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SISSEJUHATUS

Põhjendatuteks võib pidada vaid neid tegusid, mis baseeruvad kindlal taustsüsteemil  

ega  oma  oma  olemuses  juhuslikkust.  Selleks,  et  käesoleva  lõputöö  praktilises  pooles

teostatav  töö,  hiljaaegu  Tallinna  kino  Sõprusesse  ostetud  kinotoolide  restaureerimine,

vastaks  esimeses  lauses  sõnastatud  tingimusele,  seadsin  endale  teoreetilise  poole  

esimeses  osas  eesmärgiks  anda  ülevaade  Eesti  kinomööbli  arengust  20.  sajandi  

algusest  tänapäevani.  Lisaks  kirjeldan  lühidalt  kinode  sünnilugu  Eestis  ning  

põhjalikult kahte omaaegset esinduskino – Gloria-Palace’i Tallinnas ja Athenat Tartus.

Eesti  kinode  arhitektuurist  on  kirjutatud  mitmetes  väljaannetes,  näitena  Karen  

Jagodini  ja  Sirli  Naska  poolt  2013.  aastal  välja  antud  raamatus  “Lähme  kinno!  

Kuurist  kobarkinoni  –  sajand  eesti  kinoarhitektuuri”,  kaheksakümnendatel

Teater.Muusika.Kino  ajakirjades  Karin  Hallas-Murula  sulest.  Komfordi  loomiseks

kinohoones  on  mitmeid  meetodeid:  arhitektuurne  terviklikkus,  kino  

„atmosfäär“,  kuid  mööda  ei  saa  vaadata  ka  külalistele  kasutamiseks  

loodud  mööblist.  Püstijalu  on  võimalik  filmi  vaadata  küll,  kuid  paratamatult  

mõjutab  seansi  ajal  kogetud  võimalik  füüsiline  ebamugavustunne  publiku  

lõplikku  hinnangut  nii  konkreetsele  filmile  kui  kinole.  Seega  

on  igati  mõistetav,  et  koos  kinode  arenguga  lihtsast  laadalõbustusest  

mõjuvõimsa  kunstivormini,  ei  ole  peatunud  ka  kinomööbli  areng.  Õnneks  ei  või

kinoomanikud  endale  lubada,  et  külastajad  end  nende  asutustes  halvasti  

tunneksid.  Teatri  puhul  võib  ju  diskuteerida  teemal,  kas  näitlejad  teevad  

seda  enda  või  vaatajate  jaoks,  kuid  kinoga  sellist  võimalust  pole  – viimane  vajab

eksisteerimiseks publikut. Sellel kogu tema eksistents põhinebki.

Teema  pakub  autorile  huvi  isiklikel  põhjustel:  osalemine  igapäevaselt  ühe  väikese  

Tartu  kino  meeskonnas  ja  pikaajaline  huvi  foto-  ja  kinematograafia  vastu.  

Isiklik  kontakt  annab  aimu  väikekino  elushoidmise  paradoksist:  suurem  hulk  

Eesti  kinodest  kuulub  juba  mõnda  aega  mõne  suurfirma  ketti,  mis  soosib  
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aga  eripära  kadumist.  Seda  eripära  on  väikekinol  võimalik  sõltumatult  anda  edasi  

nii  filmivaliku,  kui  interjööriga  – näiteks  võtta  kasutusele  ajaloolise  taustaga  

sisustus  või  tegutseda  huvitavates  ruumides.  Suurte  kinokettide  hallata  läinud  vanad  

kinod  uuendavad  sageli  omaniku  vahetudes  oma  saalimööblit,  mille  

tulemusel  rändavad  potentsiaalselt  kasutuskõlblikud  istmed  tihtipeale  prügimäele.  

Siin  võivadki  mängu  tulla  väikekinod  või  -teatrid,  kes  selle  vaba  mööbli  

kasutusse  võtavad.  Selline  kena  saatus  tabas  näiteks  Tartu  kino  Ekraan  vanu  

toole.  Kirjaliku  töö  esimese  osa  lõpuks  soovingi  leida  ajaloolisele  kinomööblile  

väljundi tänapäeva.

Kirjaliku  töö  teine  pool  kirjeldab  Tallinna  kino  Sõprusele  kuuluvaid  kinotoole  

ja  nende  restaureerimisprotsessi.  Mõned  aastad  tagasi  Inglismaalt  Eestisse  toodud  

toolid  oma  eripärase  välimusega  –  kullatud  juugendlikud  valumetallist  jalad,  

punasest  plüüšist  katteriie  ja  läikivad  šellakiga  kaetud  pöögist  käe-  ja  

seljatoed  –  paistavad  kino  stalinistlikus  interjööris  tähelepanelikule  vaatajale  

saali  ülemises  reas  koheselt  silma.  Restaureerimisobjekti  valikul  saigi  määravaks  

kino  Sõpruse  praeguse  juhtkonna  julge  otsus  sobitada  Eesti  kinohuvilistele  nii  

tuttavasse saali uus vana mööbel ning luua interjööriga harmoniseeriv tervik.

Töö  lisades  on  pildimaterjal  Eesti  kinosaalide  sisustusest,  restaureerimisprotokoll  ja

pildimaterjal praktilise töö käigust.
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1.  ÜLEVAADE  EESTI  KINOMÖÖBLI  ARENGUST  

20. SAJANDIL

Kirjaliku  töö  esimeses  pooles  annan  ülevaate  Eesti  kinomööbli  arengust  20.  

sajandi  algusest  tänapäevani.  Tutvustan  kino  sünnilugu  Eestis,  selle  eelkäijaid  

valgus- ja panoraampilte ning selgitan, kuidas algselt lihtsast laadalõbustusest sai rahva  

seas  hinnatud ja  populaarne  kultuurivorm.  Peatun lühidalt  ka erinevatel  probleemidel,  

mida  kino  oma  algusaastatel  lahendama  pidi  ning  püüan  tutvustada  laiemat  

ühiskondlikku  süsteemi,  milles  kino  eksisteerima  hakkas.  Arhiivimaterjalide  ja  

erinevate  kirjalike  väljaannete  abil  kirjeldan  kinomööblit  Eesti  Vabariigi  ajal,  

Nõukogude Liidu perioodil ja lühidalt ka pärast taasiseseisvumist 1991. aastal.

1.1. Kino sünd Eestis

Üheksateistkümnenda sajandi lõpuaastatel liikus info üllatava kiirusega – vaid mõned

aastad  varem  leiutatud  kinokunst  jõudis  1896.  aastaks  oma  teekonnal  Lääne-

Euroopast  Peterburgi  ka  Tallinna.  “Telegramm!  1896.  aasta  sensatsiooniline  uudis,  

Edisoni  ideaalkinematograaf  (elavad  päevapildi-stseenid)  saabub  kõige  lähemal  

ajal  Berliini  näituselt  (Edisoni  paviljoni)  Tallinna!”1,  nii  hüüdis  Revaler  Beobachter  

tolle  aasta  17.  septembril2.  Kino  ei  täitnud  Eestis  aga  täiesti  tühja  kohta  – 

varasematel  aastatel  oli  siin  rändnäitajate  poolt  demonstreeritud  liikumatuid  valgus-  

või  udupilte,  millest  esimene  teadaolev  dokumentaalselt  kinnitatud  märge  pärineb  

aastast  1876.  (Paas  1980:  174)  Valguspilte  võib  võrrelda  hilisemate  diapositiivide  või

slaididega  –  filmil  olev  positiivkujutis  projitseeritakse  tugeva  valgusallika  abil  

ekraani  rolli  täitvale  seinale  või  linale.  Need  said  erinevate  seltside  ja  

korporatsioonide  koosviibimistel  tavalisteks  ning  täitsid  kõne  või  loengu  sisu  

selgitavat rolli veel pikalt pärast kinematograafia sündi. (Postimees 10.2.1937: 7) Lisaks

valguspiltidele  liikusid  samaaegselt  karavanide  ja  rändtsirkustega  mööda  Eestit  

1 Tõlge Kyra Robert. Siin ja edaspidi autori kommentaar.

2 Vana kalendri järgi.
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ka  panoraampildid,  mille  kohta  August  Härm  meenutab:  “Panoraampiltide  aparaat  

oli  ümmargune,  meenutas  saali  keskele  asetatud  tohutut  tordikarpi.  Selle  ümber  

istusid  inimesed  –  vast  15-20  korraga  –  igaüks  oma  vaateava  ees.  Pildid  mõnest  

maakohast  või  sündmusest,  sageli  värvilised,  libisesid  silmade  eest  järjestikku  

mööda.” (Paas 1980: 5).

Veel  panoraampiltide  kõrgajal  1895.  aastal  jõudis  Eestisse  info  värskelt  

leiutatud  kinetoskoobist.  Tolleaegne  nädalaleht  Linda  kirjutab  kurjakuulutavalt:

“Näitemajadele  ja  kontsertsaalidele  ähvardab  kord  aeg  tulla,  kus  nad  tühjaks  

jäävad  või  ka  üsna  ära  kaovad:  mitte  küll  selle  pärast,  et  tulev  haritud  ilm  

näitemängust  ega laulust  lugu ei  peaks,  vaid õpetatud mehed tulevad teadusega meile  

appi  ja  seavad  asja  nii  sisse,  et  me  kodus  leentoolis  istudes  ja  piipu  popsutades  

sedasama  kuuleme  ja  näeme,  mis  nüüd  teatris.  Seda  võib  viimati  kõik  

phonographi  (kõnemasina)  ja  kinetoskopi  (elavate  päevapiltide)  abil  korda  saata.  [...]  

Nüüd  on  õpetatud  meeste  pääs  mõte,  phonografi  ja  kinetoskopi  tegevust  ühendada,  

nii  et  sündmusi,  mis  kaugel  ilmakaarel  sündinud  on,  ühtlasi  kuulda  ja  

näha  võiks”  (Linda,  24.11.1895:  729).  Enesele  teadmata  ennustas  artikli  autor  

ette  juba  järgmist  leiutist  –  tänapäeval  pea  igas  kodus  leiduvat  televiisorit,  mis  

tõepoolest  lubab meil  “kodus leentoolis  istudes  ja  piipu popsutades  sedasama kuulata  

ja näha, mis nüüd teatris”. 

Esimene  kinoseanss  toimus  Eestis  vana  kalendri  järgi  21.  septembril  1896  Tallinna

Börsihoone  väikeses  saalis.  (Robert  1988:  59)  Esimene  tagasiside  polnud  just  

kuigi  positiivne,  seansile  heideti  ette  nii  projektori  viletsat  valgusjõudu  kui  ka  

pildi  rohket  värisemist.  (Revaler  Beobachter  23.9.1896:  3)  Järgmised  seansid  said  

meedia  poolt  küll  juba  paremat  tagasisidet,  kuid  filmide  kvaliteet  jättis  kino  

alguaastatel  kindlasti  soovida.  Selles  oli  süüdi  alles  lapsekingades  tehnoloogia  –

teadaolevalt  vändati  projektorit  käsitsi,  mis  põhjustas  filmi  värisemist  ja  silmaga  

tajutavat  ebaühtlust.  Elektrijõul  töötavad  projektorid  jõudsid  Eestisse  alles  

kümmekond  aastat  hiljem.  Kvaliteeti  mõjutas  ka  uudne  filmimeedium.  Standardseks

muutunud  ja  tänapäevani  nii  fotograafias  kui  filmikunstis  kasutusel  35mm  

kaadrimõõduga  film  oli  leiutatud  vaid  mõned  aastad  varem  ja  põhines  tuleohtlikul

nitrotselluloosil. Ideaalist kauge oli ka esimeste kinoprojektorite valgusjõulisus.
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Kõik  need  tehnilised  vajakajäämised  ei  pärssinud  aga  kino  populaarsust,

rändkinoetendused  muutusid  nii  Tallinnas  kui  Tartus  regulaarseteks.  (Paas  1980:  13)  

Kino  levis  kiiresti  ülejäänud  suurematesse  Eesti  linnadesse:  kuu  aega  pärast  

Tallinna  esimest  etendust  korraldati  seansse  juba  Tartus,  1898.  aastal  Pärnus,  

1901  Narvas,  1903  Rakveres,  1904  Viljandis.  (Jagodin,  Naska  2013:  15)  Sarnaselt

valguspiltidele  toimusid  esimesed  kinoseansid  käsikäes  laatade  ning  rändtsirkustega.

Osadel  rändkinodel  olid  enda  telgid  või  lausa  lihtsad  teisaldatavad  laudhooned,  teised

rentisid  ruume  erinevatelt  seltsidelt.  Tallinnas  demonstreeriti  filme  Estonia  seltsi  

ruumides,  Harjumäel  asunud  paviljonides,  Tartus  Taara,  Ugaunia,  Karskuse  Sõbra  ja  

Tartu Eesti Käsitööliste Seltsides. (Paas 1980: 21) 

Rändkinod  olid  rahva  huvi  kinnitanud  ja  Eesti  esimese  paikkino  Illusioon  avas  

1908.  aasta  aprillis  Krimmist  pärit  Solomin  Dzigit.  Lihtne  laudhoone  asus  

Kivisilla  juures  Heinaturul,  praeguse  Atlantise  restorani  kõrval.  Esialgu  oli  hoones  

360  kohta,  kuid  aasta  hiljem  palus  kinoomanik  linnalt  luba  suurendada  kinohoonet  

500  vaataja  mahutamiseks.  (Ots  1994:  2504)  Esimese  aasta  lõpuks  oli  Illusioon  

müünud  kokku  90409  piletit.  (Paas  1980:  40)  Kümmekond  aastat  varem,  1897.  aasta

rahvaloenduse  ajal  loetleti  Tartus  42308  elanikku  (Rahvaloendus  28.  jaanuaril  

1897.  [WWW]),  mis  tähendab,  et  statistiliselt  käis  1908.  aasta  

aprillist  detsembrini  iga  tartlane,  imikust  raugani,  kinos  üle  kahe  korra.  See  tõestab  

rahva  suurt  huvi  uue  tehnikaime  vastu  ning  et  kino  oli  selleks  ajaks  juba  jäädavalt  

Eesti inimeste südametes koha sisse võtnud.

Uudne  võimalus  näha  filme  regulaarselt  ja  rändkinodest  sõltumatult  murdis  

piire  ja  kaasas  endasse  pea  kõik  rahvakihid.  Tolleaegses  Postimehes  kirjutatakse,  

kuidas ajakirjanikuhärra suureks imestuseks teater Vanemuise etendust pooltühjale saalile

esitati  ja  millist  meelehärmi  see  talle  põhjustas:  “Sellesama  päeva  õhtul  juhtusin

elektriteater  “Illusioni”  eest  mööda  minema.  Sääl  oli  rahvast,  niisugust  rahvast,  

keda  “Vanemuises”  näha  lootsin.  Töölised  karedate  kätega,  naised  valjusti  nutvate

rinnalastega  süles,  üliõpilased  rühtinud  mundrikuubedes,  poisikesed  näljaste,  kõhnade

nägudega,  “saksad”  ooperiklaasidega.  Ja  kõik  kirju  kogu  tungis  teatrisse,  elektri  abil

ettetoodavaid  piltisid  vaatama:  asja  juures  oli  niisugune  tunglemine,  et  lase  kas  või

küljekondid sisse vajutada. Maitseasi.” (Postimees 5.8.1909: 3). 
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Eelmisest  tsitaadist  väljaloetav  halvakspanu  ei  ole  kuidagi  juhuslik  –  kinos  

nähti  haritlaskonna  ja  konservatiivsema  elanikkonna  poolt  suurt  ohtu  nii  senisele

kultuurielule  kui  ühiskonna  moraalile.  Ei  olnud  harv  juhus,  kui  ajalehereklaamides  

mainiti  eraldi,  et  film  on  “puhtasisuline”.  Juba  rändkinode  ajal  leidus  seansside  

eeskavades “pikantseid palakesi” ja korraldati ka eraldi seansse “ainult meesterahvastele”

(Paas  1980:  16).  Probleeme  oli  lastega,  kes  koolis  hariduse  omandamise  asemel  

hoopis  kinos  aega  veeta  eelistasid.  Sellekohaseid  viiteid  leidub  nii  Andrus  Roolahe

raamatus  “Nii  see  oli...”  (1990:  18-19)  kui  ka  tolleaegses  ajakirjanduses:  „1911.a.  

avaldas  teravat  pahameelt  alaealiste  kõlbelise  rikkumise  üle  Thalias  ja  teistes  Tartu  

kinodes üks kohaliku saksa gümnaasiumi ülemõpetaja. Jutt oli “tõmbavate” nimetustega

filmidest, nagu “Valge pärisori”, “Patu küüsis” jt., mida kinoomanikud lubasid vaatama ka

õpilasi.“  (Paas  1980:  53).  Töörahva  ajaleht  Kiir  kirjutab:  “Kinematograafid  on  meil

enamaste  oma  näruste  eeskavade  poolest  tuntud.  Neid  võimalusi,  mis  

meieaja  tehnika  pakub,  harilikult  muidugi  selleks  ei  tarvitata,  et  kunsti  või  

teadust  rahvahulkade  sekka  edasi  anda.  [...]  labased  naljad  ja  loomuvastased  

“draamad”  on  see  materjal,  millega  meie  vähenõudvat  publikumi  ligi  meelitatakse”

(25.4.1913:  3).  Lepituse  otsimiseks  hakkasid  kinod  korraldama  

spetsiaalselt  õpilastele  mõeldud  seansse,  mille  sisu  oleks  noorele  vaatajaskonnale  

sobilik.  (Paas  1980:  53)  Sellest  hoolimata  on  selge,  et  kino  algusaastatel  nägi  

haritlaskond  selles  oma  laadalisuse  ja  rahvapärasuse  tõttu  pigem  madalat  ja  meelelist

lõbustust, kui vaimu arendavat kunstivormi. 

Illusioon  sai  endale  au  olla  Eesti  esimene  paikkino,  kuid  konkurendid  tekkisid  

talle  juba  peagi.  Mõned  kuud  hiljem  avas  Aleksander  Tippo  Tartus  Politsei  platsil  

kino  Imperial,  mis  sarnaselt  Illusioonile  oli  esialgu  lihtne  puithoone,  kuid  hilisemate

ümberehituste käigus linna üheks uhkeimaks ehitiseks muutus. (Jagodin, Naska 2013: 34)

Elsbet  Parek  meenutab  neid  kahte  Tartu  kinode  pioneeri:  “Minu  lapsepõlve  

Tartusse  kuuluvad  ka  kinod  –  või  nagu  neid  siis  nimetati  –  elektriteatrid.  Üle  jõe  

Kivisilla  lähedal  oli  Illusioon.  Siinpool  jõge  Politsei  platsil  Imperial.  Imperial  

reklaamis  end suurima  teatrina  Vene riigis,  kuhu mahub  1500 vaatajat.  Mõlemad  olid

suured  laudküünid,  kus  esitati  tummfilmide  kõrval  ka  tsirkusenumbreid  [...]  Filmide

reklaamidele  märgiti  alati  filmi  metraaž  –  2000,  2500,  3000  meetrit3.  Elektriteatri  

3 Jutt käib filmilindi pikkusest meetrites, filmide kestvus minutites oleks vastavalt 80, 100 ja 120. 
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piletit  osta  ja  sinna  siseneda  võis  igal  ajal,  mitte  seanssidest  kinni  pidades  nagu  

tänapäeval.  Võis  vaadata  filmi  nii  kaua,  kui  oli  isu  –  kas  või  kolm  korda  kogu  

kava  läbi.  Platsid  olid  nummerdamata  ja  ees  odavamatel  kohtadel  lihtsad  seljatoeta

puupingid. [...] 1913. aastal ehitatud uus elektri-teater Apollo Aleksandri tänaval oli juba

soliidsem kiviehitis toolidega parteris ning rõdul.” (Parek 2000: 108).

Esimene Tallinna  kino Metropol  avas oma uksed Uue turu juures  juba kolm kuud  

pärast Tartu Illusiooni, 1908. aasta juulis. (Hallas-Murula 1984, nr 1: 73) Hoone oli lihtne

laudehitis,  milles  kohti  952:  lihtrahvale  888  ja  loožides  endast  lugupidavamale

elanikkonnale  64.  Kino  põrand  olevat  olnud  kaetud  linoleumiga,  majas  oli  ka  töötav

ventilatsioon,  mis  tuleohtliku  nitrotselluloosfilmi  kasutamisest  hoolimata  saalis  

suitsetada  lubas.  (Paas  1980:  42)  See  maksis  kinole  aga  kurjasti  kätte  ja  kino  hävis  

1911.  aastal  toimunud  tulekahjus.  (Jagodin,  Naska  2013:  25)  Metropoliga  samal  

perioodil  avasid  oma  uksed  veel  kolm  ettevõtet:  The  English  Biograph  London  

praegusel  Harjumäel,  Modern  Kanuti  gildi  aias  Merepuiesteel  ja  Imperial  Vio

näituseplatsil.  (Robert  1988:  59)  Need  olid  veel  lihtsad  kinonäitamiseks  kohandatud

hooned,  mitte  spetsiaalselt  selle  tarbeks  ehitatud.  Sarnaselt  juba  mainitud  

Apolloga  kerkisid  soliidsemad  esinduskinod  ka  Tallinnasse  –  1911.  aastal  Kasino  

Ujula  tänaval  ja  Grand  Marina  Merepuiesteel  praeguse  Vene  Kultuurikeskuse  kohal.

(Hallas-Murula  1984,  nr  1:  74)  Neist  esimene  on  tänaseni  säilinud  WW  Passazi

kaubanduskeskuse osana, teine sai aga Teise maailmasõja ajal tugevalt kahjustada.

Paikkinod  jõudsid  teistessegi  suurematesse  Eesti  linnadesse:  Viljandis  avati  1908.  

aastal  lausa  kaks  kino,  tänaseni  säilinud  Tartu  9  hoones  seadis  end  sisse  kino  

Modern  ja  samas  lähedal  Posti  tänaval  tänaseks  hävinud  kino  Ideaal.  

(Jagodin,  Naska  2013:  36)  Järgmisel  aastal  avati  samuti  Posti  tänaval  Käsitööliste

Abiandmise  Seltsi  saalis  kino  Täht.  1911.  aastaks  tegutses  Pärnus  juba  kolm  

kinoseansse  korraldavat  ettevõtet:  Tartu  kino  nimekaim  Illusion,  Ideal  ja  Cinema.  

(Jagodin,  Naska  2013:  27)  Ka  Rakveres  oli  rahval  võimalik  “elavate  piltidega”  

tutvuda  –  1910.  aastal  avas  kohalik  kaupmees  Meier  Rogovski  linna  esimese  kino,  

samuti  nimega  Illusion.  See  ei  jäänud  ainuvalitsejaks  pikalt:  1913.  aastal  

avati moodsam ja uhkem konkurent Union. (Freiental 2012. [WWW])

Kino  ei  jäänud  pelgalt  linnainimeste  lõbustuseks.  Paikkinode  tekke  tõttu  

linnades  oma  publikust  ilma  jäänud  rändkinonäitajad  suunasid  oma  tegevuse
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maakohtadesse,  kus  tegutseti  sarnastes  oludes  nagu  sajandi  algaastail  suuremates  

linnades:  küll  ajutistes  palagankinodes,  küll  erinevate  seltside  ja  rahvamajade  

ruumides.  Rändkinode  tegevust  piirasid  aga  järjest  karmimaks  muutuvad

tuleohutusnõuded,  mis  nõudsid  palagani  täpset  asukohta  laadaplatsil  ja  hoonete  

plaane.  Nagu ajalugu  näitab,  ei  olnud  need  nõuded asjata:  tuleroaks  langes  hulgaliselt

kinosid  üle  Eesti.  Sealhulgas  ka  Kilingi-Nõmme  II  algkooli  hoone,  

milles  toimunud  kinoseansi  ajal  süttinud  filmilindi  põhjustatud  põlengus  saadud  

vigastuste  tõttu  jättis  oma  elu  18  last.  (Postimees  21.4.1937:  1)  Tuleohutusnõuetega

vastavusse  viimiseks  ehitati  palju  hooneid  ümber:  projektsionist  koos  ohtliku  

filmilindiga  paigutati  eraldi  projektsiooniruumi  ning  saalidele  ehitati  hulgaliselt

varuväljapääse.  (Paas  1980:  29)  Tuleohutus  sai  määravaks  lausa  kinode  reklaamimisel

tollaegsetes  ajalehtedes  –  1915.  aastal  välja  antud  Tallinn  Reklame-Album  toob  kino

Kasino reklaamis  eraldi  välja seiga “[...]  Saal alumisel  korral  8 väljapääsemise uksega,

sellega iga hädaohu eest hoitud [...]” (Hallas-Murula 1984, nr 1: 75).

Kahjuks  pole  peamiselt  Teise  Maailmasõja  pommitamiste  süül  teadaolevalt  ühtegi

selleaegset  algse  sisustusega  kino  tänapäevani  säilinud,  kuid  on  selge,  et  kümnekonna

esimese  tegutsemisaasta  jooksul  tegi  kino  Eestis  läbi  suure  arengu:  kaheldava  

kvaliteediga  laadalõbustusest,  mille  vaatamiseks  kogunes  publik  lihtsatesse

küünilaadsetesse  hoonetesse,  arenes  esinduslike  paikkinode  tekkega  tõsine  konkurent  

seni kultuurielu juhtinud teatrile. Karin Hallas-Murula on tabavalt öelnud: “Esinduskinode

kujunedes  lähenes  kino  teatrile  veel  ühes  mõttes:  uhke  kinomaja  tegi  palaganilõbust

kultuuriürituse.”  (1984,  nr  1:  74).  See  tsitaat  võtab  hästi  kokku  muutuse,  mille  kinod

kahekümnenda sajandi kahel esimesel kümnendil läbi tegid.
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1.2. Kinode interjöörikujundus ja mööbel

Esimeses  peatükis  andsin  ülevaate  kino  algusaastatest  Eestis,  järgnevas  keskendun

spetsiifilisemalt  kinomööblile.  Paikkinode  ja  uhkemate  esinduskinode sünniga  kasvasid

publiku nõuded hoonele, kus seansse läbi viidi – varasem askeetlik vorm vananes ning

kinoomanikud  asusid  publiku  meelitamiseks  otsima  uusi  võtteid  nii  programmi  kui

sisustuse  osas.  Nagu  juba  eelnevalt  mainitud,  andis  arenguks  tõuke  ka  

tuletõrjeseaduste  karmistumine,  mis  keelasid  laialt  levinud  lihtsad  laudhooned  ning

nõudsid varuväljapääse ja kinohoonete kaasajastamist.  Kuna alguses labaseks peetavates

“elavates piltides” hakati nägema kultuurivormi, mis on sobilik uhkemalegi elanikkonnale,

tekkis vajadus peenema interjööri ja mööbli järele.

1.2.1. Tsaariaja lõpul ja Eesti Vabariigi perioodil

Esimeste  kinohoonete  pretensioonitus  laienes  ka  nende  interjööridele  ja  mööblile,  

seal  puudus  üleliigne  dekoor  ja  tarbetu  luksuslikkus.  Kino  pidi  olema  rahvalik,  selle  

“lihtne  välimus  ja  sundimatu  õhkkond  tegid  kino  lihtinimesele  omaseks,  ei  tekitanud

kohmetust ega võõristust” (Hallas-Murula: 1984, nr 1: 73). Just selles pretensioonituses

võib leida põhjenduse kino suurele populaarsusele: lihtrahvale suunatud kultuuriüritusi oli 

sel  ajal  võrdlemisi  vähe.  Teater  oli  pärast  rahvuslikku  ärkamisaega  küll  

levinud  (Rähesoo  2011:  74),  kuid  vähemharitud  või  noorele  vaatajaskonnale  pakkus  

kino  head  alternatiivi.  Kino  oli  erinev,  hämaras  ruumis  oldi  pildi  lummuses  ega  

pööratud  tähelepanu  enda  ega  hoolitud  ka  naabri  seisusest.  Seansile  pääses  ka  

kõige vaesem elanikkond, kellel saali koha ostmiseks ehk raha ei jagunudki – neile olid

sisse  seatud  spetsiaalsed  kohad  ekraani  taga.  Ekraani  rolli  täitsid  siis  lihtsad  valged  

linad,  mida  niisutati,  et  need  sirgena  püsiksid  ja  seeläbi  pilt  selgem  oleks.  Sellest  

tulenevalt  paistis  valgus  ka  ekraani  taha  hästi  läbi  ja  kinoomanikud  kasutasid  seda  

varmalt  ära  – sinna paigutati  kõige odavamad pingid. Kujutis paistis küll peegelpildis,  

kuid kinovaimustust see ei kahandanud. (Robert 1988: 63; Palamets 2006:179). 

Nagu  juba  eelnevalt  öeldud,  toimusid  eelmise  sajandi  esimese  kümnendi  alguse

kinoseansid tihtipeale ajutistes ruumides: kas erinevates paviljonides või seltsiruumides.
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Eesti Ajaloomuuseumis on säilinud foto4 (AM N 5631:1124) Harjumäe paviljoni saalist,  

kus 20. sajandi alguses lisaks muudele etendustele  kinoseansse korraldati.  Pildil  nähtav

sisustus  on  läbinisti  funktsionaalne  –  kinoetenduse  ajaks  tõsteti  saalis  olevad  lauad

tõenäoliselt  seina äärde ja lihtsad tisleritoolid paigutati  ridadesse.  Ajutistes kinosaalides

jätkub selline põhimõte tänaseni.

Esimeste  paikkinode  saalide  lihtsale  sisustusele  viitab  juba  tsiteeritud  Elsbet  Parek:

“Platsid  olid  nummerdamata  ja  ees  odavamatel  kohtadel  lihtsad  seljatoeta  

puupingid.”  (2000:  108).  Staažikas  projektsionist  Adolf  Pael  meenutab,  et  Valga  

kinos  Illusion  oli  kokku  340  istekohta,  “toolid  olid  nööriga  kinnitatud  umbes  10-12  

tooli  läbiva  lati  külge.  Et  rida  paigal  püsiks,  käisid  esimeste  istmete  jalad  põranda  

küljes  asuvasse  auku.”  (Paas  1980:  24).  Postimees  kirjeldab  Eesti  esimese  kino  

Illusion, tolleks ajaks küll juba oma nime Metropoliks muutnud hoone sisustust: “[…] Ilma

laeta  majakeses  olid  asetatud  laudpingid  umbes  poolesaja  waataja  tarwis  ja  seal  siis  

näidati elawaid pilte […]” (19.04.1936: 6).

1913.  aastal  Tallinnas  Mere  puiesteel  valminud  kino  Grand  Marina  oli  linna  

esimeseks  esinduskinoks.  Tegu  oli  tänapäeva  mõistes  tõelise  “kultuurikeskusega”.  

Arhitekt  Vilen  Künnapu  on  meenutanud:  “Sober  mäletab,  et  Grand  Marina  oli  suur,  

lausa  röögatu  salapärane  maja.  Treppidel  olid  vaskribadega  vaibad,  valge  lina  

ees  lava,  kus  enne  filmi  esinesid  mooga-  ja  tuleneelajad,  seal  peeti  väikseid  

poksimatše,  saeti  pooleks  kastis  olev  naine  ja  tehti  muid  toredaid  trikke.  Kino  

korval oli aed, kus korraldati  samuti  atraktsioone.” (Künnapu 1986: 71).  Hoones peitus

Eesti  tolle  aja  mahukaim saal:  parterisse  oli  seatud  750,  rõdule  375 kohta.  (Jagodin,  

Naska  2013:  30)  Ajaloomuuseumi  arhiivis  on  leitav  foto5 (AM N 5631:1990), millelt

selgub,  et  saal  oli  sisustatud  tollel  ajal  populaarsete  A.M  Lutheri  vabriku  toolidega.  

Pildilt võib välja lugeda, et tegu oli toolimudeliga nr. 1006, mille “ühest tükist isteseljatugi

oli liimitud ja naelutatud lihtsa, treitud detailidega puitraami külge” (Kermik 2002: 59).

Tooli vineerpõhi oli perforatsiooniga dekoreeritud. 

Viiteid  A.M.Lutheri  mööblivabrikus  valminud  toolide  kasutusele  leidub  samuti

tolleaegses ajakirjanduses: “Tallinnas on umbes kümmekond kinot. Nad jagunevad kahte

liiki: ühed peenemad, kallihinnalisemad, teised jälle lihtsamad ja odavamad. Peenemates

4 Töö Lisa 1, Pilt 1

5 Töö Lisa 1, Pilt 2
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kinodes  on  Lutheri  vabrikus  valmistatud  toolid,  eesriidega  kinnikaetud  looshed,  

ühe  sõnaga  kõik,  mis  korralikus  teatris  on  harjutud  nägema.”  (Päevaleht  9.7.1916:  3).

Sellest  lausest  ilmneb,  et  1916.  aastaks  oli  kino  minetanud  oma  esialgse  laadalisuse,

inimesed  olid  uue  tehnikaimega  harjunud ja  publiku  saali  meelitamiseks  pidi  neile  ka

teatavaid mugavusi pakkuma. 

Sama  artikkel  jätkub:  “Lihtsamates  kinodes  on  Vene  turult  ostetud  

Avinurme  toolid,  mis  ära  kuivanud  ja  kägisevad”.  Avinurme  on  tuntud  küll  

pigem  tünnide  tootmise  poolest,  mida  valmistati  kohalikele  tsemendivabrikutele

(Puutöökultuur, 2013 [WWW]), kuid selgub, et seal valmistati lisaks lihtsaid tisleritoole.

Võib  arvata,  et  võrreldes  esialgsete  puupinkidega  olid  needki  juba  seljatoega  ja

kinovaatajale oluliselt mugavamad.

Eesti  Ajaloomuuseumi  arhiivis  on  säilinud  foto6 (AM  N  29844)  vaatest  Viljandi  

kino  Täht  saalile  aastal  1927.  Teatavasti  toimis  kino  Eesti  Käsitööliste  Abiandmise  

Seltsi  hoones.  (Jagodin,  Naska  2013:  38)  Kahjuks  pole  säilinud  seltsi  inventari-

nimekirja, millest toolide kohta täpsemat infot leida võiks, kuid pildi visuaalsel vaatlusel

on  selge,  et  saalis  asetsesid  sel  ajal  juba  polstrita  klapptoolid.  Kaugemal  loožis  võib  

aimata  Lutheri  vabriku  “rahvatooli”  variatsiooni.  Klapptoolide  kasutust  kinnitab  ka  

kino  ümberehitustööde  projekt  aastast  1936,  kus  plaanile  on  märgitud  kokku  241

klapptooli ning loožidesse lahtised toolid. (Jagodin, Naska 2013: 38)

Uut tüüpi istmete kasutuselevõttu teisteski kinosaalides kinnitab Postimees: “Tapa kino

uue omaniku  käes  [...]  kes  kavatseb  kino  aparatuuri  täiesti  uuendada  ja  saali  senised  

pingid asendada klapptoolidega” (23.07.1936: 6).

Veel  on  säilinud  andmeid  Tartu  karskusseltsi  Karskuse  Sõber  saali  sisustuse  kohta.

Seda,  et  seltsiruumides  kinoseansse  korraldati,  mainib  oma  raamatus  Veste  Paas  

(1980: 21). Sama kinnitab ka Ajalooarhiivis säilinud arhivaal (EAA.2389.1.572) : inventari

nimistus  on  üles  loetletud  19  Viini  tooli  väärtuses  kokku  38  marka  ning  170  rauast

kinotooli  koguväärtuses  340  marka.  Huvitaval  kombel  on  nii  Viini  tooli  kui  rauast

kinotooli  väärtuseks  märgitud  2 marka.  Kinotoolide  täpsema välimuse  või  tootja  kohta

dokumendis andmed puuduvad.

Ajalooarhiivi  arhivaal  (EAA.3500.1.50)  loetleb  1927.  aastal  kinoseansse  korraldava

Haaslava karskusseltsi Priius inventarinimekirjas saali mööblina üles 46 kõva tisleritooli,

6 Töö Lisa 1, Pilt 3

13



41  Viini  tooli,  2  pikka  seljatoega  pinki,  4  lühikest  kollast  pinki  ning  34  pikka

nummerdamata pinki. 

Vilistlaskogu  Concordia  inventari  loendist  (EAA.1735.1.22)  võib  välja  lugeda,  et  

nende saalis oli 1931. aastal  30 tooli  koguväärtusega 210 krooni, 23. detsembril  1933  

lisati neile 10 kasepuust tooli. 

1910.  aastal  avati  Tartus  nüüdsel  Raekoja platsil  aadressil  Suurturg 13 kino Thalia.

Kino  asutajaks  oli  Tartu  Gildiühing,  mis  kinost  saadavast  tulust  Tartu  Saksa  Teatri

kivihoone  ehitamist  finantseeris.  (Paas  1980:  53)  See  õnnestus  ja  endine  Tartu  Saksa

Teater,  praegune  Vanemuise  väike  maja,  seisab  siiani.  Info  uue  hoone  ehitamisest  

levis Eesti piiridest ka kaugemale ja Ajalooarhiivis hoitavas säilikus (EAA.1873.1.167)  

on  info,  et  1912.  aasta  sügisel  pakkus  Berliinist  pärit  kaupmees  Hugo  Baruch  

siia  oma  teenuseid.  Muuhulgas  ka  saalimööbli  müüki.  Tõenäoliselt  ei  olnud  Tartu

Gildiühingu  juhtkond  pakkumisest  huvitatud,  kuna  kaks  kuud  hiljem  oli  kaupmees

sunnitud  uue  pakkumise  näol  end  veel  meelde  tuletama.  Teise  maailmasõja  ajal  avati

hoones  saksa  filmidele  spetsialiseerunud  kino  „Deutsche  Lichtspiele“.  (Postimees

2.2.1942: 2)

1930. aastal Tallinnas avatud Edgar Kuusiku projekteeritud kino Modern saali vaateid

lõputöö  autorile  teadaolevalt  arhiivides  säilinud  ei  ole,  kuid  Eesti  Ajaloomuuseumi  

kogus  olevad  puhkeruumide  mööblijoonised7 (EAM.7.1.38;  EAM.7.1.38b)  annavad  

aimu  keskkonnast,  kuhu  kinokülastajad  sattusid.  Kino  sai  ajakirjanduses  

kiita  oma  mugava  sisustuse  eest:  “Erilist  tähelepanu  äratavad  uue  kinohoone  

sisemised  ruumid,  mis  juba  sisse  astudes  avaldavad  külastajale  moodsa,  nägusa  

sisemise  ehitusega  ja  sirgjoonelise  omapärase  moodsas  stiilis  mööbliga  

meeldiva  kogumulje.”  (Haljaspõld  1931:  104).  Funktsionalistlikus  stiilis  diivanile  väga

sarnased  tugitoolid  asusid  ka  teises  sama  stiili  järgivas  Tallinna  kinos  Helios8.  Nende

sarnasuse tõttu võib lausa järeldada, et mööbli teostas sama töökoda.

1932.  aastal  Tallinnas  avatud  endise  Bi-Ba-Bo  kohal  asunud  kino  Capitol  sai

ajakirjanduselt  kiita,  et  “pearõhk  on  pandud  mugavustunde  sisendamisele  

kinoskäijaile  mitte  ainult  eesruumides,  vaid  ka  saalis  –  mööbel  on  kõikjal  

stiilne ning istumiseks mugav.“ (Päevaleht 31.01.1932: 5). Küll kurdeti aga saali põranda

7 Töö Lisa 1, Pilt 4

8 Töö Lisa 1, Pilt 5

14



väikese  tõusunurga  üle,  mille  tulemusel  “tagumistes  ridades  istujaile  on  

filmi  jälgimine  raskendatud”  (Kaja  2.2.1932:  5).  Need  ajaleheväljavõtted  ei  anna  küll

detailset  informatsiooni  kasutusel  olnud  mööbli  kohta,  kuid  heidavad  pilku  asjaolule,  

et  lisaks  heale  eeskavale  pidas  publik  elamuse  juures  tähtsaks  ka  mööblit.  Möödas  

olid  ajad,  kus  oldi  valmis  ebamugavatel  seljatugedeta  pinkidel  istuma.  Mainida  

tasub ka asjaolu,  et  tolleaegsed saalid  olid  piletihindade järgi eri  tsoonideks jaotatud –

ekraani  ees  olevad  III  koha  platsid  olid  soodsaimad  ning  mida  kaugemale  ekraanist,  

seda  kallimaks  piletihind  muutus.  Pildist  kõige  kaugemal,  seega  parima  vaateväljaga

loožides  olid  alati  reserveeritud  eraldi  kohad  politseile,  kes  õnnetuse  juhtudes  saalis  

korda pidi hoidma. Seda kinnitavad Tallinna Linnaarhiivis hoitav säilik (TLA.86.1.167),

millel  kujutatud  Tallinna  kino-teater  Kasino  istekohtade  plaan,  nagu  ka  Eesti

Arhitektuurimuuseumi  arhivaal  (EAM.2.4.51),  kus  on  kujutatud  Tallinna  kino  Helios

saaliplaani.

1934.  aastal  ilmunud  „Eesti  arkitektide  almanaki“  leheküljel  121  pakub  ettevõte  

Uudne Mööbel Vunderlich ja Birk muuhulgas kinode sisustamise teenust. Kahjuks pole

arhiivides  säilinud  jälge  nende  teenust  kasutanud  kinodest.  Kõrvalepõikena  tasub  aga

mainida,  et  1938. aastal  telliti  Kadrioru administratiivhoone sisustus just sellelt  firmalt.

Seda  tõestab  Riigiarhiivis  hoitav  arhivaal  (ERA.66.17.2386).  Tallinna  Püütöömeistrite  

Ühingu  I.  mööblinäituse  kataloogis  pakub  kinomööblit  müüa  ka  ettevõte  Elken  &  

Alterman. (1935: 17) 

Eelnenud  peatüki  jooksul  tutvustatud  andmetele  tuginedes  võib  üldistada,  et  Eesti

Vabariigi  perioodil  tegi  paikkinode  sisustus  läbi  suure  arengu  –  lihtsad  puupingid  ja

logisevad  toolid  asendati  mõnel  pool  kvaliteetsete  ja  populaarsete  Lutheri  vabriku

toolidega,  mujal  võeti  kasutusele  juba  spetsiaalselt  saalimööbliks  loodud  klapptoolid.

Mööbel  oli  tavaliselt  polsterduseta,  küll  leidus  aga  polsterdatud  diivaneid  ja  tugitoole

puhkeruumides.  1920.  aastatel  ehitati  hulgaliselt  esinduskinosid,  mille  teatraalsus  ja

luksusejanu  laienes  ka  nende  sisustusele  ja  mööblile.  (Jagodin,  Naska  2013:  47)  

1922. aastal  Tartus avatud esinduskino Athena ja 1926. aastal Tallinnas Gloria-Palace-i

interjööridest annan ülevaate töö peatükis 1.3.

15



1.2.2. Nõukogude Liidu koosseisus

Pärast  Teist  Maailmasõda  muutus  kino  Nõukogude  Eestis  väga  oluliseks

propagandavahendiks.  Lõpetati  Lääne  kultuuriruumist  pärit  filmide  näitamine  

ja  kinno  jõudsid  Nõukogude  Liitu  ülistavad  teosed.  Georg  Pärnpuu  

kirjutab,  milline  muutus  päevapealt  Eesti  kinode  programmis  toimus:  “Pärast

juunisündmusi  1940  muutus  olukord  põhjalikult.  Nüüd  tuli  korraga  kohale  

130 koopiat  vene  filme  […]  Need  saadeti  laiali  üle  kogu Eesti  ja  üle-öö  pidid  kõik  

kinod Eestis näitama ainult nõukogude filme, sealjuures oli kahel esimesel päeval sissepääs

maksuline.  Kuid  vaatajaid  oli  nii  vähe,  et  järgnevatel  päevadel  näidati  filme  rahva

kokkumeelitamiseks  tasuta.”  (Pärnpuu  1989:  35).  Olgugi,  et  propagandafilme  tehti  ka  

juba Eesti Vabariigi lõpuaastatel,  oli selline muutus kinokülastajaile ootamatu ja saalid  

jäid tühjadeks. Filmide kasutamine poliitilise mõjutusvahendina jätkus veel aastakümneid.

ENSV Kinomatografistide Liidu sekretär Ivar Kosenkranius ei näe oma raamatus “Eesti

kino  minevikuradadelt”  selles  probleemi:  “Esimesel  nõukogude  aastal  lõid  eesti

kinematografistid  mitmeid  suure  kunstiväärtusega  dokumentaalfilme.  Aastal  1940-1941

tegi  Nõukogude  Eesti  kinematograafia  esimesed  sammud  tõelise  kunsti  poole.”

(Kosenkranius 1964: 5). 

Kino  võime  suuri  masse  haarata  andis  talle  Nõukogude  Liitu  kuulumise  kahel  

esimesel  kümnendil  tähtsa  koha  linnarhitektuuris.  Rahvas  pidi  kinosid  märkama  ja  

nende  stalinistlik  suursugusus  tuletas  end  pidevalt  meelde.  (Jagodin-Naska  2013:  95)

“Sõjajärgsete  aastate  kino  oli  kutsutud  organiseerima  võitlust  sotsialismi  eest,  tõstma

rahvahulkade kultuuri  ja poliitilist  võitlusvõimet  ja see pidi ka kinoarhitektuuris  selgelt

loetav olema.” (Hallas-Murula 1984, nr7: 86).

1950.  aastal  hakati  Tallinna  kesklinna  projekteerima  uut  stalinistliku  arhitektuuriga

kino. Algne nimi “Leningrad” muutus ehituse käigus “Sõpruseks”. Hoonest sai esimene

kahe saaliga kinohoone Eestis.  (Hallas-Murula 1984, nr7: 90) Mõlemasse oli ette nähtud

400  kohta,  mis  teeb  istekohtade  koguarvuks  800  – pea  40  aastat  

varem ehitatud  Grand Marinale  jääb see oluliselt  alla.  Eesti  Arhitektuurimuuseumis  on

säilinud  fotod  kino  Sõpruse  esialgsest  sisustusest.  Säilikul  (EAM.54.4.54i) 9 on  näha,  

et saalis olid algselt lihtsad kergelt kaarja seljatoe ja istmepinnaga polstrita klapptoolid.

9 Töö Lisa 1, Pilt 6
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Nende  täpsem  päritolu  jääb  selgusetuks,  kuid  võib  arvata,  et  need  on  pärit  

Tallinna  Vineeri-  ja  Mööblikombinaadist.  Sellele  teooriale  annab  alust  Järva-Jaani

Kinomuuseumi  kogudes  olevate  kinotoolide  põhjadelt  leitud  kleebised10,  mis  

tõestavad,  et  Tallinna Vineeri-  ja Mööblikombinaadis  1950. aastate  alguses kinomööbli

tellimusi  teostati.  Eesti  Arhitektuurimuuseumis  on  säilinud  veel  teisigi  huvipakkuvaid

fotosid,  mis  näivad  eelmist  teooriat  kinnitavat:  ühel  neist11 (EAM.31.4.54g)  on  

nähtavad kino Sõpruse ooteruumi  paigutatud  toolid.  Tegu näib olevat  sama mudeliga,  

mis  Järva-Jaani  Kinomuuseumis  säilinud  on  ja  mille  tootjat  kinnitab  põhjal  olev  

kleebis. Lihtsatel tulp-raamkonstruktsiooniga toolidel oli vineerist painutatud seljatugi ja

istmepind  polsterdatud.  Vestlusest  kino  Sõpruse  majahalduri  Sirje  Orasega  selgus,  et  

1970-ndatel  aastatel  toimus  kinosaalis  remont,  mille  käigus  asendati  ka  istemööbel.  

Eesti Filmiarhiivi fotolt12 (EFA.415.0-119737) paistab, et uutel toolidel olid polsterdatud 

juba  nii  seljatugi  kui  ka  istmepind.  Polstrimaterjalina  võib  aimata  

porolooni,  toolid  on  kaetud  dermatiiniga.  Olgugi,  et  Sõpruse  näol  oli  Nõukogude  

perioodil  tegu  ühe  Tallinna  esinduskinoga,  puuduvad  istmetel  tänapäevale  

omased lisafunktsioonid nagu joogihoidja, prügikast jne.

Sõprusega  samal  ajal  ehitati  stalinistliku  tüüpprojekti  järgi  uued  kinohooned  ka

Tõrvasse,  Paldiskisse  ja  Keilasse.  Loetelust  viimase  saalist  on  säilinud  

foto13 (EFA.204.0-5374).  Sellel  paistavad  juba  tuttava  välimusega  Tallinna  Vineeri-  ja

Mööblikombinaadi  lihtsad  toolid.  Seda,  et  väiksemates  kinodes  ja  rahvamajades  

täitsid  kinomööbli  rolli  tavalised  teisaldatavad  istmed,  kinnitavad  vestlused  kahe  Eesti

staažikaima kinomehaanikuga – Vello Kolnese ja Aavo Põlenikuga.

Viiekümnendate aastate lõpus ja kuuekümnendate alguses muutus Nõukogude Liidus

kinoehituse  suund.  1955.  aastal  vastu  võetud  määrusega  “Liialduste  likvideerimisest

projekteerimise alal ja ehituses” loodi soodus pinnas kinode tüüpprojektide tekkeks. Uued

kinod  pidid  olema  lihtsad  ja  ratsionaalsed  ehitised.  (Jagodin,  Naska  2013:  96)

Tüüpprojektid  tõid  kaasa  muutusi  kinomööblis  –  laialdaselt  võeti  kasutusele  lihtsad

polstrita  vineerist  klapptoolid,  mida  kinnitab  vestlus  Tartu  kino  Ekraani  direktori  Aili

10 Töö Lisa 1, Pilt 7

11 Töö Lisa 1, Pilt 8

12 Töö Lisa 1, Pilt 9

13 Töö Lisa 1, Pilt 10
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Kahrega.  Ühte  vaimukat  vahejuhtumit  Tartu  kino  Saluudis  (endine  kino  Athena)  

meenutab  ta:  “Kuuekümnendate  alguses  paigaldati  paljudesse  vanadesse  kinodesse  

kõvad  vineerist  klapptoolid.  Kord  tuli  maalt  üks  papi  ka  linna  filmi  vaatama  ja  

oigas terve filmi aja.  Tema kõrval istuv naine soovitas papil  filmi mitte  nii  südamesse

võtta,  too  oigas  aga  edasi  kuni  lõpuks  lausus,  et  “oi,  kus  võtab  kätest  võimu välja”.  

Siis selgus, et papi oli  terve filmi tooli  klapi otsa peal istunud ega tulnud selle peale,  

et see alla lasta.” (Kahre 2014, Kinotoolidest... [Vestlus]).

1964.  aastal  Tallinnas  avatud  panoraamkino  Kosmos,  mille  välimuses  ja  

sisekujunduses  on  läbivad  sõjajärgse  modernismi  ideed,  on  samuti  valminud  

üleliidulise  tüüpprojekti  järgi.  (Jagodin,  Naska  2013:  114)  Eesti  Filmiarhiivis  säilinud

fotol14 (EFA.412.0-209317) on näha kino uudset interjööri ja saalimööblit: toolijalad on

painutatud  metalltorust,  mis  kinnituvad  kruvidega  saali  põranda  külge.  Seljatoed  ja

istmepinnad  on  tehtud  õhukesest  vineerist,  mille  peal  on  puuvillase  kangaga  kaetud  

õhuke poroloonist polster. Sellist mööblit polnud Eesti kinodes varem olnud ja arhiividest

ei  õnnestunud  autoril  ka  sarnaseid  viiteid  leida.  Sellest  tulenevalt  võib  arvata,  

et  üleliiduline  tüüpprojekt  nägi  ette  spetsiaalset  saalimööblit,  mis  mõnest  muust

Nõukogude Liidu vabariigist selle tarbeks Tallinnasse transporditi. Eeltoodud arvamusele

ei leidu aga tõestusmaterjali ja seda tuleb võtta vaid autori spekulatsioonina. 1987. aastal

vahetati kino Kosmose saalimööbel uute, paksema poroloonist polstriga toolide vastu välja.

Muuhulgas  tehti  siis  saali  sakiline alumiiniumplaatidest  ripplagi  ja  seinte  puitliistudega

paneelid värviti. (Pantelejev 2010: 3 [WWW])

Täiesti  eraldi  käsitlust  väärib  Tallinnas  1951.  aastal  avatud  kino  Pirita.  Selle  

esialgse  interjööri  kohta  ei  õnnestunud  autoril  infot  leida,  kuid  1980.  aastate  alguses

rekonstrueeriti  Pirita  uuenduslikuks  kohvik-kinoks,  tõenäoliselt  esimeseks  omasuguseks

terves  Nõukogude  Liidus.  (Jagodin,  Naska  2013:  98)  Siseruumides  tervitas  külalist  

esmalt roosa kassaruum ja malelauaruuduline põrand. Ruumide põhivärvideks olid valge,

roosa,  tumesinine  ja  must.  Saali  seintel  olid  elektripirnidega  tikitud  mustad  

poolkaared,  ekraani  ümber  elevpunane  draperii.  (Hallas-Murula  1986:  64) Eesti

Filmiarhiivis  säilinud  fotol15 (EFA.332.d-1498)  on  hästi  nähtav  kinosaalis  asuvad  

ETKVL  Tootmiskoondise  “Kooperaator”  lauad  mudelinimega  AE-13A.  Toolide  

14 Töö Lisa 1, Pilt 11

15 Töö Lisa 1, Pilt 12
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täpset  mudelit  ei  õnnestu  vaatluse  teel  küll  kindlaks  teha,  kuid  nende  metallist  jalg  

ja  teise  “Kooperaatori”  toolimudeliga  P-80  väga  sarnane  vorm annavad  alust  arvata,  

et kogu Pirita kinosaali ja kohviku mööbel oli pärit just sellest ettevõttest. (ETKVL TK

Kooperaator toolide-laudade kataloog, lk 31, 73 [WWW]).

“Kooperaatori”  toodangut  kohtab  veel  teiseski  Eesti  kinos:  Eesti  Filmiarhiivi  fotol16

(EFA.250.0-107127)  on  nähtav  1981.  aastal  avatud  Tallinna  Kinomaja.  1902.  aastal

valminud neorenessanslikusse elamusse ehitati M. Leoni projekti järgi läbi kahe korruse

ulatuv  kinosaal,  kuhu  paigutati  ajakohane  mööbel.  (Jagodin,  Naska  2013:  133;  

Raam 1993: 254) Toolide näol oli tegemist “Kooperaatori” mudeliga 2P-39. Neid tutvustav

kataloog  kirjutab:  “Toolid  on  pehme  istme  ja  poolpehme  seljatoega  ning  lehtpuidust

käetugedega.  Tooli  jalad  on  valmistatud  nelikant  metalltorust,  iste  on  ülestõstetav.  

Iste  ja  seljatugi  on  kaetud  mööbliriide  ja  kunstnahaga  kombineeritult.”  (ETKVL  

TK Kooperaator toolide-laudade kataloog, lk 16-17 [WWW]).

1980.  aastate  teisel  poolel  jõuti  Nõukogude  Liidus  suurte  kino-kultuurimajade

tüüpprojektideni.  Selle  heaks näiteks on 1988. aastal  avatud Lasnamäel  asuv Lindakivi

keskus.  Valmimise  ajaks  loeti  kinoprojekti  küll  aga  juba  vananenuks  ja  saatuse  

tahtel  jäi  see  viimaseks  Nõukogude  Eestis  avatud  kinoks.  (Jagodin,  Naska:  138)  

Eesti  Filmiarhiivis  nähtaval  fotol  (EFA.204.0-252872)  on  näha  juba  tuttava  

“Kooperaatori”  mööblit.  Sel  korral  küll  mudelinumbrita,  käesoleva  

töö  autorile  kättesaadavas  albumis  alles  “juurutamisel”  olevaid  toole.  

(ETKVL TK Kooperaator toolide-laudade kataloog, lk 140 [WWW]).

Nõukogude  Liidu  ajast  tasub  veel  mainida  Tallinna  Vanalinnas  asunud  Tallinna

Kinomehaanika  Eksperimentaaltehast.  Riigiarhiivi  Rakvere  osakonna  säilikust  

(LVMA.V-137) selgub, et see asutus teostas muuhulgas remonte teatritele ja teistele ENSV

Kultuuriministeeriumi  süsteemi  kuuluvatele  asutustele  ning  nende  inventarile.  Eesti

Filmiarhiivis  säilinud  foto17 (EFA.252.0-26275)  näitab,  et  tehases  olid  1960.  aastal  

tööl teiste seas tislerid V. Lemberg ja E. Põlm, kelle ülesandeks oli muuhulgas kinotoolide

valmistamine. Pildistamise hetkel on parasjagu valmimas kaarjad seljatoed. 

Pärast Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi väljakuulutamist 1940. aastal muutus

kino roll  ühiskonnas  kardinaalselt  –  ekraanilt  kadusid  publikule  tuttavad lääne  päritolu

16 Töö Lisa 1, Pilt 13

17 Töö Lisa 1, Pilt 14

19



filmid  ja  need  asendusid  vähemalt  esialgu  Nõukogude  Liidu  propagandafilmidega.  

50 aastase okupatsiooni jooksul see küll muutus, ent päris vaba oma programmi valima

polnud  sel  ajal  peale  Ministrite  Nõukogu  tarvis  1979.  aastal  Valgeranda  

ehitatud  puhkekompleksi  (Jagodin,  Naska  2013:  130)  vist  küll  ükski  tavaline  kino.

Hoolimata  sellest  leidsid  tööstuse  arenguga  kasutusele  võetud  uued  tehnoloogiad  ja

materjalid  tee  ka  kinomööblisse  –  masstootmise  teel  valminud  lihtsad  painutatud  

vineerist  seljatugedega  toolid  erinevatesse  seltsimajadesse  ja  väiksematesse  kinodesse,

porolooniga polsterdatud ja dermatiiniga kaetud klapptoolid suurema vaatajaskonna jaoks

projekteeritud kinodesse.

1.2.3. Pärast taasiseseisvumist

Pärast  Eesti  taasiseseisvumist  1991.  aastal  lagunes  kinode  erakätesse  minemise  

tõttu nõukogude perioodil hästi toiminud kinovõrk. 1980. aastate lõpus lõpus oli Eestis  

617 kino ning ainult  aasta  pärast  iseseisvumist  oli  see arv juba 165 võrra langenud ja

langeb  tänaseni.  (Jagodin,  Naska:  143)  Paljud  väikekinod  on  oma  uksed  sulgenud,  

kuid  vähene  publik  ei  ohusta  ainult  neid,  ka  Tallinnas  ja  Tartus  on  suur  hulk  

omaaegseid kinosid kadunud. Paljud kasutuseta jäänud hooned on tänaseks lammutanud

võitundmatuseni  ümber  ehitatud.  (Jagodin,  Naska:  144)  Sellest  tulenevalt  on kadunud  

ka  suur  osa  nende  sisseseadest.  Ajaloolised  kinohooned  nagu  Gloria-Palace  ja  

Grand Marina Tallinnas, Athena ning kunagine Komsomol, hilisem Illusioon on tänaseni

küll säilinud, kuid filme neis hoonetes enam ei näidata. 

See-eest  on  lisandunud  mitmeid  uusi  filmivaatamise  kohti:  2001.  aastal  avatud

kobarkino  Coca-Cola  Plaza  mahutab  11  kinosaali  ja  on  Eesti  kõigi  aegade  suurim.

Saalimööbli  päritolu  on  täpselt  teada:  selle  tarnisid  prantsuse  firma  Quinet  Galet  ja  

itaalia  ettevõte  Destro18.  2008.  aastal  Tartus  avatud  5  saaliga  Cinamoni  kinokeskuse

sisustus on toodetud ameerika firma Seating Concepts poolt. Samast on pärit ka Tallinna

kinode Solaris ja Artis toolid. Mainitud toolide polstri tekitamiseks on kasutatud porolooni.

2014.  aastal  avatud  Pärnu  kino  Apollo  ja  lähipäevil  avatava  Viimsi  kino  mööbel  

on  pärit  itaalia  firmadelt  Destro  ja  Sitland.  Polster  on  tekitatud  uudset  

cold-molding tehnoloogiat  kasutades.  Kõikidel  neil  toolidel  on  olemas  ka  kaasaegsele

kinokülalisele tuttav lisafunktsioon – käetoe küljes olev plastist joogitopsi hoidja.

18 Peatükis avaldatud info allikas eelistas anonüümseks jääda.
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Eelnevas  kahes  lõigus  mainitud  kinod  kuuluvad  suurte  kinokettide  alla,  sellest

tulenevalt  võib  nende  sisustuses  märgata  teatavat  tüüplahendust.  Teistsuguse  suuna on

võtnud  väikekinod,  mida  pole  kahjuks  Eestis  kuigi  palju.  Mainida  tasub  Tartu

Elektriteatrit, mis jagab Uue Teatriga ruume endises Tartu Ülikooli võimlas. Sealse saali 

sisustus  on  pärit  kino  Ekraanist,  mis  liitus  Forum  Cinemas  ketiga  ja  oma  

saalimööbli  välja  vahetas.  Ka  kino  Sõprus  on  säilitanud  kinokettidest  iseseisvuse  

ja  neile  vastupidiselt  täiendas  oma  saali  hoopis  1930.  aastatest  pärit  juugendlike  

kinotoolidega.  Nende  kahe  kino  interjöör  on  tänu  vana  ja  ajaloolise  mööbli  

kasutamisele märksa huvitavam ega lase kõige hajameelsemalgi publikul unustada, millise

kino saalis nad parasjagu viibivad.

1.3. Omaaegsed esinduskinod – Gloria-Palace ja Athena

1920. aastate keskel hakati Tallinnas aktsiaseltsi Royal-Film tellimusel ehitama Eesti

uhkeimat  esinduskino.  Kino  projekteerija  Fridrihs  Skujiņši  käe  all  oli  valminud  

kolm aastat varem avatud Riia kõige luksuslikum kino Splendid Palace. (Jagodin, Naska

2013: 48) On mõistetav, miks Royal-Filmi juhtkond, kes kino ehitades sellelt maksimaalset

luksuslikkust  ootas,  just  Läti  päritolu  arhitekti  kasuks  otsustas.  Karin  Hallas-Murula

kirjutab:  “Tõepoolest,  raske  on  leida  Tallinnas  hoonet  ja  eriti  interjööre,  

mille  olemusele  nii  täpselt  vastaks  epiteet  «luksuslik».  Kõigega  oli  kino  

ehitaja,  aktsiaselts  Royal-Film,  mänginud  täispanusele,  alates  esinduskohast  

Vabaduse  platsil  —  ajal,  mil  polnud  veel  praegust  täitevkomitee  maja  ega  Palace'i  

hotelli,  oli  kinohoone  väljaku  tõeline  ainuvalitseja  ja  jääb  imestada  

Royal-Filmi ettenägelikkust kohavalikul — ning lõpetades inimesekõrguste kristall-lühtrite

ning  antiikmööbliga,  millest  osa  (sinise  fuajee  garnituur)  pärinevat  ühest  Venemaa

aadliresidentsist.” (1984,  nr1:  75).  Luksuskino  projekti  kinnitamine  läks  omanikel

keeruliselt:  suur  osa  Tallinna  elanikkonnast  oli  vastu  lõbustusasutuse  ehitamisele  linna

esindusplatsile.  Tolleaegne  ajakirjandus  kirjutab,  et  “rahwas  nimetab  seda  ehitust,  mis

wäliselt  walminemas  –  juudi  sünagoogiks.  Ja  peab  otsekohe  tunnistama,  et  rahwal  on

õigus.  Wälimine  fassaad  annab  justament  sarnase  mulje.  Peab  imestama  meie  

“paljunõudlikkude” arhitektide maitse üle, pealegi Wabaduse platsil, sarnane monstrum!”
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(Postimees,  10.9.1926,  lk  5).  Pärast  tühiste  muudatuste  tegemist  projektis  luba  

siiski  saadi  ning  1926.  aasta  5.  oktoobril  avas  uue  kino  Saksamaal  äsja  valminud  

Goethe  romaanil  põhinev  “Faust”.  (Hallas-Murula  1984,  nr1:  79)  Eelnenud  

lahkhelid  unustati  ning  kino  pälvis  koheselt  ajakirjanduse  heakskiidu.  Tallinna  

ajaleht  Teataja  annab  hea ülevaate  luksuskino  interjöörist:  “Uus  kino  hoone  on  

oma  sisemuse  poolset  kauneim  Eestis.  Ka  Euroopas  wõib  sarnase  toreda  saaliga  ja  

uhkete kaunistustega  kinosid näppude peal  üles  lugeda.  Kino saali  suur  wõlwitud lagi,

looshid, rõdu ja lawa ümbris on kaetud toredate barokko stiilis ornamentide, maalide ja

kujudega. Wõlwitud saal awaldab suurepärase mulje oma suuruse, kenade kaunistuste ja

toreda  wäljatöötamisega.  Ka  mööbel  on  kooskõlas  kogu  hoone  stiiliga.  Põrand  

kaetud  waipadega.  Tugitoolid,  isegi  kõige  odawamates  platsides,  on  kaetud  

pehme  istmega.  Walgusallikateks  on  kuus  suurt  kristall-lühtrit,  mis  saali  otse  

walgusesse  uputawad.  Waatamata  oma  suuruse  peale  jätab  saal  wäga  koduse  

mulje. […] Õhupuhastus uues kinos sünnib kõige moodsamate süsteemide kohaselt. […]

Uue  kino  avamisega  tekib  pealinnalastele  uus  lõbustuskoht  juurde,  mille  tulemus  

ilulisest  küljest  midagi  soovida  ei  jäta.  […]  Portaali  

kaunistavad  kunstnik  Koorti  poolt  walmistatud  neli  kuju,  Saaremaa  marmorist.”  

(Tallinna Teataja 5.10.1926: 4; Jagodin, Naska 2013: 50). 

Gloria-Palace’i  kümnenda  sünnipäeva  puhul  1936.  aastal  välja  antud  kataloogis

räägitakse kinost ainult ülivõrdes. Sealt selgub, et “Mööblid valges ja sinises ooteruumis

on  antiiksed,  muretseti  ostuteel.  Sinise  ooteruumi  mööbel  olevat  pikemat  aega  olnud

Venemaal kuskil aadlikulossis.” (Royal-Film 1936: 6). On selge, et sellist luksust polnud

Eesti  kinodes  varem  nähtud.  Eelmises  lõigus  tsiteeritud  Tallinna  Teataja  artiklist  

selgus  veel,  et  piletihindu  hoiti  teiste  kinode  tasemel,  mis  lubas  ka  lihtsamal  

elanikkonnal  seda  uudistama  minna.  Kataloogist  on  välja  loetav  ka  kinoomanike  

uhkus enda saavutuse üle ja ei peeta väheseks öelda, et “Gloria-Palace’i pioneeriteeneks 

on  Tallinna  kinode  paranemisprotsessi  kiirendamine  ja  eeskuju  andmine,  milline  

peab olema hea kino.” (Royal-Film 1936: 14). Hoone keldris valmis 1930. aastal lisaks

tantsulokaal  Dancing Palace Gloria,  mis  pidi Tallinnale  veel enam suurlinnlikku hõngu

andma. 

1920.  aastatel  ilmus  Eestis  mitmeid  filmindusele  spetsialiseerunud  ajakirju,  milles

kinoomanikud end reklaamida said. Gloria-Palace’i juhtkond oli enda ettevõtte headuses ja
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edus nii  veendunud,  et  ei  pidanud tihtipeale  vajalikuks reklaamides  isegi  kino eeskava

tutvustada, vaid piirdusid selliste lakooniliste reklaamidega, nagu on nähtav Fotol 1:

Foto 1. “Gloria-Palace” parim kino Eestis. (Kino ja Film 1929, nr 11: 19).

Muinsuskaitseameti  arhiivis  hoitav  säilik  (nr.  A-4739)  toob  välja  1999.  aastal  

koostatud  arhitektuuriajaloolised  eritingimused.  Sealt  selgub,  et  “stiilikriitilise  analüüsi

põhjal  kuulub  […]  sisekujundus  20-30-ndate  aastatel  valitsenud  kunsti-  

ja arhitektuurisuuna art deco alla.  Art deco stiilne ühtsus põhineb geomeetrilisel disainil  

ning  masinaajastu  aktsepteerimisel.  […]  püüdleb  luksusliku  ekstravagantsuse  poole.”

(Pihlak-Lindmaa  1999:  4).  Villem  Raami  toimetatud  raamatus  “Eesti  arhitektuur  I”  

on kirjas: “Suurt […] rõduga kinosaali katab rohke kullatise ja maalingutega (kunstnik  

H.  Grinbergs  Riiast)  võlve  imiteeriv  ripplagi,  rõdul  on  kolm  uhket  baldahhiinlooži,  

seintel  suured  medaljonikompositsioonid,  rikkalik  lavaportaal.  Esindusruumideks  olid

tänava pool asuv suurte peeglitega barokne Valge salong parteri loožidega publikule ning

ülakorruse rokokoostiilis Sinine fuajee maalingute, peeglite ja kaminaga.” (1993: 259).

Eesti Ajaloomuuseumis säilinud foto19 (AM N5631:743) näitab, et sarnaselt interjöörile

oli  ka  saalimööbel  luksuslik  –  pildil  on  nähtav  loožis  asetsevad  lahtised  polsterdatud

istmepinna  ja  seljatoega  leentoolid.  Toolidel  on  uhke  kaarjas  seljatugi  ja  käetoed.  

Eesti  Filmiarhiivis  säilitataval  fotol20 (EFA.415.0-124026) on nähtavad saalis  asetsenud

polsterdatud klapptoolid. 

19 Töö Lisa 1, Pilt 15

20 Töö Lisa 1, Pilt 16
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Säilinud  on  ka  vaated  kino  luksuslikkudele  salongidele  ja  ootesaalidele.  Nagu  juba

eelnevalt  öeldud,  oli  sinna  paigutatud  mööbel  pärit  Venemaal  asunud  aadlikulossist.  

1926.  aastaks  olid  Venemaal  võimul  bolševikud,  kes  võitlesid  kodanliku  ühiskonna  

vastu. Võib arvata, et just selles võitluses võib näha põhjust, miks omaaegne aadlikuloss

oma  inventarist  loobus.  Eesti  Filmiarhiivi  fotol21 (EFA.266.0-56785)  on  näha  kino

luksuslik  Valge  Salong.  Barokses  interjööris  paistavad  suured  efektsed  peeglid  ja

polsterdatud rokokoo-stiilis toolid ning järid. Sama stiil jätkub koone teises ootesaalis –

Sinises  Salongis.  Eesti  Ajaloomuuseumi  fotol22 (AM  N5631:738)  on  samuti  nähtavad

luksuslikud rokokoo stiilis toolid.

Õnneks pääses Gloria-Palace Teise maailmasõja ajal Tallinna laastanud pommitamisest,

ning on siiani hästi säilinud. Sõja järel alustas hoones kino asemel tööd küll konkureeriv

kunstiasutus, nimelt teater: esialgu ajutuselt Estonia, seejärel majas tänaseni tegutsev Vene

Draamateater. (Jagodin, Naska: 48) Vestlusest 2006. aastal hoone restaureerimisega seotud

olnud Aivar Ojaga selgus, et esialgsest mööblist pole kahjuks midagi säilinud. (Oja, 2014:

Gloria Palace. [Vestlus])

1922.  aasta  viimastel  päevadel  Tartus  Küütri  tänaval  avatud  kino  Athena  hakkas  

täitma  Tartu  esinduskino  rolli.  Kino  nimi  olevat  inspireeritud  klassitsistliku  

arhitektuuri  rohkusest,  mis  on  andnud  Tartule  hellitusnime  Emajõe  Ateena.  

(Raid  1984:  81)  Kino  omanikuks  oli  Jaan  Otter,  kes  hoones  

Anatoli  Podtšekajevi  projekti  alusel  põhjaliku  remondi  teostas.  Postimees  kirjutab:  

“Kino  mahutab  umbes  400  inimest;  suurem  osa  mahuvad  alla  saali  ja  

looshedesse,  vähem  osa  rõdule  ja  selle  taga  olevatesse  looshedesse.  Toolid  

on  kokkulükatavad,  valmistatud  kohalikkudes  Maaroosi  ja  Pressi  mööbli-

töökodades.” (30.12.1922: 7). 1924. aastal müüs Jaan Otter kino inventari ja sisseseade  

teadmata  põhjustel  Eduard  Kursile.  Tehingust  on  säilinud  ärakiri,  mis  

annab  ülevaate  kino  tolleaegsest  inventarist  (Foto  2).  Sellelt  selgub,  et  saalis  

oli  390  klapp-  ja  48  harilikku  tooli.  Foto  pärineb  endise  Tartumaa  Muuseumi  

kogudest,  muuseum  on  nüüdseks  oma  uksed  sulgenud.  Säilikud  anti  üle  

Eesti  Rahva  Muuseumile,  kuid  kahjuks  ei  ole  jõutud veel  teostada  kogude  inventuuri.

21 Töö Lisa 1, Pilt 17

22 Töö Lisa 1, Pilt 18
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Sellest  tulenevalt  ei  õnnestunud  lõputöö  autoril  ärakirjaga  koos  säilitatavate

dokumentidega (TaM Fp 4038 Arh 3084:4) tutvuda. 

Foto 2. Kinoteater „Athena“ sisseseade ja inventari nimekiri. TaM 4038

Internetis on kättesaadav hoone ehitusajalooline ülevaade (Raid 1976. [WWW]). Sellest

selgub,  et  1926.  aastaks  vajas  maja  taas  remonti.  Põhjus  peitub  hoone  

ajaloos  –  kinosaali  ja  trepikoja  kohal  asus  varasemalt  Küütri  ja  Ülikooli  tänava  

äärsete  majade  sisehoov.  Seda  täis  ehitades  laoti  kinosaali  seinad  eri  

vundamentidele,  mis  põhjustas  ka  seinte  ebaühtlast  vajumist.  Seni  seinu  katnud  

suured  lõuendid,  mille  peale  oli  maalitud  velvetit  imiteeriv  kangas,  eemaldati  ja  

asendati  klassitsistlike  kipsist  reljeefidega.  (Roosaar  2014:  Athena  kinost.  [Vestlus])   
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Need  teostas  arhitekt  Nikolai  Willeri  projekti  järgi  Ferdinand  Sannamees,  

kes  kaasas  töösse  ka  Tallinna  Riigi  Kunsttööstuskooli  (tänapäeva  

Eesti  Kunstiakadeemia)  õpilasi.  (Raid,  1984:  81)  2007.  aastal  hoone  taastamist  

juhtinud  Aivar  Roosaare  vestlusest  Nikolai  Willeri  tütre  Renata  Bartoga  

selgus,  et  skulptuuride  tegelikuks  autoriks  oli  Willer:  Ferdinand  Sannamees  kasutas  

nende  teostamiseks  tema  kavandeid  ja  vorme.  Seda  näivad  tõestavat  Aivar  

Roosaare  erakogus  olevad  fotod,  millel  on  kujutatud  Willeri  modelleeritud  reljeefid.  

Neil  on  nähtavad  juugendlikud  detailid,  mis  reljeefide  lõppvariandis  

ära  on  jäetud.  Willeri  tütre  sõnul  olevat  ta  isa  interjööriprojekti  juurde  kavandanud  

ka mööbli, kuid seda ei jõutud teadmata põhjusel teostada. (Roosaar 2014 [Vestlus]) 

Kõrvalepõikena  tasub  mainida,  et  lisaks  arhitektiametile  pani  Nikolai  Willer  aluse  

ka Tartus tegutsenud tehasele, kus valmistati vineerist ja puidust mänguasju. 1939. aastal

emigreerus ta perega Danzigisse, seejärel Lvivi.

Juba  kirjeldatud  reljeefid  mängivadki  kino  interjööris  kandvat  rolli.  

Niina  Raid  kirjutab:  “Vestibüüli  pikiseina  jaotavad  rikkaliku  akantuslehemotiividega

pilastrid,  mis  kannavad  seina  ülemist  osa  –  illusoorset  talastikku  jooksva  

antiikornamendiga.  Pilastrite  vahele  seinale  paigutatud  kaheksal  renessansilaadsel  

tondo-reljeefil  on  neljas  erinevas  poosis  mehe-naise  aktfiguurid.  Lehvivad  

rõivalindid  tasakaalustavad  ja  seovad  neid  fooniga.  Välisakna  kohale  on  kunstnik

komponeerinud paindlike liigutustega perekonnagrupi.

Ülesanne  kujutada  nii  rohkeid  erinevates  poosides  figuure  pidi  kunstnikku  

tõeliselt  võluma.  Ajaloolised  eeskujud  innustasid  leidma  omapoolset  tõlgendust.  

Kino  vaatesaali  rikkalik  sisekujundus  koosneb  ju  peamiselt  aktfiguuridest;  

laealune  friis  lastega,  kaks  suurt  reljeefi  nais-  ja  meesaktidega  jätavad  kipsivalevuses

esmamulje  antiikskulptuuridest.  Lähemal  vaatlusel  aga  selgub,  et  F.  Sannamees  

on laealuse friisi eeskujuks võtnud itaalia renessansimeistrite lemmikmotiive — laulvad  

ja  tantsivad  putod.  Nende  neljafiguurilisi  gruppe  eraldavad  antiikvaasid:  

kõrge  rulluvate  sangadega  krateer  (veinisegamise  nõu)  ja  puuviljadega  täidetud  

kõrge  jalaga  kauss.  Tantsivad  ja  musitseerivad  putod  on  kujutatud  elavates  

liikumispoosides  ja  ühendatud,  nagu  vestibüüli  tondofiguuridki,  lehvivate  lintidega.

Motiivikordus  friisil  on  osavalt  varjatud.  Täiesti  omaette  on  vaatesaali  ekraani  

külgmistele  vastasseintele  asetatud  kaks  peaaegu  ruudukujulist  suurt  reljeefi
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antiikmütoloogia  ainetel.  Paremal  kenitlevad  kolm  graatsiat  —  rooma  nooruse-  ja

ilujumalannat:  Aglaia,  Euphrosyne  ja  Thalia.  Vasem  reljeef  kujutab  

Orpheust  ja  Eurydiket  kreeka  mütoloogia  varamust.”  (Raid  1984:  84).  Täiendavalt

reljeefidele  lisas  Ferdinand  Sannamees  teise  korruse  vestibüüli  vabaskulptuurse

naisefiguuri.  Seda  polnud  Willeri  projekti  järgi  aga  ette  nähtud  ja  põhjustas  kahe  

mehe vahel konflikti. (Roosaar 2014 [Vestlus])

Kino  vahetas  veel  mitu  korda  omanikku.  1934.  aastal  toimusid  hoones  taaskord

ehitustööd,  seekord  majaomanike  J.Puderselli  ja  E.Kiipuse  juhatusel.  Postimees  

kirjutab:  “Uute  omanikkude  poolt  korraldatakse  kino  mitmeti  umber.  Kõigepealt

korraldatakse  umber  istekohad  põranda  tõstmise  kaudu.  Rõdu  istekohad  kaetakse  

pehme  polstriga.  Kino  seinad  kaetakse  üleni  riidega  (akustika  jaoks).  Välismaalt  on  

ostetud kinole uuem ja moodsam heliaparaat. […]” (26.7.1934: 7). Remondiga muutus  

ka kino nimi “Athenast” “Ateeniks”. Pärast remondi  lõppemist kirjutab Postimees taas:

“Kui  “Athena”  oli  juba  seni  mugawamaks  kinoks  Tartus,  siis  on  “Ateen”  seda  weel

suuremal määral.  Igas suhtes on hoolitsetud selle eest,  et  waatajad wõiksid end tunda  

hästi,  hästi  kuulda ja näha.  All  lähewad istmeread nüüd suurema tõusuga, nii  et  ei  ole

tarwis kaela wäänata.  Rõdul on kõik toolid ületõmmatud riidega,  nagu akustika mõttes

seinadki.  Kuid  seinakate  ei  ole  mitte  ainult  kasuks  paremale  kuulmisele,  waid  ta  

on  ka  meeldiw  silmale  ja  laseb  senisest  suuremal  määral  pääseda  mõjule  ka

seinareljeefidel.  […]  Ühtlasi  (on  kino)  oma  laadilt  ka  harukordselt  mugav,  täitsa

euroopalik kammerkino, mis ei jäta midagi soovida.” (24.8.1934: 8).

1944.  aastal  sai  kino  nimeks  “Saluut”,  saalimööbel  jäi  muutmata.  Nõukogude  

perioodil  värviti  kino  seinad roheliseks  ja  kuuekümnendate  alguses  vahetati  esialgsed  

juba  amortiseerunud  istmed  lihtsate  vineerist  klapptoolide  vastu  (Foto3).  Aivar  

Roosaare  isa sõnul  olevat  kino enne saalimööbli  vahetamist  “kirbukinoks” kutsutud –  

nii  kulunud  ja  lagunenud  oli  selle  mööbel.  (Roosaar  2014  [Vestlus])  Kinoga  samas  

majas  asunud  restoran  nimetati  umber  “Volgaks”.  Viiekümnendatel  ehitati  

kino  ja  kohvikuruumid  uuesti ümber.  Taasiseseisvumise saabumisega  muudeti  

ajaloolise  kino  nimi  tagasi  “Athenaks”.  Hoone  oli  aga  pikalt  hooldamata  ja  

räämas  ning  kino  sulges  oma  uksed  12.  detsembril  1998.  

(Tuumalu  1997.  [WWW];  Jagodin,  Naska  2013:  56)  Seejärel  seisis  maja  pikalt  

tühjana  kuni  Rein  Kilk  2004.  aastal  selle  omanikuks  sai.  Linnaga  sõlmiti  
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leping  hoone  renoveerimise  osas  ning  töödega  jõuti  lõpuni  2008.  aastal.  

Hoone taastati  täielikult,  toestati  vundament  ja  renoveeriti  nii  kinosaal  kui  ka esimesel

korrusel asunud restoraniruumid. Saali paigutati ka uued kinotoolid. 2011. aastal Tegutses

hoones praegune Tartu Elektriteater.

Foto 3. Kino vaatesaal. (Teater.Muusika.Kino 1984, nr 5: 83).
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2. KINO SÕPRUSE TOOLIDE RESTAUREERIMINE

Töö  praktilises  pooles  restaureerisin  viis  Tallinna  kinole  Sõprus  kuuluvat  tooli.

Käesolevas peatükis annangi lugejale ülevaate töö protsessist. Kirjeldan toolide esialgset

seisundit, tutvustan ajalugu ja restaureerimise käigus teostatud töid.

2.1. Tööde kava

1. Seisundi dokumenteerimine, visuaalne analüüs

2. Valumetallist detailide viimistluse analüüs

3. Detailide puhastus

4. Seljatugede ja istmepinna polstri avamine

5. Puitdetailide viimistluse analüüs

6. Puitdetailide puhastamine vanast viimistlusest, vajalike puiduparanduste tegemine

7. Valumetallist detailide viimistlemine

8. Puitdetailide viimistlemine

9. Seljatugede ja istmepinna polstri taastamine

10. Katteriide konserveerimine

2.2. Toolide kirjeldus

Foto 4. Sõpruse kinotoolid enne restaureerimist. (Autori foto)
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Toolide esialgne seisund on nähtav Fotol 4. Tegemist on reatoolidega, mille jalad on

valumetallist,  materjaliks  malmisulam.  Jalad  on  olnud  kaetud  piirituslakis  lahustatud

messingpulbriga. Jalgadel on seerianumber "No 879L“ ja logo „B“. Jalale kinnitub kahe

kruviga punase šellakiga kaetud pöögist käetugi. Toolide seljatugede raam on painutatud

pöögist,  konstruktsioon  püsib  koos  puidust  tüüblite  ja  liimiga.  Raami  siseküljele  on

naelutatud kolmekihilisest vineerist plaat. Seljatugede raam ja plaat on välimistel pindadel

samuti punase šellakiga kaetud. Puidu toonimiseks on eelnevalt kasutatud vesipeitsi.

Seljatugede  polster  on  tekitatud  tööstuslikest  vatijääkidest.  Katteriie  kinnitub  otse  

vatile,  pikeeringuriiet  vahel  ei  ole.  Katteriie  on  kinnitatud  lühikeste  nelikant  naeltega.

Seljatugede katteriie on heas seisukorras.

Istmepinnad on vedrupolstriga. 12 vedru on needitud metall-lattidele, mis on omakorda

naelutatud  pöögist  istmeraami  külge.  Vedrusid  katab  tööstuslikult  toodetud  metallvõrk.

Vedrud ei ole raami külge seotud, vaid on kaetud jutevildiga ja fikseeritud võrku katva

juteriidega.  Riidekihi  peal  on  sarnane  vatijääkidest  tekitatud  pikeeringukiht,  mis

seljatugedelgi. See on jällegi kaetud juteriidega, mis on õmmeldud alumise juteriidekihi

külge.  Plüüšist katteriie on naelutatud istmeraami külge lühikeste nelikant naeltega, need

on omakorda  kaetud lederiinist  iluvööga,  mis  on  kinnitatud  ilunaeltega.   Istmepindade

katteriie  on  polstri  kulumise  ja  vedrusid  katva  metallvõrgu  amortiseerumise  tõttu

keskmises  seisukorras.  Kantidel  esineb  kulumist  ja  kohati  rebenemist.  

Istmeraami põhi on kaetud punase šellakiga viimistletud kolmekihilisest vineerist, mis on

naelutatud altpoolt raami külge. Põhja alla kinnituvad nelja kruviga kullavärviga kaetud

malmisulamist hingedetailid, millel kiri “PAT APPT FOR” .
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2.3. Toolide ajalugu

Restaureeritavad  toolid  on  valmistatud  1930ndate  aastate  keskel.  Info  pärineb

internetiotsingu  käigus  leitud  analoogsetel  toolidel  (6  Vintage  Art  Deco  Style

Cinema/Theatre  Seats [WWW]),  ,  mille  seerianumber  (REGD. No832163) andis nende

toolide  Inglise  rahvusarhiivi  veebilehe  (How  to  find  a  registered  design  1839-1991

[WWW])  abil  tootmisaastaks  1938.  Sarnase  konstruktsiooniga  toolid  olid  Inglismaal  

1920-30ndatel väga laialdaselt levinud ja kasutusel nii teatri- kui kinosaalides.

Toolid asusid esialgu Inglismaal  Manchesteri  maakonnas asunud Wigani linna kinos

Princes23, kus nad 1950ndate aastate keskel ümberehituste käigus üleliigseteks muutusid ja

samas  maakonnas  asuvasse  Leigh  Camera  Clubi  transporditi.  (Chamberlain,  2014.

[Kirjavahetus]).  Seal  olid  nad  kasutusel  pea  60  aastat  kuni  2010.  aastal  taaskord

üleliigseteks  muutusid  ja  oksjoniportaali  eBay  müüki  pandi.  Sealt  ostis  toolid  Indrek

Kasela juhitav ettevõte MTÜ Must Käsi, kes need Tallinna kinosse Sõprus transportis ja

saali  ülemiseks  reaks  kohandas.  Minule  jäid  toolid  silma  juhuslikult  Sõpruse  kino

külastades ning sellest arenes edasi idee toolid diplomitöö raames restaureerida.

2.4. Valumetallist detailide viimistluse analüüs ja taastamine

Toole  restaureerima  hakates  selgus,  et  kõik  valumetallist  detailid  on  algselt  olnud

kaetud kullavärviga, mis oli ajaga tuhmunud ja oma esialgse värvuse täielikult kaotanud.

Säilinud  värvipindu  leidus  käetugede  all,  selle  abil  sai  ka  algse  värvitooni  määrata.

Toolijalalt  võetud  värviproovi  mikroskoobi  all  vaadeldes  (Foto  5)  selgus,  et  tooni

andmiseks on kasutatud piirituslakiga segatud messingipulbrit. Pulbrit sidunud piirituslaki

kasutamine  selgus  lahustuvustesti  tehes.  Mikroskoobi  all  on  nähtavad  pulbri  koostises

olevad väikesed tina ja vase tükid. 

Kahjuks olid metalldetailid kaetud roostega ja viimistlus oli niivõrd kulunud, et võtsin

juhendajaga  konsulteerides  vastu  otsuse  esialgset  viimistluskihti  mitte  säilitada.

Säilitamine  oleks  mulle  restaureerimiseetikat  arvestades  väga  meeldinud,  kuid  detaile

katnud  rooste  oleks  rikkunud  ka  uue  pealekantava  viimistluskihi.  Vana  viimistluse

eemaldamiseks  kasutasin  metalljalgadel  ja  hingedetailidel  madalal  survel  töötavat

peeneteralist  liivapritsi.  Enne  puhastamist  uurisin,  et  metalldetailid  koosnevad
23 Töö Lisa 3, pilt 1
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malmisulamist,  mis  on  niivõrd  tugev,  et  liivapritsi  destruktiivset  mõju  kartma  ei  pea.

(Paaver 2014, Metalldetailid [Vestlus])

Foto 5. Värviproovi vaatlemine mikroskoobi all. (Autori foto)

Pärast vana viimistluse ja rooste eemaldamist värvisin metalldetailid koheselt uuesti üle,

et  vältida  õhuniiskusest  tulenevat  rooste  tekkimist.  Detailide  uuesti  viimistlemiseks

kasutasin Tartu Hea Maja poes müüdavat pronksipulbrit „vana kuld“, mis tooni poolest

sobis  käepidemete  all  säilinud  värvitooniga.  Pulbri  sidumiseks  kasutasin  piirituses

lahustatud šellakihelbeid „Lemon“. Jalgade detailvaade enne ja pärast restaureerimist on

näha fotol 6.

Foto 6. Detailvaade toolijalgadele enne ja pärast restaureerimist. (Autori foto)
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2.5. Seljatugede ja istmepinna polstri avamine ja taastamine

Seljatugede polstrit avades üllatusi ei tekkinud – pöögist seljatoeraamile oli kinnitatud

painutatud  vineerplaat,  millele  asetatud  tööstuslikest  vatijääkidest  polstrikihti  kattis

vahepealse pikeeringukangata koheselt katteriie. Ülevaade seljatoe tekitamiseks kasutatud

materjalidest on nähtav fotol 7.

Foto 7. Seljatoe tekitamiseks kasutatud materjalid. (Autori foto)

Üllatus avanes toolide istmepinna polstri  uurimisel:  polster on tekitatud tööstuslikult

toodetud vedruploki abil, mis oli naelutatud rihvelnaelte abil põhjaraami külge. Plokk oli

kaetud vildiga, mis oli omakorda kaetud juteriide kihiga. Selle kihi peale oli paigutatud

vatiinikiht ja uus juteriie ning lõpuks katteriie.

Polstrit  tekitades  oli  see  esialgu  nurkadest  pingutatud  nelja  nööriga,  mis  pärast

polstrikihtide katmist jutekangaga läbi lõigati. Seda tehes tagati polstri ühtlane kõrgus ja

jutekanga pinges olek. Vedruplokki kattev tööstuslikult punutud terastraadist võrk oli aja

jooksul purunenud ning hävitanud seda katva vildikihi. See põhjustas omakorda viimast

katnud ja polstrit kandnud juteriide hävimise. Toolide minuni jõudes kandis polstrivedrude

pinget ainult katteriie, mis oma vanuse tõttu oli juba rabe ja lihtsasti rebenev. Ülevaade

istmepinna tekitamiseks kasutatud materjalidest on nähtav fotol 8.
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Foto 8. Istmepinna tekitamiseks kasutatud materjalid. (Autori foto)

Juba mitu korda mainitud vedruploki taastamine osutuski töö kõige keerukamaks osaks.

Raskusi  tekitas  tööstusliku  masintoodangu  käsitsi  järeleaimamine  kättesaadavaid

vahendeid kasutades.

2.5.1. Vedruploki taastamine

Vedruplokki  katva  punutud  terasvõrgu  taastamiseks  lahenduse  leidmine  osutus

keeruliseks.  Polstri  tekitamist  vedruplokki  kasutades  kirjeldab  küll  oma  raamatus

„Upholstery“  David  James  (1999:  152),  kuid  plokki  katva  võrgu  kohta  leidub  vähe

informatsiooni.  Inglismaal  asub küll  ettevõtteid,  mis  toodavad nimetatud  valmisplokke,

kuid nende hind ei olnud toolide omanikule vastuvõetav ja ettevõtted eraldi võrku nõus

müüma ei ole. Kuna kohalikust kaubandusest on analoogset võrku võimatu leida, püüdsin

leida meetodit, kuidas seda käsitsi punuda.

Võrgu tekitamiseks  on kasutatud  0.8mm läbimõõduga spiraaliks  keeratud  terastraati,

mis  kolmest  eri  suunast  punudes  tekitavad  kuusnurksed  avad  läbimõõduga  25mm.

Spiraalse  traadi  kasutamine  loob  võrku  aasad,  millest  saab  vedru  lihtsa  vaevaga  läbi

keerata.  Töökiirus on masstoodangu juures ülimalt  tähtis  ning sellise võrgu kasutamine

eemaldab istmevedrude täiendava kinnitamise vajaduse.  Vedrusid katvat  võrku ühendas

kontuurtraadiga  spiraalvedru,  mille  tekitamiseks  oli  kasutatud 1mm läbimõõduga traati,

millele antud spiraali läbimõõt 15mm.

Katseks  võrku  käsitsi  punuda  sai  joonestusprogrammis  AutoCAD  koostatud  joonis

(Foto 9), mille kandsin üle vineerplaadile. 0.8mm terastraadist võrgu punumiseks vajaliku
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spiraaltraadi  tekitamiseks  kasutasin  treipingi  abi  –  kerisin  traadi  ümber  pingis  oleva

pulga24,  mis  andis  spiraali  läbimõõdu.  Seeläbi  sain tiheda spiraalvedru,  mille  sobivasse

laiusesse välja venitasin.

Foto 9. AutoCADis koostatut joonis. (Autori foto)

Katse selle  traadi  abil  võrku punuda kahjuks  ebaõnnestus25,  kuna spiraali  väiksemgi

kõrvalekalle  vajalikest  mõõtudest  takistab  traadi  jooksmist  ning  põhjustab  selle

deformeerumise.  Pildid  ainsast  peaaegu  tervena  säilinud  ja  käsitsi  punutud  võrgust  on

nähtavad töö lisas 3.

Ebaõnnestumise  tõttu  otsustasin  võrgu  käsitsi  punumisest  loobuda.  Juhul  kui

õnnestukski sobiva traadiga vajalik võrk tekitada, oleks see niivõrd töömahukas, et ei oleks

restaureerimise jätkusuutlikkuse mõttes mõistlik.  Lisaks viiele restaureeritavale,  on kino

Sõpruse  omandis  veel  üle  20  sarnases  seisus  tooli,  mille  kõigi  vedruplokk  vajab  uue

võrguga katmist. Et sellise hulga toolide restaureerimine oleks ajaliselt mõistlik, otsustasin

kaubandusest  võrgule  sobiva  alternatiivi  leida.  Kõige  sobivamaks  osutus  Trefort

kuusnurkvõrk,  mille  silma  suurus  sarnaselt  originaalvõrgule  25mm  ja  traadi  läbimõõt

0.8mm (Foto 10)

24 Töö Lisa 3, pilt 3

25 Töö Lisa 3, pilt 4
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Foto 10. Trefort kuusnurkvõrk. (Lektar Eesti OÜ [WWW])

Seda  võrku  kasutades  õnnestus  ploki  vedru  sama  süsteemiga  kinnitada  nagu

originaaliski – vedrusid võrgusilmadest läbi põimides ei olnud nende täiendav fikseerimine

(näiteks sidumise näol nagu traditsioonilistes polstrites) enam vajalik26.

Võrgu punumise katse juures omandatud töövõtted osutusid vajalikuks kontuurtraadi

ümber oleva spiraalvedru asendamisel. Ümber 15mm läbimõõduga pulga keritud traadist

tekitatud  spiraal  ühendab  kontuurtraati,  ploki  äärmisi  vedrusid  ja  neid  katvat  punutud

võrku. 27

2.5.2. Istmepinna polstri taastamine

Taastatud vedruplokile polstri tekitamiseks vajasin asendust seda algselt katnud vildile.

Mikroskoobiga uurides selgus, et originaalne vilt koosneb jutekiududest (Foto 11).

Foto 11. Võrku katnud vildist pärit jutekiud tavalises ja polariseerivas valguses. (Autori foto)

26 Töö Lisa 3, pilt 5

27 Töö Lisa 3, pilt 6
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Jutevilti  mul  Eestist  leida  ei  õnnestunud,  seega  valisin  asenduseks  kaubanduses

saadavoleva linavildi 28. Selle katsin uue juteriide, vatiini ja katteriidega.

2.6. Kanga konserveerimine

Restaureeritavate  kinotoolide  välimuse  juures  oli  suur  roll  neid  katval  punasel

plüüškangal.  See  oli  originaalne  ja  oma  vanust  arvestades  heas  korras.  Materjalide

kulumise tõttu oli kogu polstrit hoidma jäänud katteriide alumine serv rebenenud. Samuti

esines auke ja rebendeid nii kandikohtade kui istepindade peal.

Kangas oli määrdunud ja kulunud. Plekkide eemaldamiseks kasutasin aurutusmasinat

Plyno GV6 ning pehmet švammi. Kanga tugevdamiseks dubleerisin selle liimiriidekihiga29,

mis peaks tagama rebenenud pindade edasise tugevuse.

Istepindadel  ja  kantidel  esines  hulgaliselt  kohti,  kus  plüüšikarv  oli  kulunud  ja

paljastanud tekstiili alusriide. Nende eemaldamiseks ja visuaalse terviklikkuse loomiseks

kasutasin kahte tehnikat  – plüüši reflekside loomiseks toonisin tekstiilivärviga alusriiet,

kanga  struktuuri  andmiseks  tikkisin  kulunud  pinnad  ristpistega  läbi.  Kulunud  kohtade

eemaldamise kolm etappi on nähtavad fotol 12:

 
Foto 12. Katteriide visuaalse terviklikkuse taastamine alusriide toonimise ja ristpistega. (Autori foto)

28 Töö Lisa 3, pilt 7

29 Töö Lisa 3, pilt 8
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Tekstiiliks  võib  pidada  ka  katteriide  naelutust  peitnud  iluvõõd,  mis  oli  ilunaeltega

kinnitatud.  Selle  materjaliks  oli  kasutatud  punast  varjundiga  lederiini.  Sarnase  tooni

leidmine kaubandusest osutus võimatuks,  seega otsustasin roosakas-punasele materjalile

musta varjundi aerosoolvärvi hajutades ise anda30

2.7. Puitdetailide parandamine ja viimistlemine

Puiduparandusi tuli teostada minimaalselt,  peamiselt seljatugedel vanade kruviaukude

plommimine ja murdunud pindade asendamine. 

Puitdetailidelt eemaldasin vana viimistluskihi kaapelehega ning pärast lihvimist andsin

neile vesipeitsiga alustooni. Seejärel poleerisin detailid toonitud punase šellakiga. Toonisin

viimistluskihi  veidi  heledama  kui  restaureerimata  toolidel,  sest  vestlusest  juhendajaga

selgus, et aja möödudes muutub šellaki toon tumedamaks ja tõenäoliselt on ta originaalselt

olnud heledam, kui minuni jõudnud toolidel. Arvestades toolide tööstuslikku päritolu võib

arvata,  et  algselt  oli  puitdetailide  viimistlus  peale  kantud  pihustades  –  nende  käsitsi

poleerimine oleks olnud liialt töömahukas. Vastavate seadmete puudumise tõttu kandsin

uue viimistluskihi peale käsitsi palliga poleerides. 

30 Töö Lisa 3, pilt 9
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KOKKUVÕTE

Kinokunst  on  teinud  Eestis  läbi  huvitava  arengu  –  20.  sajandi  alguses  populaarne

meelelahutusvorm  kaotas  20ndatel  veidi oma  uudsusest  ja  sundis  kinoomanikke  saale

publiku  meelitamiseks  rikkalikumalt  sisustama.  See  tõi  tihtipeale  kaasa  algse, pea

askeetliku  saalimööbli  asendamise  märksa  mugavama  ja  luksuslikumaga.  Kahjuks  ei  

ole  suuresti  Teise  maailmasõja  tõttu  säilinud  ühtegi  tolleaegset  originaalsisustusega

kinohoonet.  Nõukogude  perioodil  muutus  kerglane  meelelahutus  oluliseks

propagandavahendiks,  mis  tõi  kaasa  suuri  muutusi  nii  kinode  arhitektuuris  

kui  interjöörides.  Pärast  taasiseseisvumist  muutus  kinode  roll  taas  ja  paljud  kinod  

sulgesid oma uksed, mis põhjustas huvitava pärandi kadumise.

Töö teoreetilises osas andsin lugejale ülevaate  Eesti  kinosaalide sisustuses toimunud

muutustest  20.  sajandi  algusest  tänapäevani.  Kirjeldasin  ka  kino  kui  kultuurivormi

muutumist  ajas  ja  seda,  kuidas  vaatajaskond  nende  muutustega  kohanes.  Vestlused

pikaaegsete  kinomehaanikute  Aavo Põleniku ja  Vello  Kolnesega  aitasid  heita  pilku  ka

kinode tehnilisele arengule.

Praktilise  töö  käigus  restaureerisin  Tallinna  kino  Sõprusele  kuuluvad  viis  tooli.  

Need  pakkusid  väljakutset  eelkõige  oma  tööstusliku  päritolu  tõttu  –  olen  varasemalt  

kokku  puutunud  rohkem käsitööna  valminud  objektidega,  mis  kannavad  endas  meistri

iseloomu  ja  töövõtteid.  Restaureeritud  kinotoolid  valmisid  aga  20.  sajandi  alguse

suurtööstuses  ning  olid  masstoodanguna  täiesti  anonüümsed.  Oli  huvitav  näha,  kui

keeruline  on inimesel  imiteerida  masinat,  olgugi,  et  viimane  on esimese  enda kätetöö.

Istepinna vedruploki taastamine osutus töö suurimaks väljakutseks, kuid mahukas oli ka

tekstiili konserveerimine. Puutusin kokku töövõtetega, mida pole varasemalt kasutanud –

kanga dubleerimise ning tikkimisega. Töö tulemusena on toolid restaureeritud ja valmis

kinopubliku kasutuseks.
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SUMMARY

This  thesis  consists  of  two parts  –  the  written  part  is  titled  “Overview of  Estonian

cinema furniture in the 20th century”, and the practical part is titled “Restoration of cinema

seats from movie theater “Sõprus”“.

The aim of the first  part  is to give the reader an overview of how Estonian cinema

furniture  has  changed since  the  beginning  of  the  20th century.  I  also  explain  how the

“moving  pictures”  made  their  way  to  Estonia  and  how  they  evolved  to  

become a popular and serious art form.

The  first  public  exhibition  of  moving  pictures  in  Estonia  was  on  the  21st of  

September  in  1896.  From  there,  film  gained  popularity  and  became  widespread  in  

larger  cities.  The  first  cinemas  were  simple  temporary  wooden  buildings  or  

pavilions,  typically  built  on  funfair  grounds.  In  1908,  the  first  permanent  

cinema  called  “Illusion”  opened  its  doors  in  Tartu,  and  others  soon  followed.  

The  furniture  was  simple  and  functional:  basic  wooden  benches  without  backrests.  

The  cinema  owners  didn’t  have  to  worry  about  providing  the  audience  with  much  

comfort, as the screenings were sold out anyway.

This,  however,  changed  when  the  first  shows  lost  their  novelty.  By  the  

beginning  of  the  1920s,  many  deluxe  cinemas  were  being  built.  Their  

furniture  was  already  more  comfortable  –  popular  bent  plywood  chairs  from  

the  A.M.Luther  factory  were  used  in  some  cinemas,  while  the  two  most  

upmarket  ones,  “Athena”  in  Tartu,  and  “Gloria  Palace”  in  Tallinn,  provided  the  

audience  with  fully  upholstered  seats.  The  management  of  “Gloria  Palace”  

went  as  far  as  buying  and  importing  antique  rococo  chairs  from  castles  left  empty  

because of the Russian Revolution in 1917.

With the loss of independence in 1940, cinemas were widely used as a propaganda  

tool.  During  the  Soviet  era,  cinemas  were  nationalized  and  their  program  was  

under  government  control.  Large  cinemas  in  the  Stalinist  architecture  style  were  

built.  Their  furniture  comprised  of  plywood  folding  chairs  produced  sometimes  

locally,  sometimes  imported  from  the  Soviet  Union.  By  the  1970s,  seats  

upholstered with polyurethane foam were added to larger cinemas.
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After  regaining  independence  in  1991,  many  cinemas  had  to  close  down  because  

of  the  loss  of  government  funding.  Since  the  2000s,  big  multiplex  cinemas  have  

been opened in larger cities.

For  the  practical  part,  I  restored  five  vintage  Art  Deco  cinema  seats  from  the  

1920s-30s.  They  were  manufactured  in  the  United  Kingdom  and  bought  and  

transported  to  Estonia  by  the  management  of  the  movie  theater  “Sõprus”.  

The  aim  of  the  restoration  was  to  restore  their  usability  and  aesthetic  value.  

The  seats  have  gilded  cast  iron  legs,  the  wooden  details  are  made  from  

beech  and  polished  with  shellac.  They  are  upholstered  with  coil  springs  and  

wire  mesh  covered  with  lustrous  crushed  velvet.  The  finish  on  the  cast  iron  

legs  and  wooden  details  was  extensively  damaged  and  needed  restoring.  

The  upholstery  was  also  worn  out  and  the  wire  mesh  had  to  be  replaced.  

New hessians and wadding were also needed.
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LISAD

Lisa 1 – Pildimaterjal Eesti kinosaalide sisustustest

Pilt 1, Harjumäe paviljoni sisevaade. (AM N 5631:1124)

Pilt 2, Grand Marina teatrisaal, parter. (AM N 5631:1990)
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Pilt 3, Kino Täht saal. (AM N 29844)

Pilt 4, Kino Modern Tallinnas (mööbli kavandid). (EAM.7.1.38)
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Pilt 5, Kino Helios ooteruum. („Eesti arkitektide almanak“, 1934)

Pilt 6, Kino Sõpruse saal. (EAM.54.4.54i)
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Pilt 7, Kleebis Järva-Jaani kinomuuseumi tooli all. (Autori foto)

Pilt 8, Kino Sõpruse ooteruum. (EAM.31.4.54g)
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Pilt 9, Kino Sõprus vaatesaal. (EFA.415.0-119737)

Pilt 10, Keila uue kino vaatesaal. (EFA.204.0-5374)
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Pilt 11, Kino Kosmos interjöör. (EFA.412.0-209317)

Pilt 12, Kino Pirita saal. (EFA.332.d-1498)
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Pilt 13, Tallinna Kinomaja sisevaade. (EFA.250.0-107127)

Pilt 14, Tallinna Kinomehaanika Tehase tislerid V. Lemberg (vasakul) ja brigadir

Elmar Põlm kinotoole valmistamas. (EFA.252.0-26275)
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Pilt 15, Kino Gloria-Palace Vabaduse väljakul. (AM N5631:743)

Pilt 16, Kino "Gloria Palace" sisevaade. (EFA.415.0-124026)
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Pilt 17, Vaade kino „Gloria Palace'i“ ooteruumile. (EFA.266.0-56785)

Pilt 18, Kino Gloria-Palace Vabaduse väljakul. (AM N5631:738)
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Lisa 2 – Tallinna kino Sõpruse toolide restaureerimisprotokoll

Tööde album

Restaureerimis protokoll

Mihkel Salk

Teostaja nimi

üliõpilane

Ametinimetus

Tartu Kõrgem Kunstikool

Tööde läbiviimise koht (asutus/osakond)

Annes Hermann

Juhendaja /ametinimetus/asutus

1. Objekti andmed

Nimetus Kinotoolid
Autor -
Dateering 1930ndad aastad
Materjal Pöök, malmisulam, vineer, vedrupolster
fOmanik MTÜ Must Käsi
Tähis puudub

2. Konserveerimistööde ülesanne/eesmärk

Kasutuseks  vajaliku  polstri  tugevuse  taastamine;  esialgse  katteviimistluse

tuvastamine ja ennistamine; eseme esialgse esteetilise ilme taastamine.
Tööde teostamise aeg 10.4.2014 – 9.6.2014
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3. Objekti iseloomustus 

Tegemist  on  reatoolidega,  mille  jalad  on

valumetallist,  materjaliks malmisulam. Jalgadel

on seerianumber "No 879L“ ja logo „B“. Jalale

kinnitub  kahe kruviga punase šellakiga  kaetud

pöögist  käetugi.  Toolide  seljatugede  raam  on

painutatud  pöögist,  konstruktsioon  püsib  koos

puidust tüüblite ja liimiga. Raami siseküljele on

naelutatud  kolmekihilisest  vineerist  plaat.

Seljatugede raam ja plaat on välimistel pindadel

samuti kaetud punase šellakiga.

Seljatugede katteriie on heas seisukorras.

Istmepinnad  on  vedrupolstriga.  Polster  on

kohati  vajunud  ja  amortiseerunud.  Plüüšist

katteriie  on  naelutatud  istmeraami  külge

lühikeste  nelikant  naeltega,  need on omakorda

kaetud  lederiinist  iluvööga,  mis  on  kinnitatud

ilunaeltega.   Istmepindade  katteriie  on  polstri

kulumise  ja  vedrusid  katva  metallvõrgu

amortiseerumise  tõttu  keskmises  seisukorras.

Kantidel esineb kulumist ja kohati rebenemist.  

Istmeraami  põhi  on  punase  šellakiga  kaetud

kolmekihilisest  vineerist,  mis  on  naelutatud

altpoolt raami külge. Põhja alla kinnituvad nelja

kruviga  kullavärviga  kaetud  malmisulamist

hingedetailid, millel kiri “PAT APPT FOR” .

Autori  või  töökoja  märgistus,

signatuur

Puudub

Muud pealdised, märgid, tekstid Puuduvad

4. Objekti seisund enne konserveerimist 
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Seisundi kirjeldus  Katteriie kulunud ja kohati rebenenud

 Toolide polster deformeerunud

 Polster tekitatud vedruploki, vildi, 

vatijääkide ja juteriidega

 Polstrit kandev juteriie rebenenud

 Puitpindade viimistlus kulunud ja 

kriibitud

 Seljatugede puitraamidel hulgaliselt 

kruviauke, mis takistavad nende 

fikseerimist jalgade külge

 Metalldetailide viimistlus kulunud, 

kattunud pinnaroostega
Kokkuvõtlik/üldine  hinnang  objekti

seisundile

Toolide üldseisund on keskmine.
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5. Konserveerimistööde kava 

Tööde loetelu
1. Seisundi dokumenteerimine,

visuaalne analüüs

2. Valumetallist detailide viimistluse 

analüüs

3. Valumetallist detailide puhastus

4. Seljatugede ja istmepinna polstri 

avamine

5. Puitdetailide viimistluse analüüs

6. Puitdetailide puhastamine vanast 

viimistlusest, vajalike 

puiduparanduste tegemine

7. Valumetallist detailide viimistlemine

8. Puitdetailide viimistlemine

9. Seljatugede ja istmepinna polstri 

taastamine

10. Katteriide konserveerimine

1. Fikseerimaks eseme esialgne 

seisund

2. Tuvastamaks viimistluse tüüp

3. Vana viimistluse eemdaldamiseks

4. Tuvastamaks polstri originaalsus, 

ning selle tüüp.

5. Tuvastamaks viimistluse tüüp

6. Loomaks võimalus detaile uuesti 

viimistleda

7. Välisilme taastamine

8. Välisilme taastamine

9. Funktsiooni taastamine

10. Riide välisilme ja funktsiooni 

taastamine ja säilitamine
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6. Konserveerimistööde kirjeldus 

Teostatud tööd Kasutatud materjalid
1. Seisundi dokumenteerimine,

visuaalne analüüs

2. Valumetallist detailide viimistluse 

analüüs

3. Valumetallist detailide puhastus

4. Seljatugede ja istmepinna polstri 

avamine

5. Puitdetailide viimistluse analüüs

6. Puitdetailide puhastamine vanast 

viimistlusest

7. Vajalike puiduparanduste tegemine

8. Valumetallist detailide viimistlemine

9. Puitdetailide viimistlemine

10. Seljatugede ja istmepinna polstri 

taastamine

11. Katteriide konserveerimine

12. Iluvöö asendamine

1. Digitaalne kaamera Canon 450D

2. Mikroskoop Leica, visuaalne 

vaatlus

3. Nitrolahusti, liivaprits, 

peeneteraline (0-0.8mm) liiv

4. Tangid, sõrg, haamer

5. Visuaalne vaatlus, piiritus, 

karukeel

6. Kaapeleht, piiritus, karukeel

7. Pöök, PVA-liim, haamer, saag, 

liivapaber

8. Piiritus, šellakihelbed „Lemon“, 

pronksipulber „Vana kuld“, 

pintsel

9. Vesi, peitsipulber Herdins 074 ja 

051, piiritus, šellakihelbed 

„Rubiin“, poleerpall

10. Traat läbimõõduga 0.8mm, 

Trefort kuusnurkvõrk, linavilt, 

juteriie, vatt, haamer, naelad

11. Aurutusmasin Plyno GV6, 

liimiriie, nõel, niit, tekstiilivärv

12. Lederiin, aerosoolvärv, ilunaelad
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7. Illustratiivne materjal

Istepinna polstrikihtide läbilõige. (Autori foto)

Üks istepindadest pärast polstri avamist. (Autori foto)
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Üks seljatoeraam enne ja pärast viimistluse eemaldamist ning aukude plommimist. (Autori foto)

Tooli skelett puhastatud metalljalgadega. (Autori foto)
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Ühe seljatoe katteriide nurk enne ja pärast tikkimise teel taastamist. (Autori foto)

Detailvaade tikkimise teel taastatud tekstiilile. (Autori foto)
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8. Säilitus- ja hooldusjuhend

Hooldamisel  mitte  kasutada  vett  (niisket  lappi),  vaid  spetsiaalseid  õli  baasil

mööblihooldusvahendeid.  Objekti säilitada puhtas ja tolmuvabas ruumis mille temperatuur

jääb vahemikku 18-20 kraadi ja õhuniiskus 40-60%.
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Lisa 3 – Pildimaterjal praktilise töö käigust

Pilt 1, Kino Princes Wiganis, restaureeritavate toolide algne asukoht. (Wiganworld [WWW])

Pilt 2, Ainus peaaegu tervena säilinud vedruplokk. (Autori foto)
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Pilt 3, Spiraalvedru tekitamine treipingi abil. (Autori foto)

Pilt 4, Katse vedruplokki katnud võrku käsitsi punuda. (Autori foto)
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Pilt 5, Vedruplokk asendatud võrguga. (Autori foto)

Pilt 6, Kontuurtraati, vedrusid ja võrku ühendav spiraaltraat. (Autori foto)
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Pilt 7, Vedruplokki algselt katnud jutevilt paremal, uus linavilt vasakul. (Autori foto)

Pilt 8, Liimiriidega dubleeritud katteriie. (Autori foto)
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Pilt 9, Käsitsi varjutatud iluvöö vasakul, originaalne paremal. (Autori foto)
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