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1. SISSEJUHATUS 

 
Jõhvi Mihkli kiriku altarimaaliks on kaitsealune kunstimälestis, Kristuse taevasseminekut 
kujutav maal, mille autoriks on Eestist pärit, peamiselt Peterburis tegutsenud 
kunstiajaloolane ning kunstnik Ernst Friedrich von Liphart. Peale selle, et 1900.a. 
valminud altarimaal on oluline osa kiriku ajaloolisest interjöörist, on ta ka üks vähestest 
siinsetest Lipharti religioosse loomingu näidetest ning Eesti kirikukunsti kontekstis 
kunstiliselt kõrgel tasemel hilisakademistlik teos.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Jõhvi Mihkli kiriku altarimaal ning kunstniku signatuur maali alumises paremas nurgas. Fotod on tehtud 

enne konserveerimist. 

 
Puidust altariseinaga ümbritsetud “Kristuse taevaminek” (mõõtmed: 370 x 175 cm) 
kujutab Ap 1,9-11 kirjeldatud Kristusse tõusmist taevasse: “Kui Jeesus seda oli öelnud, 
tõsteti ta nende nähes üles ja pilv varjas ta nende silme eest. Kui nad taevasse vaatasid 
tema minekut, vaata, siis seisis nende juures kaks valgeis rõivais meest, kes ütlesid: 
“Galilea mehed, mis te seisate siin ja vaatate üles taevasse? See Jeesus, kes teilt võeti üles 
taevasse, tuleb samal kombel, nagu te nägite teda taevasse minevat.”2                             
Aastakümneid varjutasid kunstniku poolt maali kätketud helgust tumenenud lakikiht ja 
sellele ladestunud mustuseloor, silmatorkavad rebendid ja kahjustused.  Koguduse poolt 
pikalt oodatud ja plaanitud restaureerimine jõudis lõppfaasi 2021. a. mai- ning juunikuus, 
mil kirikus viidi läbi kõik vajalikud konserveerimistööd. Töid teostasid H&M Restuudio 
maalikonservaatorid Merike Kallas ning Kristjan Müil Vastavalt varasematele 
kaalutlustele ning tegevuskavale tööd altariseinast alla ei monteeritud.   
 

                                                 
1 Kultuurimälestiste Riiklik Register 

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=6546 (vaadatud 20.01.2020) 
2Jõhvi Mihkli kiriku koguduse ajaleht, kevad 2021 (e-väljaanne) 

  

https://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=6546
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2. MAALI PÄRITOLUST NING AJALOOST 
 
Väidetavalt on Jõhvi kiriku 1900.a. valminud altarimaal Kiikla mõisa ja Peterburi 
piiritusevabriku Bollmann & Co omaniku parun Heinrich von Dehni (1851-1919) 
kingitus kirikule tema ema mälestuseks. Von Dehn lasknud ka ennast maalile 
jäädvustada.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Tõenäoliselt on Liphart 
kujutanud donaatorit maalil 
vasakpoolse seisva härrana.  
Foto enne konserveerimist. 

 
 
Maali autorist 
Maali autor Ernst Friedrich von Liphart  (1847 – 1932) sündis Tartus,  Raadi mõisas, 
mis oli ja on tänaseni tuntud oma Baltimaade suurima kunstikogu poolest. Noor Liphart 
alustas kunstiõpingutega maalikunstnik Woldemar Friedrich Krügeri juures, kes oli 
Tartu Ülikooli joonistuskooli juhataja. Edasi suundus andekas noormees õpinguid 
jätkama Münchenisse ning Firenzesse, kus ta peatus ning elas pikemat aega. Liphart õppis 
1863. aastast Firenze Kaunite Kunstide Akadeemias tuntud saksa portretisti Franz von 
Lenbachi juures ning sarnaselt oma õpetajale hakkas ta Pariisis (1873-1868) tuntust 
koguma kuulsate kaasaegsete portreid maalides.4  
1886.a. kolis Liphart Peterburi, millest sai kunstniku kodu tema surmani. Seal osales ta 
aktiivselt kunstielus, töötas mitmetes asutustes õppejõuna, 1902.a. sai temast Venemaa 
Imperialistliku Kunstiakadeemia täieõiguslik liige ning aastail 1906-1918 Ermitaaži 
maaligalerii kuraator. 5,6 Ermitaaži kogusse kuulub Liphartilt endalt kaks tööd, samuti 
leidub tema teoseid Moskvas asuvas kuulsas Tretjakovi galeriis.   
  
 

                                                 
3 Jõhvi Mihkli kiriku koguduse ajaleht, kevad 2021 (e-väljaanne) 
4https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/lipgart_ernest_karlovich/index.php?lang=en&show=desc&

p=0&ps=20&page=1 
5 http://www.hermitagemuseum.org/html_En/05/hm5_9_8.html 
6https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/lipgart_ernest_karlovich/index.php?lang=en&show=desc&

p=0&ps=20&page=1 
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3. Kunstnik Ernst Friedrich von Liphart  noorema ja vanema mehena. 7 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 1897.a.Peterburis maalitud tsaar Nikolai II portree8.  
 

 

                                                 
7https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/lipgart_ernest_karlovich/index.php?lang=en&show=desc&

p=0&ps=20&page=1 
8 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Liphart_von_ernest_friedrich-portrait_of_tsar_nicholas_ii.jpg 
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5. Näiteid Lipharti loomingust. 
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Tartu Kunstimuusemis asub üks Lipharti teos, mida võiks nimetada Jõhvi Mihkli kiriku 
altarimaali „väikeseks sõsaraks“. Maalid ei ole küll detailides väga sarnased ning Tartu 
kogusse kuuluva maali mõõtmed on ka märkimisväärselt ahtamad ehk 95 x 42 cm 
(võrdluseks Jõhvi altarimaali mõõtmed: 370 x 175 cm). Töö on maalitud kuus aastat 
varem kui altarimaal, 1894. aastal. 
 

 
 

6. Kaks Kristuse taevaminekut kujutavat tööd E.von Liphartilt – neist vasakpoolne asub Tartu 
Kunstimuuseumis.9 Jõhvi altarimaal on antud fotol pärast konserveerimist. 

                                                 
9 Tartu Kunstimuuseumi teos - TKM TR 5025 M 831; 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TKM_0831M,_Kristuse_taevaminek,_Ernst_Friedrich_von_Liph
art.jpg 
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Jõhvi Mihkli kiriku põlemine 
Jõhvi Mihkli kiriku altarimaali saatusele, nii nagu tervele Jõhvi linnale, sai 
pöördepunktiks 3. august 1943.a. Sel päeval tabas Jõhvit suur tuleõnnetus, mis on Eesti 
XX sajandi üks suurimaid tulekahjusid. 
Tuli sai Jõhvis alguse saksa sõdurite kasutuses olnud leerimajast, kust ta levis kiriku 
pilpakatusele ja tornkiivrile. Puhus tugev tuul ja põlevalt kirikult kandusid pilpad 
elamute pilpa- ja törvakatustele, mis kiiresti süttisid. Mõnekümne minutiga oli kogu 
Narva maantee ja temast hargnevad tänavad, mis koosnesid eranditult puumajadest, 
tohutus tulemöllus. Põlengu tagajärjed olid kohutavad: Jõhvi vanim ja tähtsaim tänav oli 
ligemale kilomeetri pikkuselt lagedaks põlenud. Hävis 92 elumaja, 129 kõrvalhoonet, 
kaks inimest sai surma ja kümned põletushaavu. 729 inimest põles puupaljaks, sest 
tulemõllus ei saanud keegi peale iseenda midagi päästa. Kuigi oli sõja- ja 
okupatsiooniaeg, tehti kannatanute abistamiseks nii mõndagi, anti rahalist toetust, riiete 
ja jalanõude ostulubasid. Eesti Rahva Ühisabi üleskutsel toimus üle koguEesti 
korjandused ja seda tehti ka Saksa armees Eesti väeosades.10 
 
 

 
 

7. Tulekahju eest põgenevad ning oma vara päästa üritavad jõhvilased 3. augustil 1943.a.11 
 

 
 

                                                 
10 http://www.virumaa.ee/08-03/ 

 
11 http://www.vabaeestisona.com/index.php/kohalikud-uudised/2988-kui-johvi-poles.html 

http://www.virumaa.ee/08-03/
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8. Tules häviv Jõhvi Mihkli kiriku torn.12 
 
Ehkki tuli kiriku pikihoonesse ning altariruumi õnneks ei jõudnud, oldi selleks siiski 
kiiruga valmistunud – altarimaal lõigati alusraamilt maha ning toimetati kirikust välja.  
Õpetaja Elmar Kulli mälestuste põhjal oli maal 1947. aastal juba tagasi oma kohal13, seega 
leiti võimalus maal restaureerida kohe pärast sõja-aastaid.  
 
Elmar Kulli mälestustest võib lugeda: “Aastal 1947 oli Jõhvi kirik seest ja väljast must ning 
kole – see oli ju aeg kohe pärast sõda ja põlemisi. Juba järgmisel päeval pärast minu Jõhvi 
saabumist tuli juhatus kokku ning peamiseks päevakorrapunktiks oli kiriku remont. Katus 
oli eelmise õpetaja aegu korda tehtud. Koguduse liikmed kraapisid ise seintelt rohelise kihi 
maha, korraldasid näitusmüüke ja kogusid raha, nii et aasta pärast oli kirik valgendatud, 
põrandal olid uued vaibad ja kantslil ning altaril uued liturgilised katted. Altarimaal oli 
korras, tulekahju ajal oli keegi selle varjule viinud. Vähem kui kahe aastaga olid kirikul ka 
uued aknad ees. Panime kirikusse ka elektri sisse. Kuna olid peamiselt mitmesugused tahma- 
ja veekahjustused, tuli see suur niiskus kuidagi müüridest välja saada. Aastal 1948 oli kirik 
ilusti puhas ja valge."14 
 
2. MAALI SEISUKORD ENNE KONSERVEERIMIST 
 
Varasemad restaureerimised ning kahjustused 
Jõhvi 1943.a. sündmused on jätnud tööle tõsised, ehkki mitte tulekeeltest tekitatud 
märgid. Kogu tööd katva aukartust äratava tumenenud lakikorra ning mustusekihi kõrval 
on silmatorkavaimaks kahjustusteks just väljalõikamisest tekkinud rebendid, mis on 
koondunud Kristuse näo ning ülakeha piirkonda ehk alale, kuhu vaataja pilk esmalt maali 
vaadates suundub.  

                                                 
12 http://johvimuuseum.ee/johvi-ajalugu/#jp-carousel-343 
13 Jõhvi Mihkli kiriku koguduse ajaleht, kevad 2021 (e-väljaanne) 
14 Edakai Simmermann. Mitu sõrme on jumalal? 
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Tollast sündmuste kulgu ette kujutades vajus kolme meetri kõrgune maal väljalõikamise 
käigus alla, mitte ei keeratud seda otse suure  läbimõõduga rullile nagu kahjustuste 
tekkimise vältimiseks teha tuleks. Arvatavasti tekkisid horisontaalsed rebendid just siis, 
samuti tekkisid lõuend kortsu vajumisel kaod maalikihti. Õnneks oli töö siiski piisavalt  
elastne, nii et kaod on vaid pindmised ja piirduvad suures ulatuses värvikihiga. Me ei tea, 
milline oli maali täpne edasine saatus – kus teda hoiustati ning millisel moel sinna 
transporditi. Maalil leidub suures ulatuses ka selliseid värvikadusid, mida võib seostada 
millegi vastu puutumisega ja pinna hõõrdumisega. 
 
 

 
 

9. Üldvaade maalile enne konserveerimist 2021.a. maikuus. 
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Maali ajalugu teades oli juba enne konserveerimistöid selge, et teos peab olema küllaltki 
suures mahus restaureeritud. Arvestades altarimaali suurust ning nähes, kui täpselt on 
selle põhiosa äralõigatud servadega taas kokku viidud, siis ei teki kahtlust, et seda tööd 
pidi teostama oma valdkonna professionaal.  
 
Maali uurides selgus tõsiasi, et see on dubleeritud ehk kinnitatud teisele, toestavale 
lõuendile. See avastus oli tegelikult igati ootuspärane, kuna suisa võimatu oleks kinnitada 
taoliste mõõtmetega tööd, mis pealegi oli rebenenud ning kahjustunud, sirgena tagasi 
alusraamile vaid servade toestamise abil. Kuna antud konserveerimistööde vältel maali 
altariseinast maha ei võetud, siis puudub täpne info dubleerimise tehnilise teostuse kohta. 
Tõenäoliselt pidi antud protsess välja nägema järgmine – maali alusraamilt eemaldati 
sinna väljalõikamise käigus jäänud servad, maal sobitati servadega kokku, toestati 
eestpoolt hiljem eemaldatava ajutise kleebisega; triigiti sooja vaha-vaigu segu abil teisele 
linasele lõuendile ning pingutati uuesti alusraamile ja monteeriti altariseina.  
 
Huvitav tehniline üksikasi maali dubleerimise juures selgus pärast dublaaži 
väiksemahulist avamist maali vasakus alumises nurgas. Nimelt on avatud alalt selgelt 
näha pliipunast pigmenti. Kas pliipunast segati dubleerimissegusse, mis tõenäoliselt 
koosnes mesilasvahast, dammarvaigust ning veel mõnest lisandist või oli sellega 
altarimaal tagaküljelt juba varem kaetud, on raske täpselt ütelda. Pliipunast kasutati 
tõenäoliselt konservandina, et takistada maali tagaküljele biokahjustuste tekkimist.  

 

 

10. Maali vasak nurk, kus on näha raamist väljalõikamise jäljed. Üleskergitatud maalinurga all on näha 
pliipunast kihti, mis tundub olevat kantud pigem originaallõuendile. Samas on vasakpoolsel fotol näha 

veel augukesest läbitunginud pliipunast, mis jällegi viitab võimalusele, et pigmenti segati hoopis 
dubleerimissegusse. 
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Asjaolu, et maal on dubleeritud vahaseguga, selgus maalipinda lähemalt külg- ja UV-
valguses uurides ning maalipinnal leiduvat kihti skalpelliga töödeldes. Eriti maali kesk- 
ning allosas on segu kohati imbunud maali esiküljele, moodustades selle pinnale mõõduka 
paksusega vahaja kihi. Pole välistatud, et kohati on seda meelega kahjustunumatele 
aladele kantud. Nii eeltoodud põhjusel kui ka arvestades tõsiasja, et vaha absoluutne 
eemaldamine poorselt ja reljeefselt lõuendilt ei ole nagunii maalikihti kahjustamata 
võimalik, seda maalipinnalt täielikult ei eemaldatud.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. UV-valguses tehtud 
fotodelt on hästi näha, et 
kollakalt fluorestseeruv 
lakikiht (ülemisel fotol) 
katab maalipinda 
suhteliselt ühtlaselt. 
Alumisel fotol, millel on 
maalipind märksa enam 
kahjustunud – näha on 
maali raamist 
väljalõikamisel ja 
tõenäoliselt 
allavajumisel tekkinud 
murdekohad ning 
ulatuslikud värvikaod – 
on näha lakikihi väga 
ebaühtlane jaotumine, 
mille põhjuseks on selle 
all olev dubleerimissegu 
vahajas kiht, mis katab 
maalipinda või on 
imbunud dubleerimisel 
läbi lõuendi maali 
esipinnale.  
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12. Foto tegemisel on 
valitud rakurss, kus 
ebaühtlus maali kattekihis 
tuleb eriti hästi esile. Nagu 
hiljem selgus, oli selle 
põhjuseks maalipinnale 
läbiimbunud 
dubleerimissegu/-vahakiht, 
millel on ka paksemad 
tumenenud laki deposiidid. 

 

Kuna teos on dubleeritud teisele lõuendile vahameetodil, on algselt elastsest ning 
liikuvast lõuendmaalist moodustunud küllaltki jäik plaat, mis aja jooksul ei ole 
deformeerunud. Maali jäikus oli ka üks põhjus, miks otsustati maal jätta alusraamilt ning 
altariseinast eemaldamata ning teostada konserveerimistööd kirikus. Esiteks ei olnud 
eemaldamiseks möödapääsmatut põhjust, kuna, nagu mainitud, märkimisväärseid 
deformatsioone maalil ei esine. Lõikepragude servadest  vajas lõuend küll mõningast 
kinnitamist, kuid kuna maal on dubleeritud, siis puudus oht, et töö võiks kinnitusest 
täiesti lahti tulla. Jäikuse tõttu oleks praktiliselt võimatu olnud maali kuidagi rulli keerata 
või transportida Tallinnasse ateljeesse, kuna igasugune jäiga maalipinna  kumerdamine 
võib kaasa tuua värvikihi murdumise ning varisemise. Jõhvi kirikut köetakse aastaringselt 
– liigniiskus ning hallitus ei olnud samuti maalilõuendit kahjustama pääsenud. Nii 
otsustatigi ehitada altari ette telling ning viia tööd läbi Jõhvi kirikus. 
 
Samal ajal, kui toimusid maali konserveerimistööd, uuris Tartu Kunstimuuseumi 
maalikonservaator ning Eesti Kunstiakadeemia magistrant Nele Ambos tulevase näituse 
tarbeks baltisaksa päritolu kunstniku ning hilisema restauraatori Caroline (rohkem 
tuntud kui Lilly) Waltheri (1866-1946) elulugu ning tegemisi15. Juhuse tahtel hakkas 
hargnema vastus õhku paisatud küsimusele – kes võis olla Eestis tollal piisavalt 
professionaalne restauraator, kes suutis perfektselt dubleerida nii suureformaadilise töö?  
 
 
 

                                                 
15 Lilly Waltheri arhiivi uurimine kerkis päevakorda seoses tema isikunäitusega, mis plaanitakse avada 2022.a. 

veebruaris Tartu Kunstimuuseumis. 
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Lilly Walther oli üks esimesi Eestist pärit naisi, kes õppis Peterburi Stieglitzi kunstikoolis 
(1888–1894). Pärast seda töötas ta mitmes erinevas riigis, näiteks Prantsusmaal Sèvres´i 
portselanivabrikus (1896–1897), Weimari kunstiakadeemias, Worpswede 
kunstnikekülas, keraamika alal Berliinis, ajaloolises Bürgeli savitehases Jenas ning 
Pariisis vabakutselisena (1908–1912). Ta on jätnud jälje Eesti disainiajalukku, olles 
Tarbekunstiateljee (1904–1914) üks asutajatest. Samas enamik oma eluajast ja hilisemalt 
on ta tuntud kui akvarellist ja lillemaalija. Oma hilisemas elus asendas ta kunstitegevuse 
restaureerimisega, milles ta saavutas väga kõrge taseme ning temast sai üks Eesti esimesi 
professionaalseid kunstirestauraatoreid, kes viis valdkonna ka teaduslikumale tasemele. 
Ta on aidanud päästa kümneid Eesti Kunstimuuseumi kui ka Tartu Kunstimuuseumi 
teoseid, mis said kannatada Teise maailmasõja tegevuse käigus.16 
 
20. sajandi esimesel poolel olid peamiselt kunstnikud need, kel avanes võimalus tegeleda 
kunstiväärtuste restaureerimisega ning mitmetel neist oli ka mõningane taust antud 
erialal – näiteks oli maalikunstnik Johannes Greenberg õppinud Münchenis tuntud 
kunstniku, restauraatori ning ajalooliste maalitehnoloogijate uurija Max Dörneri juures 
ning ka Caroline Walther oli kursis tema õpetustega. Ilmar Ojalolt, Lilly Waltheri õpilaselt,  
saadud andmeil oli Lilly ka ise Dörneri juures tudeerinud ning seal omandanud ka vaha-
vaigu meetodil maalide dubleerimise oskused.  
 
 

 
 

13. Lilly Walther ning tema maalitud akvarelltehnikas lillepilt. 17 18 

 

                                                 
16 https://www.facebook.com/tartmus/posts/4193600073997569/ 
17 Vasakp. foto: Sirp ja Vasar, nr. 28, 8 juuli 1966  
18 Paremp. foto: https://www.facebook.com/tartmus/posts/4193600073997569/ 
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Tartu Kunstimuuseum sai 1952. aastal oma valdusesse Lilly Waltheri isikliku arhiivi, mille 
esialgse sorteerimise, korrastamise ja märkmed tegi 1990–1992. aastal Virve Hinnov, 
kuid mida siiani pole põhjalikult ja süstematiseeritult uuritud.19 Pooleli on ka otsingud 
leidmaks Virve Hinnovi käsikirja aastast 1991, mille ta kirjutas Lilly Waltheri isikuarhiivi 
uurides, kuid mis ei jõudnud trükki. Hetkel on käsikirja asukoht teadmata20. 
 
Teatakse, et aastail 1943–1945 restaureeris Lilly Walther Tartu Kunstimuuseumile 14 
väärtuslikku maali, mis olid sõja-ajal pommirünnakus 27. I 1943 vigastada saanud; samuti 
alustas ta 16 maali restaureerimist (töö viis lõpule Ilmar Ojalo). 
 
Hinnov mainib “Postimehes” ilmunud artiklis21, et Lilly viimaseks suuremaks tööks 
oli Jõhvi kiriku altarimaali restaureerimine. Kuna kuskilt mujalt materjalidest pole 
Nele Ambose sõnul see info välja tulnud, siis pakub ta välja, et on kaks võimalust, kust 
Hinnov seda teab: 
 
- eelmainitud Lilly Waltheri isikuarhiivist, mis asub Tartu Kunstimuuseumis ning mille 
uurimise ning tõlkimisega alles tegeletakse; 
- suulisest vestlusest Lilly Waltheriga: Hinnovi enda eluloo kirjelduses on mainitud, et ta 
kohtus Lillyga Väätsas, kui nad Tartu Kunstimuuseumi objekte valvasid. Võib-olla tuli neil 
see seal jutuks. Pelgalt suuline info muidugi teeb keeruliseks konkreetsete andmete 
saamise ning millegi tõestamise.  
 

 
 

14. Väljavõte Postimehes ilmunud artiklist,kus on mainitud Lilly Waltheri ühe viimase suurema tööna 
Jõhvi kiriku altarimaali restaureerimist. 22 

 

                                                 
19 Kirjavahetus TKM konservaatori Nele Ambosega, juuni 2021 (märkmed aruande autori valduses) 
20 Samas 
21 V. Hinnov, Lilly Waltherist seoses tema mälestusnäitusega. – Postimees 22.I.1992. 
22 V. Hinnov, Lilly Waltherist seoses tema mälestusnäitusega. – Postimees 22.I.1992. 
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Kummitama jääb vaid üks küsimus – maali dubleerimine on kahtlemata teostatud 
professionaalselt ning seda ei saa teha inimene, kes ei ole vastavat protseduuri õppinud, 
kuid miks on kõik kaod maalikihis retušeerimata? Tõsi, suured rebendid on küll olnud 
restaureerimiskrundiga täidetud ning ka toonitud, kuid mujal retušid puuduvad. 
Võimalik, et sellise formaadi puhul hinnati muid kadusid maalikihis distantsilt vaadates 
väheolulisteks, samas tundliku kunstnikukäega Lilly Waltherilt, kes oli restauraatorina 
tuntud oma täpsuse poolest ning kelle töödeldud maalidel polnud restaureerimise jälgi 
nähagi olnud,  võiks eeldada siiski suuremat panust ka kujutise esteetilisse taastamisse. 
Või said määravaks ajapuudus, vanus, küüditamine? Südantlõhestavalt kurb on fakt, et 
Lilly küüditati veel 80-aastase vanaprouana eemale Eestist, mida ta pidas oma kodumaaks 
ning mille tõttu oli keeldunud 1939. aastal sõitma Hitleri kutsel Saksamaale.  

Võimalik, et töö teostati vaid tema juhendamisel või viis selle lõpule näiteks Ilmar Ojalo. 
Igal juhul tõi üleskerkinud seos Lilly Waltheriga Jõhvi altarimaali varasemasse 
restaureerimisloosse pisutki selgust ning üsna kindlalt võib väita, et töö restaureeriti 
siiski Eestis ning et selleks kasutati tollal Euroopas väga laialt kasutusel olnud meetodit, 
mida on kaasajal tagasivaatavalt küll palju kritiseeritud, kuid tänu millele on ometi 
küllaltki hästi säilinud palju kunstiteoseid.  

Lisaks eelpool kirjeldatud lõikejoontele, mis vajasid kohati taaskinnitamist 
dubleelõuendile ning neist alguse saanud pikkadele rebenditele, domineerisid maalil 
veel kahte tüüpi kahjustused - lähivaates nähtav massiivne kulum maalipinnal ehk 
sisuliselt hävinud värvikiht, kohati suuremad ja sügavamad kaod värvikihis ning 
loomulikult kogu maali kattev tumenenud lakikiht ja mustus.  

 

15. Kõige silmatorkavamad kahjustused maalipinnal – raamist väljalõikamise käigus tekkinud rebendid 
maali ülaosas. Hall värvus rebendite vahetus ümbruses on värvi muutnud varasem retušš. Ülejäänud 

pinda katab tumenenud, kolletunud lakikiht, mis omakorda on kaetud mustusekihiga.  
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Põnev oli võrrelda maali konserveerimise eelset seisukorda väga kõrgekvaliteedilise 
Eduard Selleke poolt tehtud fotoga, mis pärineb aastast 1938, st perioodist enne 
traumaatilisi sündmusi. 23.   Fotot suurendades on märgata, et maali tollane vormistus 
altariseina, seda raamistav iluliist ning ka kerge nihe alusraami ning maali mõõtmete osas 
eksisteeris juba algselt, enne maali raamist väljalõikamist - vasakpoolsetel fotodel ülal 
nähtav serva-ala iluraami liistu kõrval näitab, et maal ei „istu“ alusraamile päris täpselt, 
vaid on sellele pisut liiga väike. Vanalt fotolt võib välja lugeda ka mõningaid kahjustusi 
nagu kellegi maalripintslilt lõuendile sattunud pritsmeid ning heledamaid väiksemaid 
niresid, mille võib vast  kirikuruumi sattunud lindude südametunnistusele kirjutada.  

 

 

16. 1938.a. pärinevalt E.Selleke fotolt võib uurina maali toonast seisukorda. 

                                                 
23 Foto asukoht: https://dspace.ut.ee/handle/10062/39082 
 

https://dspace.ut.ee/handle/10062/39082
https://dspace.ut.ee/handle/10062/39082
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17. Värvikaod ning kulumiga alad maalipinnal. 

 

18. Fotodel on näha, kuidas kohati dramaatilisena mõjuv tumenenud lakikiht ja mustus toovad eriti hästi 
esile impastosemate maalialade reljeefsuse. Maarja näopiirkonnas leidus ka mitmeid lõuendini ulatuvaid 

värvikadusid. 

 

 

 

 

19. Sinisega maalitud piirkondades esines ka 
keemilist muutust, mille täpset iseloomu võib vaid 
oletada – tõenäoliselt on tegemist kas 
maalitehnilistel põhjustel või restaureerimise 
käigus kasutatud kemikaalide ja ainete koosmõjul 
tekkinud nähtusega nagu metallipigmentide 
seebistumine. See protsess ei ole tagasipööratav.  
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Teose maalitehnilisest ülesehitusest 

Maalialuseks olev lõuend on kootud tihedas põimkoes, tõenäoliselt on tegemist linase 
lõuendiga. Lõuendit katab õhuke valge maalikrunt. Õlivärvidega teostatud maalil 
varieeruvad õhemad ning impastosemad kihid – maalimist on alustatud kiht-kihilt ning 
lõpetatud hoogsas alla primalikus tehnikas. Esiplaanil olevate figuuride drapeeritud 
rõivad on värvinüansside rikkamad kui teised, eriti efektselt ning luminoosselt mõjuvad 
valged rüüd, mille alusmaalingu tonaalsus muudab need hõõguvalt erksaks.  

 

20. Näiteid kunstniku maalitehnikast – erksad ning läbimaalitud voldistikuga rõivad. 
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Lähivaates võib teoselt leida nii mõnegi toreda maalitehnilise nüansi – näiteks hoogsad 
pintslijäljed, mis kontuurid pisut „karvaseks“ muudavad või  pintslivarre poolt värvikihti 
salvestunud kas juhusliku või taotlusliku süvendi. 

 

 

20. Ülemisel fotol – kunstniku pintslitõmbed suurendatult, alumisel – tõenäoliselt pintslivarrega 
tõmmatud jutt paksemas värvikihis. 
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21. Taevaosa on maalitud lühikeste impastoste pintslilöökidena. 
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Paaris piirkonnas just maali alumisel veerandikul on läbi maalikihi näha kumamas 
pentimentot ehk kujutist, mis on kunstniku poolt üle maalitud ja muudetud.  

 

22. Alumisi fotosid on pentimento paremaks väljatoomiseks manipuleeritud. Maalitud maapinna alt 
kumab muudetud kompositsiooni tõttu ülemaalitud jalg. 

 

4. ALTARIMAALI KONSERVEERIMISTÖÖD 

Maalikihi puhastamine 

Esmastele puhastusproovidele eelnes maalipinna põhjalik uurimine nii tava – kui UV-
valguses, mille eesmärgiks oli tuvastada lakikihi iseloom - puudus info, kas maali on ka 
hiljem, pärast teadaolevat 1943. – 47.a. restaureerimist taastatud,  samuti üritati uurida 
kihi paksust ning ühtlust, kuna see mõjutab oluliselt puhastusmeetodi valikut.  UV- 
valguses oli suuremal osal maalist näha naturaalsele lakile iseloomulikku kollakasrohekat 
fluoressentsi, kuid maali ülaosa suhtes tekkis puhastusproovide käigus kahtlus, et on  
kasutatud ka sünteetilist lakki.  Just maali ülemisel kolmandikul olnud tumehalliks 
muutunud kiht erines maali allosa katnud paksemast, kolletunud lakikihist. Igal juhul ei 
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ole selline värvus iseloomulik naturaalse laki vananemisele. Kuna halliks muutunud 
kihiga alad koondusid rebendite ümbrusesse, jõuti järeldusele, et selline tumenemine oli  
põhjustatud pigem rebendite varasemast töötlusest, nende täitmisest ja retušeerimisest. 

 

23. Puhastusproovi uurimine väga kahjustunud piirkonnas maali parempoolse istuva figuuri rõivastusel. 
Lakk on eemaldatud, puhastusproovi alal fluorestseeruvad selle pinnal olevad vahadeposiidid. 

Sageli ei pruugi maali paaris piirkonnas tehtud õnnestunud puhastusproovid anda veel 
alust optimismiks, et sarnaselt on võimalik suuremate komplikatsioonideta puhastada 
terve maal. Lakikihi eemaldamine kujunes maali allosas ning teatud pigmentidega 
maalitud aladel (traditsiooniliselt lahustitundlikud punane ning roheline) tõsiseks 
väljakutseks, kus tuli kombineerida maalipinna töötlemisel erinevaid meetodeid ning 
varieerida lahusti toimeaja pikkust.   

Maali ülaosas valiti pärast põhjalikku testimist puhastamiseks järgmine meetod: esmalt 
hoiti pinnal elastset ning pinnaga hästi nakkuvat hüdrogeeli plaadikest „Nanorestore 
Gel® Peggy“ (Deffner & Johann), seejärel töödeldi ala lahustiga immutatud 
vatitampooniga.  Hüdrogeeli plaadikesed on spetsiaalselt väljatöötatud tugevate 
molekulidevaheliste sidemetega pinnakatete (näit. vananenud maalilakk) puhastamiseks. 
Valmistootena on nad “laaditud” veega, kuid neid saab nö täita ka teiste vesilahustega või 
spetsiaalsete nanopuhastusvedelikega.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
24. Firma Deffner&Johann poolt 
toodetud hüdrogeeli padjake, mida 
kasutati maalipinna puhastamisel 
esmaseks töötluseks. 24 

                                                 
24 https://deffner-johann.de/en/nanorestore-gelr-pg5-peggy-gel.html 
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Puhastusmeetod nägi välja järgmine – sõltuvalt lokaalsest lakikihi paksusest hoiti 
maalipinnal esmalt triammooniumtsitraadi 5 % vesilahuse geelikompressi kuni 30 
sekundit, mis vähendas lakikihi pindpinevust ning lõi soodsa pinnase lakieemalduseks 
kasutatava lahusti – atsetooni- tööks lakikihi lõhustamisel.  Kuna kahjustunumates 
piirkondades ning teatud pigmentidega maalitud aladel sai kasutada töötlust lahustiga 
väga limiteeritud aja vältel ning samuti oli lakikihi paksus ebaühtlane, otsustati loobuda 
atsetooniga töötluse puhul geelikompressimeetodist ning eemaldada lahustuv lakikiht 
siiski vatitampoonidega.  
Peab mainima, et atsetooni kasutamise lakikihi eemaldamisel tegi võimalikuks vaid 
eelnev geelikompress triammooniumtsitraadi vesilahusega, vastasel juhul atsetoon 
lakikihti ei lahustanud või tuli selleks kasutada liigset mehaanilist hõõrumist. 
 

 
 

25. Maali puhastusprotsess geelipadjakese ning vatitampoonidega. Esimene vatitampoon eemaldas 
lakikihti koos mustusekihiga, värvudes kohati süsimustaks, teise vatitampooniga eemaldusid kolletunud 

lakijäägid. 
 

Maali alumisel kolmandikul ning lahustitundlikemate pigmentidega maalitud aladel 
kasutati mehaanilise hõõrumise vältimiseks vatitampoonide asemel lahustiga immutatud 
Blitzfix švammi25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Maali allosas võimaldas sile värvikiht (vastupidiselt ülaosa 
reljeefsele värvikihile) ning mitte nii paks lakikiht kasutada 
lakieemalduseks vaid vastava üliimava švammiga vastu maalipinda 
vajutamist. Maali teistes piirkondades antud meetod ei töötanud – 
lakikihti tuli seal selle paksuse ning pinnale jäävate jääkide tõttu 
eemalda mitmes jaos. 

                                                 
25 Suction block (tootja: Kremer) e Blitzfix (tootja: Deffner & Johann) – üliimav konserveerimiskäsn, mis on 

võimeline hoidma suurt hulka vedeliku endas (polüvinüülalkoholist käsnal on selleks välja töötatud 
spetsiaalne kolmedimensiooniline struktuur). Kergelt käsna vajutades saab doseerida maalipinnale 
vajaliku koguse lahust, reguleerides vajutuse kestvusega lahusti toimeaega; lasta lahustil teha pinnal oma 
töö ning seejärel eemaldada tänu käsna absorbeerivusele kergesti kõik jäägid. Funktsioonilt üsna sarnane 
geelile – ei lase lahusel tungida sügavale maalikihtidesse, “töö” toimub maalipinnal olevates kihtides. 
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27. Järk-järguline puhastuprotsess. 

 
 
Lõikejoonte töötlemine 
 
Piki maali servi kulgevate lõikejoonte kinnitamise metoodika oli osaliselt tingitud 
asjaolust, et seda tuli teha vertikaalsel maalipinnal. Maalilõuend oli dubleelõuendist 
lõikejoonte servadest vähesel määral lahti tulnud, kuid mitte mahus, mis oleks kuidagi 
ohustanud terve dublaaži püsimist. Kinnitina otsustati kasutada nn tekstiilipulbrit ehk 
peenestatud polüamiidi.  Pulber sulatatakse silikoonkilede vahel triikides õhukeseks 
massiks, mida saab kääridega lõigata parajaks suuruseks. Spaatlite abil lükati sobivas 
suuruses tükid maali ja dubleerimislõuendi vahele ning sulatati läbi silikoonkile triikides 
uuesti üles, et lõuendid omavahel kokku liita.  
 



 

26 
 

 
Tekstiilpulbri abil kinnitatud praod täideti hiljem osaliselt restaureerimiskrundiga, kuid 
selle eesmärgiks ei olnud pragude kui maali ajaloo lahutamatute osade nähtamatuks 
muutmine, vaid maali põhiosa suhtes nende liigse silmatorkavuse vähendamine. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. Pragusid tuli töödelda korduvalt, et 
vähendada nende servadesse tekkinud 
„lainetust“ ning kinnitada vähesel määral 
irdunud lõuendid omavahel taas kokku. 

 

 
Maalikadude taastamine 
 
Täitmine 
Rebenditelt, mis ulatusid maali ülaosas vertikaalselt Kristuseni, eemaldati vanad täited 
ning retušid nii lahusti (atsetoon) kui skalpelli abil. Rebendite kui visuaalsete 
dominantide „murdmiseks“ täideti need uue restaureerimiskrundiga ja retušeeriti nii, et 
need distantsilt ei häiriks enam maali ikonograafiliselt kõige olulisema osa (Kristuse pea- 
ning ülakeha piirkonna) vaatlemist. Restaureerimiskrundiga täideti ka teised sügavad, 
lõuendini ulatuvad kaod pildikihis.  
Kadude täiteks valmistati  Antwerpenist pärit retsepti26 järgi kruntpasta, mis on 
tööstuslikult toodetud peenpahtli (nt küll laialdaselt konserveerimises kasutatav 
itaallaste Modostuci) ning glutiinliimi sisaldava traditsioonilise maalikadude täitekrundi 
(viimane võib kiriku kliimakeskkonnas pakkuda siiski toidulauda soovimatutele 
organismidele) vahel kuldne kesktee.  
 
Retsept: 
10 g Tylose MH300 (metüülhüdroksüetüültselluloos) 
90 g vett 
10 g Mowiol 4-88 (polüvinüülalkohol) 
90 g vett 
400 g kriiti või kaoliini 
Päev 1: Lahustada Tylose soojas vees (1:9); segada hästi läbi, jätta ööseks seisma 
Lahustada Mowiol soojas vee (1:9), segada hästi läbi, jätta ööseks seisma. 

                                                 
26 Retsept pärineb Kumu kaasaegse kunsti konservaatorilt Kaisa-Piia Pedajaselt, kes selle omandas Antwerpeni 

ülikooli  konserveerimisosakonnas tudeerimise ajal. 
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Päev 2: Segada Tylose ja Mowiol kokku, vaj. 2 tilka formolit, segada hästi läbi, konsistents 
muutub õhuliseks). Lisada kriit (kaoliin) ja segada hästi läbi, jätta ööseks; kui mõni klomp 
ka jääb, lahustub see lõpuks ise.  
Päev 3: Segada veelkord läbi, jagada väiksemateks portsudeks (ca 15 ml) 
 
Näpunäited: Tylose ja Mowiol jäävad vees lahustuvateks. Seda krunti saab spaatliga kanda 
peale paksemalt kui traditsioonilist täitekrunti. Faktuuri andmiseks: lisada pisut vett ja 
kanda krunti pinnale peene pintsliga. Krunt ei lähe kiiresti halvaks, hoida siiski külmikus 
(seal säilib aastaid). Kui  on liiga kuiv, lisada lihtsalt pisut vett; kui liiga vedel, lisada kriiti.  
 
Kohati kasutasime ka pigmentidega toonitud kruntpastat. Antud kruntpasta eelis 
traditsioonilise kalaliimi-kriidikrundi ees on ka selle parem elastsus ning krundijääkide 
pinnalt kergem eemaldatavus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. Puhastatud ning krunditud 
praod maali ülaosas. Maali 
ülaosas, heleda taevapinna 
taustal mõjusid tumedaks 
muutunud lõikejooned väga 
robustselt, seega selles 
piirkonnas üritasid 
konservaatorid neid ka rohkem 
hajutada. 

 
 
Retušeerimine, lakkimine 
 
Nii originaalpinda hilisematest lisandustest eraldava vahekihina kui ka lõpulakina 
kasutati uurea-aldehüüdvaigulakki Laropal A81, mis on arendatud spetsiaalselt 
kunstiteoste konserveerimiseks ning mis on tuntud oma fotokeemilise stabiilsuse, heade 
kolletumis- ning vananemisnäitajate ning samas traditsioonilistele maalilakkidele 
(näiteks dammarile) väga sarnaste esteetiliste omaduste poolest.  
 
Eraldav lakikiht maali ning retušeeringute vahele kanti nailonsukaga, lõpulakki pihustati 
aerosoolsprei “Preval spray” abil.  Maalilakk valmistati Laropal A81 graanulitest, mis  
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lahustati “Stoddard solventis” (alifaatsete süsivesinike segu, ca 15% aromaatseid 
ühendeid, keemispunkt ca 150-200 C. Põhiretsept: 40 g Laropal A 81 graanuleid, 200 ml 
Stoddard solventi (white spiritit); 40 ml isopropanooli. Lisatakse ka paar tilka Tinuvin 
geeli, mis tagab lakisegule UV-kaitse). Jõhvi altarimaali lakkimiseks lahjendati põhisegu 
veelkord Stoddard solventiga poole võrra, samuti lisati liigse läike vältimiseks laki 
matistamiseks pisut mikrokristallilist vaha Cosmoloid H80 (tootja: Kremer Pigmente).  
 
Kuna maali värvikihil esines märkimisväärsel hulgal kulumit ning värvikadusid, oli eriti 
oluline valida retušeerimiseks vahendid, mis oleksid tänapäevasel konserveerimisturul 

oma vananemiskarakteristikute poolest 
parimad. Ülalmainitud Laropal A81-e, mis 
on ka kvaliteettoodete poolest tuntud 
firma Gamblin retušeerimisvärvide 
sideaineks, on väga põhjalikult 
teaduslikult uuritud, katsetatud ning 
kajastatud konserveerimismaterjal, mis 
järgneva saja aasta jooksul võiks 
teoreetiliselt (loodame muidugi, et ka 
praktiliselt) kolletuda vaid minimaalselt.  

 
Eraldi tähelepanu pööraksin 
retušeerimisvärvide lahustile, milleks on 
firma Kremer toode Methoxypropanol 
PM (propüleenglükooldimetüüleeter). 
Antud lahusti sobib ideaalselt just 
sünteetiliste vaikude puhul kasutamiseks 
ning on oma koostiselt üsna unikaalne, 
sisaldades nii alkoholi kui eetri 
funktsionaalgruppe. Konservaatori jaoks 
on tema üheks väga oluliseks plussiks 
suhteline ohutus võrreldes paljude teiste 
lahustitega ning peaaegu märkamatu 
lõhn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. Retušeerimisarsenal – lahusti, Gamblini 
retušeerimisvärvid ning firma Winsor & Newton 
asendamatu kvaliteediga pintsel. 
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Kadude konserveerimisel oli eesmärgiks retušeerida kõi kaod ning kulumiga alad. Kuna 
praktiliselt kõik sellised kahjustused (välja arvatud kulum parempoolse figuuri rõival) 
olid taastatavad kujutist rekonstrueerimata, ei kätkenud see otsus tähelepanu väärivaid 
eetilisi dilemmasid, liiatigi, et kasutati kunstiteosele niivõrd säästlikke 
konserverimismaterjale.  Parempoolse figuuri drapeeritud rüü taastamisel oli pisut abiks 
toosama 1938.a. pärit foto, ehkki see, mis oli veel säilinud, muutus märksa loetavamaks 
ka pärast maali puhastamist. Siiski ei olnud selle piirkonna retušeerimisel eesmärgiks ala 
täielik rekonstrueerimine ning kunstniku maalitehnika jäljendamine, vaid häirivate 
kulumialade sulgemine, võttes referentsiks ümbritseva originaalpinna.  
 

 
 
31. Üks kahjustunumaid alasid maalipinnal – parempoolne serv ning põlvitav figuur. Vasakul on näha 
kulum  maalikihil ja situatsioon lõikeprao servas enne konserveerimist, paremal kahjustunud piirkond 
pärast konserveerimist. 

 

 
32. Figuuri peapiirkond enne ning pärast konserveerimist. 
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33. Kristuse rüü ja käsi enne ja pärast konserveerimist. 
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34. Kristuse ja Maarja näod enne ja pärast konserveerimist. 
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35. Erinevate kahjustustega piirkonnad enne ja pärast konserveerimist. 
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36. Maal enne ja päras konserveerimist. 
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5. SOOVITUSED MAALI EDASISEKS SÄILITAMISEKS 

Maali hooldamine võiks olla eelkõige kahjustusi ennetav - vältida igasugust mehaanilist 

kahjustumist (maali vastu puutumist, saasteainete sattumist maalipinnale). 

Võimalusel tuleks maali kord paari aasta jooksul põhjalikumalt üle vaadata, et avastada 

kahjustused võimalikult varakult. Vaatluse peaks vaatluse läbi viima muinsuskaitse 

spetsialist või konservaator. Ka tolmu eemaldamine konservaatori poolt kogu 

maalipinnalt kord paari aasta jooksul aitab edasi lükata järgmist põhjalikumat sekkumist. 

Altarimaali parima eksponeerimise huvides on vajalik paigutada altariruumi 

lisavalgustus, vastav otsus on kiriku poolt juba heaks kiidetud. 

 
Merike Kallas 
maalikonservaator 
(Muinsuskaitseameti pädevustunnisus PT 376/2008) 
 
 
Telefon:  50 98 226 
E-mail:  merike@restuudio.com 


