
MATERJAL vs MÕTE – sissejuhatus
Projektülesanne nüüdiskunsti säilitamisest

Ürgajast on meieni säilinud käte kujutisi, koopajooniseid, loomade ja inimeste kujukesi ning 
ehteid, mille vanuseks võib olla kuni 40 000 aastat. Sellel, et need võisid säilida, on mitu põhjust:
• Materjalivalik, millest need esemed tehtud on. 
Kiviaegsed kujukesed ning ehted on valmistatud kivist, luust ja savist, samuti on vanimad säilinud ehitised kivist 
laotud, nt Stonehenge’i kromlehh Inglismaal on ehitatud 2800 e.m.a. – 1500 e.m.a., Eestis on vanimaks säilinud kiviehi-
tiseks Valjala kirik, mille ehitamist alustati u. 1227.  Vanimad säilinud puidust hooned seevastu ei ulatu enam kui 700 
aasta taha, nt üks vanimaid ja paremini säilinud puukirikuid maailmas asub Urnes Norras ning pärineb see 12. 
sajandist, Eestis on vanim Ruhnu kirik – alustatud 1643. Kuigi Eestis on kivi puiduga võrreldes ehituses palju lühemat 
aega kasutusel olnud, on kõige vanemad meie ajani säilinud hooned kivist.
• Kaitstus väliste kahjustavate tegurite eest, milleks on päike, tuul ja vesi, ka õhusaaste. 
Esemed ei ole olnud ohustatud maavärinate ja tulvavete poolt. 
• Muutumatud ja soodsad säilitamise tingimused suletud ruumis on olnud vanemast 
kiviajast pärit koopajooniste püsimise peapõhjuseks. 
Maapõues ja ka mere põhjas võivad puit- ja metallesemed säilida sajandeid. Niipea, kui need tõstetakse õhu kätte, 
algab lagunemine ning nii puit kui metall võivad aja jooksul pudeneda tolmuks. Ka Lascaux koopad on seoses nende 
avastamisega suures ohus olnud alates 1950. aastatest, mil seal hakkas käima massiliselt külastajaid. Seetõttu on 
koopad 1963. aastast avalikkusele suletud ning siiani peavad konservaatorid-restauraatorid aina uusi ja uusi lahendusi 
otsima, kuidas jooniseid päästa hallituse, vetikate ja seente kahjulikust mõjust.
Koobastele sarnast sisekliima stabiilsena hoidmise põhimõtet kasutatakse ka muusemiruumides, kus elektroonika 
pidevalt jälgib ja reguleerib ruumi temperatuuri ning niiskustaset. 
• Ka inimtegevus pole paljusid ajaloolisi objekte ohtu seadnud. 
Sõdade ja revolutsioonide  käigus, aga ka usulistel põhjustel on olulisi arhitektuuri- ja kunstiväärtusi lõhutud või 
põletatud läbi aastatuhandete. See on laastamistöö, millel on pöördumatud tagajärjed. Teadmatusest ja hoolimatu- 
sest hävitatud või kahjustatud ajaloolise väärtusega esemetest leiab kurbi näiteid tänapäeva Eestistki.
• Mitme eelnimetatud põhjuse koosmõju.

Kas tead, millised on vanimad meie ajani säilinud maalingud või kujukesed – mis ajast need pärine-
vad ja kuidas neil on õnnestunud ajahambale vastu pidada? 

Lascaux' koopad Prantsusmaal, 
ca 15 000-13 500 e.m.a.

Nn Vogelherdi hobune, Vogelherdi 
koopad Saksamaal, 
vanem kiviaeg ca. 31 000 e.m.a.

Narva-tüüpi keraamika killud 
Kääpa asulakohalt Eestis, 
ca 5000 aastat tagasi


