonetest 1908. aastal Tartus ja Tallinnas, on näituse koostajad 
pannud kokku rohke pildi- ja projektmaterjali kõikide kinodeks ehitatud hoonete kohta Eestis, kuid samuti ka paljude 
kinodeks kohandatud, alaliselt tegutsenud kinosid asustanud hoonete kohta.  

Nii on näitusel leidnud koha ka päris esimesed, 20. sajandi alguse kinopaviljonid, esimesed esinduskinod, 
seltsimajade kinod, kohvik-kinod, kino-kultuurimajad ja ka kobarkinod. Kogu sajandipikkune lugu sellest, milliseid 
kinosid Eestis on ehitatud ning kuidas nende areng vastavalt ajahetke poliitilistele, kultuurilistele ja majanduslikele 
oludele on käinud.  

Kino kui laiadele massidele suunatud meelelahutus on hoolimata erinevatest ajaloolistest perioodidest olnud 
populaarne ja kergesti kättesaadav ajaviide. Kui esimesed kinod olid arhitektuurselt tagasihoidlikud, pigem putka- või 
kuurisarnased ehitised, siis juba 20. sajandi teisel kümnendil jõuti kinode hierarhiseerumiseni – tekkisid esimesed 
esinduskinod.  

Kinode kiire levik üle Eesti annab aga alust tüpoloogilisele mitmekülgsusele ning arhitektuursele eri-
ilmelisusele. Eriti nõukogude ajal oli kino kui üks olulisemaid propagandakanaleid ka linnaehituslikult tähtsustatud ning 
esiletõstetud hooneliik. Nii leiab näituselt funktsionalistlikud, stalinistlikud ja modernistlikud kinod, aga ka kinohoone 
kui eraldiseisva hooneliigi ümberkujunemise multiplex-kompleksiks, kus kinost on saanud ainult üks osa brändistunud 
ja kommertsialiseerunud kaubanduskeskusest. Näitusel on eksponeeritud ligi 90 kinohoonet, mille pildi- ja 
projektimaterjal pärineb Eesti muuseumidest ja arhiividest. 
 
 
 
 
 
 
 
Näituse osade mõõdud ja kogused: 
Pikad otstest keerduvad paberilehed (laiusega 70cm), mis paigaldatakse spetsiaalsetele laudadele – 21tk 
Kahest jalapaarist ja lauaplaadist (85x235cm) koosnevad alused kõrgusega 75 cm (pildil) – 21tk 
Riputatavad (~2m) ja alt keerduvad paberilehed laiusega ~1m  – 4tk 
Riputatav (1,5m) ja alt keerduv paberileht laiusega ~1m – 1tk 
Kataloog: „Lähme kinno! Kuurist kobarkinoni – sajand eesti kinoarhitektuuri”, 160 lk 
 
Näituse kujundajad: Tüüne-Kristin Vaikla, Urmo Vaikla, Kaarel Nõmmik ja Mikk Heinsoo 
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AGULIST ARHITEKTUURINI. TALLINNA PUITMAJAD 
Koostajad: Monika Eensalu, Oliver Orro ja Leele Välja 
Tekst: eesti, inglise 
2012 a 
 
 

      
 
 
Tallinna puitarhitektuuri maine on viimaste kümnendite jooksul teinud läbi sama suure muudatuse kui riigi maine 
tervikuna. Kunagistest sotsiaalse allakäiguga seonduvatest kõdurajoonidest on saanud kõrgelt hinnatud elupiirkonnad, 
kuhu korteri leidmine eeldab lisaks kopsakale rahakotile ka üksjagu õnne. Koos puitrajoonide väärtustamisega 
elukeskkonnana on kasvanud huvi ka puitarhitektuuri vastu laiemalt ja on küpsenud aeg jagada arhitektuuriajaloolaste 
avastamisrõõme laiema publikuga.  

Ajaloolise puitarhitektuuri väärtustamise kõrval on rehabiliteeritud puit ka tänapäevase ehitusmaterjalina. Kui 
nõukogude perioodil taandus puit vaid fassaadimaterjaliks ja konstruktiivne roll säilis mingil määral suvilate juures, siis 
viimane kümnend on toonud hulga maju, mida võib julgelt liigitada meie arhitektuuri paremikku.  

Sissevaated meie kadunud agulitesse pakuvad kontrasti tänastele uuselamutele, värskelt restaureeritud 
hooned annavad aimu potentsiaalist, mis paljude majade juures veel realiseerimata. Näitus üritab katta kogu Tallinna 
puitarhitektuuri tema mitmekesisuses ja ajalises mõõtmes pakkudes esimese sissevaate Tallinna puitarhitektuuri 
mitmekülgsesse minevikku ja tänapäeva. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Näituse osade mõõdud ja kogused: 
Tekstid ja illustratsioonid KAPA-plaadil 100x140cm – 33 tk 
Erinevas mõõdus foto KAPA-plaadil – 100 tk 
Kommentaaridega sildid fotodele, KAPA-plaadil 15x10cm – 100 tk 
Ajaloolised aerofotod Tallinna puitasumitest paberil ~ 100x70cm – 10 tk 
Raamat: koostamisel 
 
Näituse kujundaja: Kristo Kooskora 
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ROHUKÜLA – VENE IMPEERIUMI UNUSTATUD SÕJASADAM JA SELLE SÄILINUD ARHITEKTUURIPÄRLID 
Koostajad: Monika Eensalu, Oliver Orro 
Tekst: eesti, inglise, vene 
2012 a 
 
 

     
 
 
Näitus käsitleb esmakordselt Eestis nii põhjalikult ja värvikalt ühte Peeter Suure Merekindluse rajatise, Rohuküla 
imperialistliku sõjasadama,  ajalugu ja arhitektuuri. 

Ajavahemikus 1915-1917, mil tsaarivenemaa valmistus Esimeseks maailmasõjaks, rajati Rohukülla suur 
sõjasadam, mis kuulus Peeter Suure merekindluse terviksüsteemi juurde. Sadam purustati taganevate vene vägede 
poolt 1917 ja selle hiilgus unustati pikaks ajaks. 

Kultuuriministeeriumi ja Muinsuskaitseameti poolt algatatud „Eesti 20. sajandi arhitektuuri uurimise ja kaitse 
programmiga” seoses tõusid ühtede intrigeerivamate objektidena esile Rohuküla tsaariaegse sõjasadama ehitised, 
mida seni ei olnud lähemalt uuritud, avalikkusele tutvustatud ega erialaringkondadeski eriti teadvustatud. Rohuküla 
sadama algsetest rajatistest on tänapäevani säilinud rohkem, kui seni arvatud: uhke ohvitseride kasiino, elektrijaama 
varemed, veehoidla jmt. 

Rohuküla moodustab Eesti 20. sajandi alguse arhitektuuri ja inseneritehnika ajaloos olulise 
alapeatüki.  Näiteks ilmnes, et veehoidla on projekteerinud maailmakuulus Christiani & Nielseni inseneribüroo, keda 
seni tunneme Tallinna vesilennukite angaaride autorina. 

17 tahvlil on eksponeeritud palju seni avastamata materjale Eesti arhiividest, ehitusprojekte ja fotosid. 
Lisanduvad illustratsioonid teistelt Peeter Suure Merekindluse objektidelt ja omaaegsete ohvitseride 
mälestusraamatutest.  

Käsitlus moodustab ideelise terviku teise samamahulise väljapanekuga nn Laidoneri liinist ning 
soovi ja võimaluste korral saab neid kaht näitust eksponeerida ühe tervikliku ülevaatena pealkirja all 
“Kaks aega. Kaks piiri”. 
 
 
 
 
 
Näituse osade mõõdud ja kogused: 
Vaatmikud 5mm PVC-plaadil 118,9x84,1cm (A0) – 17 tk 
Kataloog: „ROHUKÜLA - Vene impeeriumi unustatud sõjasadam ja selle säilinud arhitektuuripärlid“, 80 lk 
 
Näituse kujundaja: Marge Pervik-Kaal 



 

tel (+372) 625 7000 / info@arhitektuurimuuseum.ee / www.arhitektuurimuuseum.ee 

VÄIKERIIGI KAITSE KASUTAMATA JÄÄNUD VÕIMALUS – LAIDONERI LIINI EHITISED NARVA JÕE ÜMBRUSES 
Koostajad: Robert Treufeldt 
Tekst: eesti, inglise, vene 
2013 a 
 
 

     
 
 
Esimene maailmasõda muutis põhjalikult sõdade pidamise viise. Seniste peamiselt linnadesse paigutatud kindlustele 
ja üksikutele välikindlustistele lisaks tekkis terveid rindeid ja rindelõike hõlmavad liine, mida sõja käigus ja rinnete 
paigal seistes ka usinasti kindlustati. Kuna soomus- ja lennuvägi olid veel nõrgukesed, oli suurtükiväe tuli ja sellele 
järgnev jalaväe rünnak peamine jõud, mille eest end kindlustati. 

Nii oligi Eestil kirdepiiril 1920. aastatel kokku 303 punkrit, millest 171 kergemat ja 132 raskemat ehitist, 
lisaks traattõketega varustatud kaitse- ja ühenduskraavid, väljaarendatud tulesüsteemiga suurtükipatareide 
positsioonid ning soodsates kohtades paiknevad külad, mis ehitati välja ringkaitsega sõlmpunktidena. Eesti piir 
pole kunagi olnud nii tugev, kui toona. 
 Näitus annab ülevaate väikeriigile omaselt sõjaliste vajaduste ja vahendinappuse vahel loovides 
Narva jõele rajatud omaaegsest Laidoneri liinist. Vastavad sõjatehnika ja –taktika käsitlused on 
illustreeritud paljude vähetuntud arhiividokumentide ja fotodega.  
 Käsitlus moodustab ideelise terviku teise samamahulise väljapanekuga Rohuküla sõjasadamast 
ning soovi ja võimaluste korral saab neid kaht näitust eksponeerida ühe tervikliku ülevaatena pealkirja 
all “Kaks aega. Kaks piiri”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näituse osade mõõdud ja kogused: 
Vaatmikud 5mm PVC-plaadil 118,9x84,1cm (A0) – 16 tk 
Vaatmik 5mm PVC-plaadil 84,1x76cm – 1tk 
 
Näituse kujundaja: Kristo Kooskora 
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100 SAMMU LÄBI 20. SAJANDI EESTI ARHITEKTUURI 
Koostajad: Lilian Hansar, Jaak Huimerind, Karen Jagodin, Liina Jänes, Mart Kalm, Epp Lankots, Maris Mändel, Triin Ojari, 
Oliver Orro, Heiki Pärdi, Anneli Randla, Leele Välja, Mait Väljas. 
Tekst: eesti, inglise 
2013 a 
 
 

     
 
 
Eesti Arhitektuurimuuseumil ilmus raamat „100 sammu läbi 20. sajandi Eesti arhitektuuri“. Tegemist on omalaadse 
kokkuvõttega Kultuuriministeeriumi ja Muinsuskaitseameti projektist „Eesti 20. sajandi väärtusliku arhitektuuri 
kaardistamine ja analüüs“, mis kestis aastatel 2008-2012. Rohkete fotodega trükise eesmärk on anda läbilõige 
iseloomulikumatest arhitektuuriilmingutest, mis enim iseloomustavad perioodi 1870-1992. Need võivad olla nii 
hoonetüübid või lausa valdkonnad (raudteearhitektuur, vallamaja, maakoolimaja, individuaalelamu), konkreetsed 
hooned (Riigikogu hoone, tele- ja raadiomajad, Munamäe vaatetorn, vesilennukite angaarid jne), asustustüübid 
(mikrorajoon, maa-asula, alev, suvilakooperatiiv jne), arhitektid (Karl Burman, Edgar Velbri, Raine Karp, Toomas Rein 
jne), ehitusmaterjalid (silikaat, raudbetoon, suurplokk jne), stiilid (historitsism, funktsionalism, juugend, stalinism jne). 
See võimaldab katta kõik olulisemad arhitektuurinähtused XX sajandi Eesti arhitektuuris, nii tipud kui argiarhitektuuri. 
Esitletakse arvukalt vähem tuntud ja seni mitte kultuuriväärtusena kaitstavaid hooneid kui ka juba riikliku kaitse all 
olevaid hooneid. Rõhuasetus on siiski vähem tuntud hoonetel ja n.ö arhitektuuriloo peavoolust kõrvale jäänud 
hoonetüüpidel, misa aga kujundavad oluluiselt meie argikeskkonda linnades ja külades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näituse osade mõõdud ja kogused: 
Vaatmikud rull-tekstiilil – enam kui 100 tk 
Kataloog: „100 SAMMU LÄBI EESTI 20. SAJANDI ARHITEKTUURI“, 216 lk 
 
Näituse kujundaja: Krista Aren 


