
MATERJAL vs MÕTE: muusemikogude säilitamise põhimõtted
Projektülesanne nüüdiskunsti säilitamisest

MÕISTED
Muuseum - üldsusele avatud asutus, mille eesmärgiks on pakkuda õppimise ja vaimse naudingu 
saamise võimalust. Muuseum kogub, säilitab, uurib ja tutvustab inimese ja tema elukeskkonnaga 
seotud esemeid ja suulist pärimust. 
Säilitamine (restaureerimine, konserveerimine) - tegevused, mille eesmärgiks on aeglustada objektide 
vananemist, takistada lagunemist ja pikendada nende kasutusaega.
Konservaator-restauraator - isik, kes on professionaalselt ette valmistatud tegelema esemete ja 
kunstiobjektide säilitamisega.  
Kaasaegne kunst ja nüüdiskunst – nüüdisaegne kunst, mis lähtub kontseptsioonist ja ekperimen-
teerib. Näiteks kasutatakse materjale, mis tavaliselt kunstivaldkonda ei kuulu. Eesti Kunstimuuseumi 
käsitluses kuuluvad siia kunstitööd alatest 1960. aastatest, mil kunsti hakati tegema leitud asjadest, 
taiesed muutusid liikuvaks ja tekitasid heli/valgust; uute kunstiliikidena võeti 1980. aastate teisel poolel 
kasutusele installatsioonid ja performace’id; 1990. aastate alguses tulid juurde videokunst ning 
elektrooniline meediakunst jne.

MILLEST LÄHTUDA KUNSTIESEMETE SÄILITAMISE ÜLE OTSUSTAMISEL? 

Otsustusprotsess on alati vastutusrikas ja keeruline etapp esemete säilitamisel, kuna lahenduskäike on 
mitmeid ja arvesse tuleb võtta vastuolulisi tegureid. Traditsiooniliste, st enne 20. sajandi keskpaika 
valminud kunstitööde puhul lähtuvad konservaatorid ja restauraatorid järgmistest põhimõtetest:

• originaalseid detaile ei tohi hävitada. See nõue eristab konserveerimist-restaureerimist 
lihtsalt parandamisest ja remontimisest.  Algupärasesse e autentsesse materjali tuleb suhtuda austuse-
ga, seda tuleb hoolikalt alles hoida ja säilitada, mitte asendada uute materjalidega.

• pigem mitte taastada eseme esialgset välimust, vaid lihtsalt peatada selle edasine lagunemine 
– st. katkisi osi ei asendata, auke ei parandata, ese jääb tervenisti autentseks. 

• kunstitööde puhul võib aga taiese kunstiväärtus eelmises punktis esitatud põhimõttega 
võrreldes kaalukam olla. Kui katkised kohad muutuvad häirivaks ning segavad vaatajal kunstitööst 
tervikpilti saada, tekib enamasti vajadus taastamise järele.

• kõiki kriime ja kulumisjälgi ei ole vaja ära parandada, nendes peitub eseme vanuse ja ajalooli-
suse väärtus.

• tuleb silmas pidada ka eseme tähendusväärtust: milline tähtsus on sellel kunstitööl üksik- 
isikule, antud muuseumi kogule, tervele ühiskonnale ja tulevastele põlvedele. 

• iga eseme ja kunstitöö puhul tuleb säilitamise otsuseid kaaluda, universaalseid lahendusi ei ole. 
Võtmeküsimuseks siinjuures on eesmärgi sõnastamine:  kas me tahame ladustada eset hoidlas või 
peab objekt vastu pidama tihedale kasutamisele (näitusel eksponeerimisele) vms. 


