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1. Vana Egiptus 
Aeg -  3100 eKr -332 eKr 

 

Mööbli materjalina 

kasutasid egiptlased 

kohapeal kasvavat 

akaatsiat, tamariski ja 

seedrit. Süüriast toodi 

seedrit ja küpressi, 

Lõuna-Aafrikast 

eebenipuud. 

Tehnoloogiliselt olid 

egiptlased küll 

primitiivsed, kuid 

nutikad. Kuna oskused 

ei võimaldanud suure 

pinnaga paneelide 

valmistamist, siis 

rakendati n.ö. kokku 

lappimise tehnikat: 

väiksemad puutükid 

ühendati üksteisega 

kinnituspulkade abil ja 

selleks, täiendavalt ka 

sidumist taimse või nahkse nööriga. Metallist naelu hakati kasutama 18. dünastia ajal. Detailide 

ühendamisel tekkinud praod topiti täis ning mööbli 

pind kaeti lõpuks pahtliga (kips), selle peale maaliti, 

mõnikord ka jäljendades ehtsat puud või kivi. 

Egiptlased tundsid ka vineerimist ja dekooritehnikatest 

elevandiluu ja eebenipuuga, lehtkulla, -hõbeda, lapis 

lazuli ja metalli lehtedega tehtavat mosaiiki. 

Tööriistadest kasutati meislit, vasarat, kirvest, puuri ja 

nuga, abi leiti ka liimist; höövlit ei tuntud ja sellega on 

seletatav pindade n.ö. järele aitamine. 

Istemööblist kasutasid egiptlased taburette ja järisid, 

millest vanimad olid kerged, papüürusest kokku 

punutud ja mille härja- või lõvikappi imiteerivad jalad 

olid alt väljapoole kaardu. Toolipõhja materjali tõttu oli 

põhi nõgus, see vorm säilis ka hiljem, punutud või 

plangust põhja juures. Jalgu oli kolm või neli, tehti ka 

ristjalgadega, kokku käivaid järisid. Neid kasutasid 

Egiptuse sõja pealikud ning hiljem ka Rooma 

sõjaväelased, kes nimetasid sellist istet curulis'eks.  

Foto 1 - Lehtkullaga kaetud taburet, leitud Tutanhamoni hauast. Egiptuse muuseum, Kairo, Egiptus. 

 

Foto 2 – Kokkupandav järi . 1550–1070 eKr. Nüüd Vahemere 
arheoloogiamuuseumis, Marseille's. 
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Istmele lisati hiljem seljatugi ning sellest 

sai leentool. Konstruktsiooni edasi 

arendades saadi raamkonstruktsiooniga 

tool, mis tulenes tõenäoliselt voodist. 

Lisatud seljatugi oli esialgu liidetud 

täisnurga all ning seetõttu oli see jäik ja 

ebamugav. "Järilikkust" rõhutas esialgu 

ka see, et toolid olid väga madalad 

(ainult u. 30 cm kõrgused).  

Toolidele tehti ka käetoed, need 

kombineeriti tooli külgedele kahest, 

seljatoest veidi madalamast 

puuplangust. Tooliga sarnanes vaarao 

troon, millest kuulsaim on Tutanhamoni 

oma: trooni jalad kujutavad 

lõvikäppasid, kusjuures käpa ja jalatüve 

vahel on iseloomulik ümmargune plokk, 

käetugedel on lõvimaskid ja 

maokujutised, mis pidid valitsejat 

kaitsma kurja eest, puust selja tugi on 

nikerdatud ja kaetud lehtkullaga, mille 

sisse on "istutatud" taevasinise fajansi ja 

punase klaasi tükikesed. Nikerdus 

kujutab vaaraod ja tema naist.  

 

Koduse vara hoidmiseks 

kasutatavaid mahuteid oli 

egiptlastel mitmesuguseid, 

alates korvidest ning lõpetades 

keraamiliste anumate ja 

puukastidega. Alles Uue riigi 

ajal sai jõuka egiptlase "kapiks" 

kirst, mille luksus eksemplari 

tuntakse hästi jälle eelkõige 

Tutanhamoni haua põhjal. Kirst 

kujutas endast jalgadele 

tõstetud kasti, mille kaas oli 

poolümar, viilkatuse sarnane 

või lame. Vaarao kirst oli 

rikkalikult maalitud fassaadiga, 

millel kuju tati hobuserakendil 

olevat valitsejat vaenlasega 

võitlemas. 

Foto 3 - Tutanhamoni kuldne troon. 1336–1327 eKr 

 

Foto 4 - Tutanhamoni maalitud kirst (valitses 1332–1323 eKr).  
Egiptuse muuseum, Kairo, Egiptus 
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Egiptuse lauad olid tavaliselt väikesed, plaat oli kas puust, punutud, metallist või kivist. Jalgu võis olla 

vaid üks, kuid ka kolm või neli, vormilt olid need sarnased tooli- ja voodijalgadega 

 

 

Vanimad teada olevad Egiptuse voodid olid 

tehtud puutüvedest, mis lükiti üksteise 

kõrvale ja seoti kinni, nii et tekkis 

parvetaoline lavats. Juba 1. dünastia ajal 

said voodid endale jalad, alul harjasõra-, 

hiljem ka lõvi käpakujulised. Voodiraam oli 

üle tõmmatud naha või kangaga, mis oli 

haakidega kinnitatud ja mille peal oli 

madrats. Vooditel võis olla kas peats või ka 

jaluts, mille pind oli nikerdatud näiteks 

lõvimaskikujuliseks. Patja egiptlased 

magades ei kasutanud, selle asemel oli jäik 

puust peatugi. 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 - Vana Egiptuse voodi, leitud Kha hauakambrist. (1550-1292 eKr).  
Asub Torino Egiptuse muuseumis 

 

Foto 6 – Puust peatugi. 2635–2155 eKr. 
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2. Vana Kreeka (Antiikkreeka) 
Aeg -  2000 eKr - 30 eKr 

 

Materjalidena kasutati kohaliku puitu – pähklit, tamme, küpressi, seedrit ja oliivipuud. Kehvem ja 

odavam puu kaeti väärtuslikuma puidu vineeriga, samuti kasutati metalli või luud. Kõige odavamaks 

mööbliks peeti lihtsalt värvitud mööblit. 

Voodi ehk kline koosnes raamist ja postjalgadest, mida kaunistasid maalingud või intarsia. Voodi ühe 

otsa jalad olid kõrgemad kui teisel. Lavatsi põhi põimitud rihmadest. Lisaks kasutati madratsit, mis oli 

heinte või villaga täidetud. Kline ees jalapink  (aste) ja kõrval laud (trapeza). 

Kõige kaunimaks Kreeka istmeks peetakse klismos´t , tooli millel Homerose järgi olevat istunud ka 

jumalad. Vaasimaalingud  tõendavad, et klismos oli üldlevinud. – väljapoole kõverdatud sirbi 

kujuliste jalgadega, seljatoe kumer plaat oli õlgade kõrgusel. Ergonoomiline vorm saavutati puidu 

oskusliku painutamisega. Sellel puudus  igasugune dekoor. Klismose hiilgeaeg oli 5-es sajand eKr. 

Foto 7 -  Voodi ehk kline ja selle ees olev laud ehk trapeza 

Foto 8 - Vasakpoolsel pildil on Klismose tool, mida kasutab vanakreeklane ja paremal on tänapäevane Klismose tool 
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Kõige tavalisem istemööbel oli järi 

ehk diphros – selle väljapoole 

kõverduvatele kaarjatele jalgadele on 

paigutatud isteplaat. Veel lihtsam oli 

nelinurkne kast, mille küljeplangud 

võisid olla maalitud. Järi oli iste, 

millel istusid nii inimesed kui 

jumalad, seda võib näha paljudelt 

vaasimaalingutelt. 

 Motiivid ja ornamentika laenati 

arhitektuurist. Kasutati selliseid 

ornamente nagu meander, jooksev 

koer, pärlinöör, hammaslõige, palmett, 

liilia, akantuseleht, loorberipärg jm.  

Kaunistamiseks nikerdati ja kasutati 

mosaiike. Intarsias hõbedat, elevandi- ja 

kilpkonnaluud. 

Kappi Kreekas kodudes ei 

kasutatud, küll aga poodides. Kodus 

oli tavaks riideid riputada seina nagi 

või naelte otsa. Panipaigana 

kasutati kirstu (kiste). Selle vorm oli 

laenatud egiptlastelt: kirstu kaas oli 

lame, kumer või majakatuse 

sarnaselt viilukujuline. Viilukujulise 

kaanega kirst meenutas väikest 

„asjade maja“. 

 

 

 

 

Foto 11 – Terrakotareljeefil on kujutatud kirstu ja istet 
ning naist panemas pesu kirstu. 

Foto 10 – Järi ehk diphros 

Foto 9 – Kreeka ornamentika 
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3. Bütsants 
Aeg - 395-1453 

Bütsantsi mööblis kajastus selle maa nö kahe vahel olek: mõjutusi on nii idast kui läänest. Vormilt oli 

Bütsantsi mööbel raskepärane, oriendilikum ja vähem kreekapärast elegantsi. Kõige 

mitmekesisemad olid 

istmed, eriti valitsejate 

troonid. Rohkete 

nikerdustega. Troonide ja 

leentoolide kaaslaseks oli 

alati madal jalapink ehk 

järi, sageli pehmendatud.  

Lauad kas x-kujulistel 

jalgadel või postjalgadel. 

Lauaplaat kas kivist või 

puust. Söögilauad reeglina 

suured, ümara või 

poolümara plaadiga ja 

kõrgete jalgadega.  

Bütsantsi paraadvoodi oli 

baldahhiin voodi, mille 

raam toetus neljale 

sambakujulisele toele, 

millele omakorda toetus 

katus karniis. Karniis külge 

kinnitati kas kahelt või 

kolmelt poolt kardinad. 

Interjöör – tavalised peatsi 

ja jalutsiga voodid, kušetid 

olid reeglina seina nišis ehk 

alkoovis.   

Mööbli liigid – Kodudes oli 

lihtne kokkupandav 

mööbel (toolid, lauad), 

voodi asemel madrats või 

lihtne platvorm. Kirikutes, 

lossides raske ja uhke, 

troonid, kirstud. Trooni 

puhul on tunda Ida 

despootia mõju – trooni 

kui võimu sümboli 

rõhutamine. 

Foto 12 – Maximianuse troon. Ravenna. 6. sajand 
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Materjalina kasutati puud, metall, elevandiluu ja kivi. Nende töötlemisel rakendati  kõiki antiigis 

tuntud tislerioskusi. Detailid – Nikerdustes kasutati (troonidel) terveid stseene  apostlite ja Jeesuse 

elust. Samuti stseene Kreeka mütoloogiast. Laudade, toolide jms  jalgade ülaosas loomapead, 

alaosas loomakäpad. 

Viimistlus – nikerdused, intarsia ja maalimine. Konstruktsioonis olid puust osad ühendatud tappide 

abil. Liitekohad siluti mörditaolise seguga ja peale kanti dekoratiivne maaling. 

Foto 13 – Veroli kirst.  
Kaetud elevandiluust nikerdatud plaatidega, milledel on kujutatud stseene Kreeka mütoloogiast. 10 sajand 

Foto 14 – Bütsantsiaegne mosaiik Maarja lahkumine. Näha on Bütsantsile iseloomuliku kujuga voodi.  
Chora muuseum Istanbul 
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4. Gootika 
Aeg -  12-15 saj 

 

Enamik gooti ajast säilinud esemeid on pärit 

kirikuist. Tunda on tugevat romaani stiili mõju. 

Kasutati palju kaaremotiive ja petiknišše.  

Raamkonstruktsiooniga mööbel muutus 

valdavaks peale 1320 aastat kui võeti 

kasutusele saag. Mööbel muutus oluliselt 

kergemaks. Hilisgooti ajajärgul võeti Itaalias 

laiemalt kasutusele tisleripink, mille abil sai 

vormile palju juurde anda. 

Materjalideks olid Põhja- ja Lääne Euroopas 

tamm, pähkel, kuusk ja mänd. Lõuna 

Euroopas domineerisid pehmemad puuliigid, 

kasutati ka pähklit, sidrunipuud, küpressi ning 

õuna- ja pirnipuud. Erineva materjali kasutuse 

tõttu oli Euroopa eri osade mööbel erinev. 

Näiteks Põhja- ja Lääne Euroopale oli omasem 

ažuurne lõikeornament, milleks kõvad 

puuliigid ülimalt hästi sobisid. Lõunas aga 

kasutati rohkem lamedat lõikeornamenti.  

Detailidena olid Põhjas levinud  laenud 

arhitektuurilt (leekestiil, kalapõis, 

eesliselgkaar jne) Lõunas aga kasutati rohkem 

naturalistlikku loodusmotiividest laenatud 

ornamentikat, mis nikerdatatuna hiljem üle 

maaliti. (viinamarjalehed ja -marjad, rosetid, 

lilled (mille fleurs), ristlillik). Itaalia gooti 

mööblile oli omane mitmete antiigi 

vormivõtete säilitamine. 

Kõige enam tarbitavaks esemeks jäi ka 

gootikas kirst. Vormilt  meenutas see endiselt 

väikest maja, eriti kui tal oli katuskaas. 

Viimistlus oli  aga võrreldes romaani 

perioodiga oluliselt peenem. Kirstud olid 

raamkonstruktsiooniga ja nende paneel 

kaunilt nikerdatud või maalitud. Kui kirst oli 

lameda kaanega, siis kasutati seda ka pingi ja 

magamisasemena.  

Kirst oli ühtlasi ka kohver (sellel olid küljes 

Foto 15 - Kirst-pink. Seljatugi liigutatav, pingi all on panipaik. 
15 saj Holland 

 

Foto 16 – Gooti baldahhiin voodi on kaetud madalate puulõigetega 
ja maalingutega. 15 saj 
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sangad). Ja ilmselt just seetõttu, et kirst transportimisel paremini vastu peaks kasutati kirstudel 

raudnurgikuid. Itaalias hakati 14 sajandil kasutama antiikse sarkofaagi tüüpi kirstu – cassone´t.  

Kapid lihtsalt küljele keeratud kirstud veidi erinevad. Need on juba kahe- või neljaukselised, kõrged 

ning massiivsed. Meenutasid kaht või mitut üksteise peale tõstetud kirstu. Uuenduseks on kapi 

alaosas soklit meenutav paneel. Neljaukselise kapi keskosas vahevöö ning ülaosas profileeritud 

karniis. Uksed ja muud detailid olid kas maalitud või nikerdatud. Kappide külgedel (nagu kirstudelgi) 

olid käepidemed, mis hõlbustas selle transportimist. Puhvetkapp (credenza  itaalia k usaldus) võeti 

üle altarikapist. Kapile pandi toidud, mida teener pidi enne serveerimist maitsema, et ära hoida 

mürgitamist. Kasutati põhiliselt just  nõude hoidmiseks. 

Laudadest olid enim levinud nn kastlauad. Lauaplaadi aluse kujundas 15-20 cm kõrgune kast. Kui 

lauaplaat ära tõsteti, oli kasti põhi ühtlasi kirjutuslauaks. Põhilised istmed olid järid, pingid. 

Esindusiste oli troonilaadne. Seisis voodi kõrval ja selle kast peitis ööpotti. Levinud oli ka kirst pink, 

mille oli puuplangust seljatugi ja seda liigutades sai seljatuge liigutada mõlemale pingi poolele. Kuna 

pinki ennast oli selle raskuse tõttu raske liigutada oli säärane seljatugi väga funktsionaalne ja leidlik.  

Voodi oli baldahhiinvoodi, kasutati nii pool- kui täisbaldahiini. Baldahhiin toetus kas raamile või 

laetala külge kinnitatud puuridvale. Voodi küljelauad ja peatsilaud olid rikkalikult nikerdatud. Tekstiili 

osatähtsus gooti interjööris oli suur, sest patjade ja palakatega oli kaetud enamik muidu 

ebamugavalt kõvu ja kindlasti ka külmi mööbliesemeid 

 

 

Foto 17 - Flaami tammepuidust dokumendikarp, kaetud metallist nurkadega ja kaunistusega. 15 saj lõpp 
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5. Renessanss 
Aeg -  14-16 saj 

 

1550 aastal kirjutas Giorgio Vasari: „ Renessanss, see pole mitte üksnes antiigi uuestisünd, see on ära 

pöördumine keskajal järgitud „kreeka maneerist“, see on tagasitulek looduse ja loomuliku juurde“  

Kogu ornamentika oli renessansis erakordselt rikkalik. Siin kasutati nii antiigis levinud meandrit, 

munavööti, pärlinööri, hammaslõiget, „jooksvat koera“, akantuseväänlat, medaljone, rosette, liiliaid 

jne. Ka otse arhitektuurist laentatud motiive: karniise, frontoone, arkaade, pilastreid, sambaid, 

hermeseid, voluute.  16 saj lisandusid groteskid - sümmeetrilise  kompositsioonina väljakasvavatesse 

taimeväänaldesse põimitud pool-loomi, pool-inimesi, maske, linde ja fantastilisi olevusi esitavad 

pilditahvlid. 

Nikerduste rohkuse tõttu kasutati palju pähklipuu (kerge nikerdada), lihtsam mööbel paplist, 

kastanist või muust vähem hinnalisest kohalikust puust. Kohati mõjusid nikerdused juba nagu 

skulptuur (Firenze mood, ümarplastiline teostus). 

Dekooritehnikatest oli hinnatud intarsia – puupinna sisse uuristati nišid, millesse paigutati 

Foto 18 - Rikkalikult 
nikerdatud 

tammepuust 
puhvetkapp ehk 

credenza. 
Prantsusmaa 15 

sajand 
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elevandiluust, metallist, pärlmutrist või mõnest muud värvi puuliigist kujundid, ornamendid.  

Levinud oli ka šartrööslik mosaiik (prantsuse k Chartreuse) - erinevatest puuliikidest ja elevandiluust 

lõigati välja soovitud mustri kujundid ja kleebiti üksteise külge. Kui selline plaat oli kokku kuivanud, 

saeti see väga õhukesteks kihtideks ja kleebiti soovitud eseme pinnale. Šartrööslik mosaiik kasutas 

tavaliselt geomeetrilisi mustreid.  

Laua tüüpe oli mitu. Enim levinud olid kastlauad. Üsna sarnane gootikas tuntule, erinevus oli vaid 

mustrites. Silma torkasid lauajalad oma mitmekülgse vormi poolest: oli  antiikvaasi imiteerivad 

küljelaudu, voluutjalgu, piilarjalgu, arkaadimotiiviga jalgu. Kõrgrenessanssis tuli ette ka täiesti 

skulputuraalseid ja balusterjalgu.  

Mustritega võis kaunistatud olla ka puust või marmoritst lauaplaat. 

Itaalia istemööbel – toole hakati polsterdama, kasutusele jäi ka lahtise padjaga pehmendamine. 

Enamasti kasutati nn kuldnahka (pressitud ja polükroomitud mustriga nahk) ning sametit.  Kinnitati 

ümarapealiste vasknaeltega, mis mõjusid kaunistusena.  

Foto 19 - Pähklipuust laud. Itaalia 16 saj 
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Itaalia tooli efektseim vorm oli sgabello (Toscana), mille jalapartii ja nelja- või kaheksanurkse 

istmeplaadi sisse tapitud seljatoe moodustasid rikkalikult nikerdatud plangud.  

Teiseks toolivormiks on Savonarola tool  ehk 

Rooma curulis'e selja- ja käetugedega 

variant. Ristkarkassiga tool oli kerge ja 

kokkupandav. Savonarola nime sai tool alles 

19. sajandil, kui avaldati austust kuulsale 

Girolamo Savonarole. 

 

Foto 20 - Pähklipuust sgabello toolid  ja detail nikerdustest. Nikerdustel kujutatud grotskset maski, putosid, naisfiguure  
ja kartušše.  Itaalia, Veneetsia 1580-1600 

Foto 21 - Nahkpõhjaga kokkupandav ja 
peenelt nikerdatud pähklipuust nn 
Savonarola tool. Firenze 16. sajand. 
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Kolmas toolitüüp oli nn. Strozzi tool, väga napi 

vormi, kaheksanurkse istmeplaadi, nelja allapoole 

kaldu sirge jala ning erakordselt kitsa seljatoe 

plaadiga, mille tippu kroonis medaljon. Tooli 

seljatugi on siluetilt võrreldav paabulinnusulega. 

Tooli seljatoe krooniks on akantuse kaunistusega 

Strozzi vapp, millel on näha võitleva pistriku kuju. 

Tool ise pole kaugeltki mugav, kuid on kindlasti 

üks ebatavalisemaid mööbliesemeid, mis kunagi 

tehtud. 

 Nende toolide kõrval olid levinud tavaline 

kasttool ning kõikvõimalikud järid.  

 

 

 

 

Foto 22 -  Strozzi tool. Itaalia 1489–91 

Foto 23 - Strozzi tooli detail. Itaalia 1489–91 
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Korpusmööbli esindajateks kõrged neljaukselised kapid, mille ülesehitus oli selgelt arhitektuurne, 

majalik: kapp toetus madalatele plokk- või kuuljalgadele (hilisrenessansis), korpus algas 

profileeritud ja kommenteeritud sokliga, "fassaadi" liigendasid pilastrid (või eriti 16. 

sajandil, hermipilastrid), uksetahvlitel oli profileeritud raamistus, kaht ülemist ust eristas alumistest 

eenduv vahevöö ja kapp lõppes karniisiga. Kapi sisemuses oli jaotus horisontaalne, s. t. siin olid riiulid 

ning riideid esialgu mitte ei riputatud, vaid laotati.  

Itaalia renessansi veel üks uhkus oli kõrge puhvet - credenza. Credenzal oli palju vorme: oli nii pikki 

kui ka lühikesi, kahe- ja neljaukselisi, mõnikord olid ülaosas sahtlid. Mahutava mööblina (inimeste 

jõukus kasvas ja ühes sellega paljunes asjade maailm) hakati kasutama ka kabinetkappe. Need olid 

kappidega sarnaselt n-ö. kahekorruselised, ülaosas kitsamad ja mõnikord ka ava tavad - kahe suure 

ukse taha oli peidetud palju väikse maid sahtleid ja laekaid. Mõnedel kabinettidel oli alaosa avatud, 

sarnanedes hilisema konsoollauaga.  

 

Foto 24 - Pähklipuust Credenza. Itaalia, Genua 16 sajand 
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Kirst (universaalne mööbliese, mida kasutati magamisasemena, kohvrina, lauana ja raamatukapina - 

itaalia keeles cassone). Cassone kaks põhitüüpi olid kodu- ja reisikirst. Lame kaas (mõnikord 

marmorplaadiga). Rikkalikult kaunistatud korpus. 16 saj algul sai suurmoeks lõvikäppadele toetuv, 

antiikse sarkofaagi kuju imiteeriv nikerdatud ja poleeritud kirst. Eriti pidulik pidi olema pruudikirst. 

Nikerddekoor võis niisugustel kirstudel mõjuda peaaegu skulptuurina. Käe- ja seljatoe lisamine 

kirstule tegi sellest puust sohva  - cassapanca. 

Cassapanca´t   kasutati ka rahakirstuna, see oli alati lukustatav. (siit ka sõna „pank“ enamikus 

Euroopa keeltes).  

 

 

Foto 25 - Itaalia cassone, tuntud ka kui Morelli Nerli kirst. Toscana 1470 (Puutööd Zanobi di Domenico, kuldamine Biagio di 
Antonio ja maaling Jacopo del Sellaio). 
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6. Prantsuse barokk (Louis XIV) 
16-17 saj (1643-1715)  

 

 

Barokse vormi tõi Louis XIV stiili mööblikujundusse itaallane Domenico Cucci, kelle kutsus juba enne 

kuninga kroonimist Pariisi tööle Mazarin, nõudes "Firenze stiilis" mööblit. Kuni oma surmani töötas 

Cucci Les Gobelins'i 

töökodade juhatajana 

ning oli André-Charles 

Boulle'i kõrval Louis 

XIV stiili tähtsaim 

mööblikujundaja - 

ebenist. Ebenist 

tähendas 17. sajandi 

Prantsusmaal 

luksusmööbli meistrit, 

menuisiers oli tavaline 

mööblitisler. 

 Cucci oli ka see, kes tõi 

Les Gobelins'i  pietre 

dure 

(poolvääriskividest 

mosaiik) tehnika ning 

kelle tehtud on 

Versailles' üks 

kauneimaid kappe - 

eebenipuust kabinet, 

mille ustel oli pietre 

dure dekoor ja mille 

nikerdatud osad olid 

kaetud kullatud 

pronksiga. 

Foto 26 - Üks kolmest 
Itaalia meister Domenico 
Cucci meisterdatud puidust 
kabinetist, uksed kaetud 
pietre dure tehnikas 
mosaiigiga. Valmistatud 
1665–1675 Pariisis. 
2009 aastal müüdi oksjonil 
4 521 250 naelaga, ilmselt 
kõige kallimalt müüdud 
mööbliese maailmas. 
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 Päikesekuningas  valitses 

väga pikalt ja muutus 

mõnevõrra ka stiil. Selle 

esimene järk kestis kuni 

1683 aastani oli vormilt 

raskepärasem ja 

pompoossem, dekoor oli 

väga plastiline ning, 

koondudes enamasti 

jalaosale, jättis esemest 

ebaproportsionaalse mulje. 

Ornamendi 

lemmikmotiiviks oli 

akantuseväänel, mis 

võimaldas luua ja rõhutada 

plastilisust ja dünaamikat.  

Stiili teine järk oli 

tasakaalukam, 

klassitsistlikum: eseme 

ülesehitus oli nähtaval ja 

dekoor paigutati enamasti selle konstruktiivse skeleti antud raamidesse. Baroklikkus avaldus selles, 

et mõningate detailide puhul seda reeglit siiski rikuti, näiteks Boulle'i kummutitel kasvas jalalt alguse 

saanud akantuseväänel 

katkematult edasi 

kummuti korpusele.  

Sekretärkapid ja 

kummutid olid Louis XIV 

stiilis uudsed 

mööbliesemed, milles 

hoiti kirju ja raamatuid. 

Ajajärgu lõpul muutusid 

populaarseks klaasustega 

vitriinkapid, millesse 

paigutati hinnalised 

esemed, kunstiesemed ja 

nõud. Riidekapp Louis XIV 

stiili esindusesemete 

hulka ei kuulunud ning 

seepärast seda 

esindusruumides ei 

seisnud. See-eest oli 

ülimoodne kummut 

(commode prantsuse k. 'mugav'), mis tõrjus välja veel sajandi keskelgi populaarse kabinetkapi. 

Antiikset sarkofaagi meenutavast kummutist sai stiili tõeline lemmikese. 

Foto 27 – Mazarini laud 

Foto 28 -  André-Charles Boulle kummut ehk commode. 1710-1720 
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Stiili kaht järku eristab veel üks ja ehk kõige silmatorkavam tunnus: 

esialgne Louis XIV stiil kasutas mööbli juures sirget spiraalsambaks või 

balustriks treitud jalakuju, hiline kurvatuurset ehk cabriol-jalga 

(nimetatud ka hirve jalg-tüübiks). 

Uue stiili vormitaotlused põhjustasid muutusi ka mööbli valmistamise 

tehnikas. Et saavutada ümaraid pindu, tuli õppida vineeri kihte kokku 

kleepima, pärast nende konarusi lihvima ja lõpuks lakkima, et 

kleebitust võimalikult varjata. Silinder vormide saamiseks kasutati 

suuri vineeritükke, mis pärast kleepimist pressiti nõgusvormi, 

sfääriliste vormide puhul kleebiti väikesed vineeritükid mosaiigi sarnaselt puualusele ning pressiti 

neid siis kuumade liivakottide abil. Dekooritehnikatest saavutati eriline meisterlikkus pietre dure 

tegemisel, nikerduste kuldamisel ning marketrii, pronks inkrusteeringu ja lakkmaalingu tegemisel. 

Vastavalt stiili üldisele ühtlus ihalusele hakati mööblit valmistama komplektide kaupa.  

Kõige olulisemaks Louis XIV mööblitükiks oli kahtlemata voodi. Voodite hulgas omakorda hierarhia 

tipus Versailles' kuninglik paraadvoodi, mis oli kullatud ja punasest sametist baldahhiiniga, mis 

toetus neljale postile, voodi peatsiosa kaunistas brokaatkangas, mida võis kasutada ainult kuninga 

voodil, samuti tohtis ainult kuninga voodi juures baldahhiini kangas põrandani ulatuda ning vaid siin 

võis voodit (nagu kirikus altarit) ümbritseda balustraad. Louis XIV stiilis levinud vooditüübiks oli ka lit 

à la duchesse - voodi, mille baldahhiin toetus kahele peatsist tõusvale postile ning väheldase 

baldahiiniga lühem päevakušett - lit a´l'ange.  

Toolijala vormiga 

analoogse arengu tegi 

läbi lauajala vorm - 

baluster, spiraal- ja 

skulpturaalsetest 

jalgadest kõverate 

cabriol-jalgadeni. 

Lauaplaat säilitas oma 

rolli dekoorikandjana 

spetsiaalsete ilulaudade 

puhul, mille plaat oli 

kaunistatud hinnalise 

intarsia, marketrii või 

pietre dure´ga. 

Lauaplaadi kuju muutus 

17. sajandi lõpu poole: 

senise nelinurkse 

lauaplaadi asemele tulid 

ümarad ja ovaalsed. 

Louis XIV perioodi lõpu 

erilisteks moelaudadeks 

said kullatud või pronksitud skulptuurse jalaga konsoollaud, mis tavaliselt paigutati akende vahele 

või paarina vastu mõlemat külgseina. Ka Prantsusmaal oli stiili moeesemeks gueridon - lille-, 

skulptuuri- ja küünlaalus.  

Foto 29 – Pähklipuust konsoolilaud, nikerdatud, kullatud, Sarrancolini marmorist lauaplaat 
Duc d'Antin. Prantsusmaa, Louis XIV periood, c. 1700–1720 
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Louis XIV pikaajalise 

valitsemise vältel kasvas 

istemööbli tähtsus: 1680. 

aastail võis õukonnas 

kõrgeleenilist, sirgete 

spiraal- või 

baltusterjalgadega leentooli 

kuninga körval kasutada 

vaid regent (ja aadlikust või 

kodanlasest peremees omas 

kodus). Kõik teised 

kasutasid taburetti või 

kokkukäivat x jalgadega järi 

(ployant).   

17. sajandi lõpul algas pehme leentooli 

kiire areng. Kõige levinumaks sai nn. 

fauteuil - cabriol-jalgadega, ümardatud 

nurkadega ja polsterdatud seljatoe ning 

pehmendatud käetugedega leentool. 

Polstrikangana kasutati peamiselt sametit 

ja gobelääni. Populaarsust kogus ka diivani 

üks eelkäijatest kanapee - kahele-kolmele 

mõeldud polsteriste, mille puidust 

konstruktsioon on seljatoel siiski nähtaval.  

 

 

 

Foto 30 - Paar Louis XIV nikerdatud, lakitud 
ja kullatud pähklipuust tugitoole - Fauteuile. 
18 sajand. 

Foto 31 - Louis XIV nikerdatud kullatud puidust 
taburet. Umbes 1690. aastal 

Foto 32 - Louis XIV gobelääniga kaetud tugitool. 18. sajand 
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7. Itaalia barokk 
17 sajand 

 

Barokkstiilis oli eesmärgiks terviklik 

ruum. Mööbli vormikõne lähtus 

arhitektuurist senisest enam. 

Materjalidest kasutati puitu, eelistati 

musta eebenipuud ja elupuud. Mööbel 

oli kaunistatud dekooriga, 

skulptuuridega ja tihti olid need 

omakorda kaetud kullatisega. Itaalia 

barokile oli iseloomulik Firenze mosaiik 

ehk pietre dure – poolvääriskividest 

mosaiik, milles kasutati kividena 

ahhaati, kaltsedeoni, lapis lazuli´t, 

sardoonüksit, profiiri ja haruldasi 

marmorisorte. Tulemus oli 

„kivimaaling“, kas ornamentaalne või 

figuraalne. Neid lauaplaatidele ning 

kapiustele. Pietre dure dekooriga 

kaunistati sageli ka ukse- ja aknapalesid 

ning terveid seinapaneele.  

Foto 33 – Firenze mosaiik ehk Pietre dure lauaplaadi detail. Cosimo Fanzago (1591-1678) Napoli, 17. sajandi lõpp 
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Korpusmööbel - selle 

vorm kujutas justkui 

miniatuurset arhitektuuri, 

see oli maja millel oli oma 

sokkel, portaalimotiivid, 

karniisid, friisid, paneelid 

jms. Selle kujunduse 

tüüpilised esindajad olid 

kabinetid -  kapid, mida 

sageli kavandasidki 

arhitektid. Kabinettide 

kõrval omandasid 17. 

sajandil üha 

enama tähtsuse kõrged 

nelja või kahe uksega 

kapid, mille pind oli taas 

suurepärane koht dekoori 

fantaasiarikkusega 

uhkustamiseks.  

Teiseks oluliseks mööbli liigiks olid lauad, ja nende puhul oli võimalik dekooriga maksimaalselt 

mängida, paigutades selle nii lauaplaadile- pietre durena, marmor- või lakkpaneelina – kui ka 

jalgadesse. Laua jalana pandi plaati hoidma skulptuur. Selle motiividena olid eriti armastatud greifid, 

lõvid ja atlandid, aga ka putod ja inglid. Skulptuurjala kasutamine oli iseloomulik just Roomale, 17. 

sajandi lõpul see mood siiski taandus. Teine võimalus oli kasutada baluster või spiraaljalgu, mida 

allosas ühendas sageli x-vormiga sidepuu. Lauaplaadi alla kinnitati sageli veel „rippuv“ lisadekoor.  

Foto 35-  Itaalia pietre dura, skulpturaalsed nikerdused kaetud kullatisega. Firenze 1720-30 

Foto 34 - Barberini Cabinetca. 1606–23 
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Erilisel kohal oli laudade seas 17. sajandi leiutis konsoollaud, mis ideaalselt 

sulandus seinaga, otsekui liibudes selle vastu. Konsoollaudu teostasid sageli 

skulptorid, sest nende jalapartiid asendas skulptuur. Tuntuimad konsoollauad 

on teinud Veneetsias töötanud 

Andrea Brustolon. Kellelt on 

teada ka skulpturaalseid 

peegliraame. 

 Skulptorid tegid veel üht 

tüüpiliselt barokset 

eset, gueridoni - kõrget 

skulptuurjalal seisvat 

dekoratiivse vaasi, küünlajala 

või skulptuuri alust postamenti, 

mille vorm lähtus Vana-

Rooma tripoodist.    

 

 

Foto 36 – Konsoollaud. 18 sajand Itaalia 

Foto 38 – Detail  Andrea Brustoloni käsitsi nikerdatud itaalia 
pähklipuust tugitoolilt. 

 

Foto 37 - Andrea Brustoloni küünlajalg ehk gandelbara. 
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Itaalia baroki kuulsaimad toolid on 

tegelikult troonid, massiivsed 

raamkonstruktsiooniga, baluster-

või spiraaljalgadega, polsterdatud leeni ja 

puust käetugedega istmed. Sageli püüti 

nende jalad kujundada võimalikult 

skulpturaalselt. Polstri kattematerjalis 

kasutati palju Lucca siidi ja Genua sametit, 

millesse oli muster sisse pressitud.  

Toonidest domineerisid sügavad punased 

ja rohelised, kuid muidugi sõltus valik 

ruumi üldisest koloriidist.  

 

Ka barokne voodi demonstreeris Itaalias 

pigem tekstiili, mis kattis isegi voodi 

külgpaneele. Muidu oli konstruktsioon 

peaaegu peidetud, nikerdatud peatsi osa oli 

alati kullatud. Kuld oli baroki materjalidest 

kindlalt esikohal ning tema roll arhitekttuuri, 

ruumi ja sisustust ühendava elemendina oli 

silmatorkavalt oluline.  

 

 

Foto 39 - Andrea 
Brustoloni käsitsi 
nikerdatud itaalia 
pähklipuust tugitool. 

 

Foto 41 - Andrea Brustoloni tugitool 
„Lapsed“ („ Aux Enfants“). 

Foto 40 – detail Andrea Brustoloni tugitoolilt 
„Lapsed“ („ Aux Enfants“). 
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8. Prantsuse rokokoo (Louis XV) 
Aeg -  1730-1780 

 

Rokokoo mööbel on palju madalam, 

kergem, heledam ja peenem, kui 

varasemalt. Tavaliselt on rõhutatud 

sedagi, et rokokoo mööbel on n-ö 

naistemööbel. Louis XV ajal said peale 

Madame de Pompadouri tuntuks nii 

mõnedki intellektuaalsete aadlidaamide 

salongid. Rokokoo istmed on madalad, 

kuid sügavad, et daamide võreseelikud 

ära mahuks; rokokoo kapid on oma 

baroksete eelkäijatega võrreldes lausa 

pisikesed ja õrnad.  

Rokokoo mööbel oli erinev ka selle 

poolest, et selle idee ei olnud enam 

traditsioonilises mõttes arhitektuurne. Ebenistid püüdsid mööblieseme ülesehitust varjata. Nii tehti 

üleminek cabriol-jalalt tooliraamile või kummutikastile sujuv, see varjati rokokoo väänlaga ning piirid 

(sahtli- ja kapi ukse) jäid nõnda hoopis märkamatuks. Kogu ese mõjus selle tulemusena terviklikuna, 

ühtse skulpturaalse vormina.  

Uutest mööbliesemetest tuleb eelkõige nimetada kaht naistega seotud eset. Kõrgete saledate 

jalgadega, liigutatava, laekakesi ja sahtleid varjava silinder kaanega sekretäri ja daami kirjutuslauda, 

mis oli varustatud cartonnier'ga - dokumendi 

kapikesega, mis paigutati laua tagumisele 

äärele ja mille peal oli spetsiaalne paik kella 

jaoks. Daami kirjutuslaual polnud tavaliselt 

sahtlit, selle jalad olid proportsioonilt 

ülikõrged - ikka selleks, et seelik mugavalt ära 

mahuks. Muidugi olid daamidele olulised ka 

liigutatava peegliga tualettlauad, étagère'id - 

mitmekorruselised lauakesed, mida kasutati 

nipsasjade eksponeerimiseks, ning 

mitmesugused, vormilt kirjutuslauaga 

analoogsed väikelauad - käsitöö-, lugemis-, 

tee-, veini- ja kaardilauad. Kõigile neile oli 

iseloomulik cabriol-jala eriline saledus, 

lauaplaati toetava raami serva kurvilisus ning 

lauaplaadi enda lainetavad küljed.  

 

Foto 43 - Madame de Pompadouri tuba Versailles ’i lossis 

Foto 42 –  Louis XV vernis martini tehnikas sekretärlaud. 
Ebenist Pierre IV Migeon 1735-40. Vernis martin 
dekoratsioon Martin Freres  
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Louis XV stiili peamiseks mööblimeistriks jäi skulptor ja nikerdaja 

Charles Cressent, kes jätkas kuningliku ebenistina. Cressent läks kaasa 

Oppenord'i ja Meissonnier' uue ornamendistiiliga, ta oli eriti hinnatud 

pronksdekoori ja marketrii meistrina ning täitis tellimusi ka teiste 

Euroopa õukondade jaoks (Inglise, Baieri jt.). Eriti tuntud on tema 

kartelüürid (cartelur)- küllusliku, kullatud pronksist ornamendi 

kompositsiooni sisse "istutatud" seinakellad. Teiseks Louis XV stiili 

meistriks oli Antoine Robert Gaudreau. Korpusmööblist oli endiselt 

populaarne kummut, millel oli enamasti kaks "nähtamatut" sahtlit ning 

pisut salenenud, korpusega kokku sulanduvad jalad. Rokokoo mööbli 

teostamiseks vineeriti kaarduvaid detaile. Dekooris vähenes nikerduste 

osakaal, nende kõrvale tuli pronksis teostatud ornament. Pronksi 

kasutati ka furnituuri (käepidemete ja lukkude) puhul. "Tavalise" 

mööbli kõrval oli rokokoo stiilis eriti moes lakkmööbel, mille teostajana 

said kuulsaks vennad Martin´id, nende järgi hakati kasutatud materjali 

- monokroomset või kulla varjundiga lakki - nimetama vernis 

Martin'iks. Vennad täitsid nii kuninga kui ka Madame de Pompadouri 

tellimusi.  

Kunstnike peeti eriliste võimetega loojateks, see laienes ka 

mööblikunstnikele. 1743. aastal Pariisi mööblitöökodades kehtima 

hakanud komme, et mööbliese signeeriti, õieti tähendas see mööbli 

varustamist tegija enda ja tsunfti pitseriga.   

 

Foto 44 – Charles Cressent´i kummut. 1745–49. 

 

Foto 45 - Charles Cressent´i seinakell. 
ca. 1740–45 
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Rokokoostiili erilise 

tähelepanu all olid istmed. 

Nagu mainitud, olid 

suurteks muutusteks 

kõrguse kahanemine, 

istmepinna sügavamaks 

muutumine ning seljatoele 

kaldenurga tekkimine. See 

kõik teenis üht eesmärki - mugavust. Kujundati hulk uusi istmeliike: bergère- pehme tugitool, millel 

selja- ja käetoed on ühendatud istme ees jalgadeni ulatuvaks polsterdatud leeniks, esimest korda 

teostatud 1725. aastal. Üheks bergère'i 

edasiarenduseks oli duchesse - pikk tool 

millele lisati vastu teine, kuid madalama 

seljaosa ja pikema istmeosaga tugitool. Edasi 

olid kasutusel fauteuil, mis oli enam tool kui 

tugitool ja mille käetoe horisontaalosa oli 

polsterdatud. Kanapee (prantsuse k. 

canapé)- diivan, mille puidust raamistik oli 

nähtaval, mitte polstrisse peidetud. A 

marquise, mis oli "kahene" kanapee, üleni 

polsterdatud sohva. Oluline oli ka tumba - 

ümmarguse või nelinurkse põhjaga madal 

iste, mis oli mõeldud tugitoolis istuva 

daamiga suhtlevale kavalerile.  

Polstrimaterjalina kasutati rokokooajastul 

kõige meelsamini damasti ja siidi, kuid ka 

eelmisest stiilist tuttavat sametit ja gobelääni. Mööbli värvigamma jälgis interjööriansambli kui 

terviku huve: ka polstri juures kasutati pastelselt õrnu toone, mis sageli kordasid seinapaneelide 

gobeläänid (tapisserii) mustrit ja värve. Kokkuvõttes võib tõdeda, et rokokoo oli esimene stiil, mille 

eesmärgiks ei olnud mitte 

ainult esinduslikkus, vaid 

ka mugavus, rüütatuna 

vormi, mis juba varsti 

hakkas pahandama 

rangete klassikaliste 

kujundusreeglite 

apologeete. 

 

Foto 47 – Duchesse Louis XV 18 saj 

Foto 46 – Kanapee.  Nicolas Heurtaut 1753 

Foto 48 – Taburetid 
Louis XV ajast. 
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9. Inglise barokk (Rokokoo ehk Georgian stiil) 
Aeg -  1714 kuni 1830 (Kolme George´i nim valitseja aeg)  

 

Georgian stiili mööbel on mahagonmööbel. Kuna puu oli kallis, siis hakati sellest tegema vineeri, mis 

võimaldas katta ka suuremaid pindu. Istemööbli juures kasutati nikerdus tehnikat ning kogu detail 

valmistati mahagonist. Teiseks enim kasutatud puuliigiks oli pähklipuu, Inglise traditsiooniline 

mööblipuu, asuti valmistama ka pähklivineeri. Marketriitehnika taandus ning mööbli juures hakati 

hindama eelkõige materjali loomulikke omadusi ja nii pähkel kui ka mahagon oma kauni süüga 

sobisid ideaalselt. 

 

Georgian stiili tunnused ilmnevad kõige selgemini istemööbli kujunduses, tunnuslik on cabriol-jalg, 

mis lõppeb nn. käpa ja kuuliga (claw-and-ball foot) ning mille kaarduvat ülaosa kaunistab nikerdatud 

lövi- või saatüri (kitse) mask.  

Tooli seljatugi oli samuti kergelt tahapoole painutatud, käetuge moodustavad horisontaalne ja 

vertikaalne detail olid kurvilised. Tooli polstrina kasutati põhiliselt mustriliseks pressitud ühevärvilist 

sametit. Muu istemööbel jälgis toolide vormivõtteid, analoogse jala kujundusega olid järid ja diivanid 

Foto 49 – Käpa ja kuuliga lõppevad toolijalad 
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(settee), mis kujutasid endast otsekui üksteise külge kleebitud leentoole. Neil oli siis vastavalt kas 7 

või 9 jalga (allosas omavahel sidepuudega ühendatud) ning vastav arv seljatugesid (3-4). 

Vaadeldava ajajärgu lauad olid mitmesugused, üheks enim levinuks oli seinaäärne massiivne, sageli 

marmorplaadiga kaetud konsoollaud, Konsoollaua rikkalikult nikerdatud jalaosa oli tihti kullatud ja 

kogu laud ise seisis sokkelplaadil. Kuna konsoollaud oli raske ja kuulus n.ö. seina juurde, kujundasid 

neid sageli arhitektid. 

 

Foto 50 - Settee 

Foto 51 – Mahagonist ja marmorplaadiga kaetud laud. 18 saj 
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Ka kogu muu korpusmööbel laenas oma vormi arhitektuurilt. Kapid, raamatukapid, kabinetid ja 

sekretärid olid kavandatud "väikeste majadena", millel oli sokkel, pilastritega liigendatud seinad, 

katusekarniis ja mõnikord ka frontoon. Mööbli arhitektuuri juurde kuulus nikerdatud dekoor, mida 

kullati. Üldilmes olid määravad suured vineeritud pinnad ning eriti furnituur  (lukuplaadid ja 

käepidemed). Kummuti vormi võtsid inglased üle Prantsusmaalt, kuigi kuulsate Charles Boulle'i 

kummutitega võrreldes kavandati see ese siin veelgi enam antiikse sarkofaagi sarnaseks. 

 

Georgia stiili teises järgus (1730. aastatest alates) - tungis Inglise mööblikunsti üldse rohkesti Louis 

XV stiili mõjutusi, kuid ka siis jäi saareriik omal moel tagasihoidlikumaks ja hoidis kinni klassikalisest 

vormikõnest.  

Arhitektuuriga moodustasid tolleaegne interjöör ja mööbel kontrasti. Eriti avaldus oo 

ornamendikäsitluses, mis võttis omaks orvandi kaarduva motiivistiku.  Oma mõju oli sellelgi, et 

Inglise aadel hakkas kodude kaunistamiseks kutsuma arhitekte-dekoraatoreid Prantsusmaalt. Nii 

saabus 1736 aastal Kingstoni krahvi tellimust täitma Prantsuse rokokoo üks loojaid Juste Aurèle 

Meissonnier.  

 

 

Foto 52 - Sekretär raamatukapp 18 saj 
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10. Chippendale stiil 
Aeg - 18. sajandi keskel  

 

18. sajandi keskel avas Londonis 

mööblitegijate tänaval oma 

töökoja Thomas Chippendale. 

Hea seltskond ja tutvumine 

Matthias Lockiga ajendasid 

Chippendale'i mööblikavandeid 

koostama ning esimese raamatu 

avaldas ta 1754. "The 

Gentleman and Cabinet-makers 

Director" sisaldas kokku 160 

mööblikavandit. Raamat sai 

kiiresti üldlevinuks ning just 

selle alusel nimetatakse 18. 

sajandi keskpaiga Inglise rokokood 

Chippendale'i stiiliks. Samas pole tänini selge, kui palju Chippendale ise mööblit valmistas, sest tol 

ajal polnud veel kombeks omatehtud esemeid signeerida. Chippendale'i stiili võib samas pidada ka 

esimeseks eklektiliseks uusaegseks mööblikujundusstiiliks, sest siin on kasutatud elemente kõigist 

eespool nimetatud stiilidest - rokokoost, gootikast ja chinoiserie'st. 

Chippendale'i mööbli materjaliks oli mahagon. Kõige enam tuntakse Chippendale'i toole. Need olid 

cabriol esijalgade ja sirge tagumise jalapaariga toolid. Esimeste jalgade kaarduvat "põlveotsa" 

kaunistas maskaroon või kartušš. Mõnikord imiteerisid Chippendale'i toolide jalad bambusetüve; 

Foto 53 – Lehekülg raamatust „The Gentleman and Cabinet-makers Director“ 

Foto 54 - Tool (üks paarist) ca. 1755–60 Kujundus põhineb Thomas Chippendale'i mõjuka mustriraamatu The Gentleman 
and Cabinet-Maker Director (1754) esmatrükil 
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1760, aastate keskpaigast alates oli Chippendale'i istmete esimene jalapaar sageli juba 

varaklassitsistlikult sirge. Väga iseloomulik oli Chippendale’i tooli seljatugi: ažuurne, kas Hiina 

päraselt võretatud või 

vertikaalselt paigutatud 

nikerddekooriga. Mõnikord 

oli nikerddekoori asemel 

kasutatud hiinalikku 

lakkmaalingut. 

Iseloomulikuks Chippendale´i 

stiili näiteks, olid ka kapid, 

eriti klaasvitriiniga raamatu 

ja puhvetkapid. Klaasi 

jaotavad liistud olid 

kujundatud kas hiinaliku või 

gooti teravkaart imiteeriva 

võrestikuna.  Kapi ülemist 

karniisi võis ehtida 

hilisbaroklikult murtud 

viilufrontoon. Chippendale 

voodid olid endiselt 

baldahhiinoodid, kuid 

voodikatust toetavad saledad 

balusterpostid polnud enam 

üleni eesriidega varjatud, vaid nähtaval. Tuntud on ka Chippendale'i chinoiserie-stiilis voodid.  

Lauad, mida Chippendale pakkus, olid kiige sagedamini väikesed ümarlauad, mille kaskne jalatugi 

jagunes allosas kolmjalaks (tripoodiks) ja jalaotsad olid analoogsed cabriol-jalgadega. Leidus ka 

kumera servaga, kõrgete jalgadega laudu, mille lauaplaati ehtis kõrgem metallist võreääris. Kuid ei 

Foto 55 Harewoodi maja 1773. aasta osariigi voodi, mille on valmistanud Chippendale, on üks 
kallimaid esemeid, mida ta kunagi tarnis on. 

Foto 56 

https://en.wikipedia.org/wiki/Harewood_House
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lauad, kummutid, 

sekretärid, pildiraamid 

ega muu sisustus 

polnud oma 

kujunduses sedavõrd 

originaalsed kui toolid 

ja kapid. 1762, kui 

ilmus Chippendale 

"Directori" kolmas 

variant, milles oli 105 

uut mööblikavandid, 

selgus, et tema kui 

moodsaima 

suunakujundaja aeg 

on möödas. Algas uus 

ajastu, mida Inglise 

ruumikujunduses 

ahistas haritud 

professionaali, 

arhitekt Robert Adami 

stiili võidukäik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 57 
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11. Barokk ja rokokoo Eestis 
Aeg -   

 

Kadrioru lossi läbi kahe korruse ulatuv peosaal on 

Eesti hilisbaroki kõige rikkalikum näide. Kadrioru 

lossi algsest sisustusest annab ülevaate 1725 

koostatud nimestik, mis fikseeris siin töötanud Riia 

meistri Johann Braueri ja tema selli Paul Bauchi 

tehtud töö. Inglise toolid olid tõenäoliselt Queen 

Anne´i laadis, punutud toolid viitavad Hollandile, 

lauad sarnanesid arvatavasti balusterjalgseto 

laudadega, mis on Kadrioru Peetri majas. Edaspidi 

saabus sisustusele Peterburist aeg-ajalt täiendust. 

Sealjuures rohelise villase tekstiiliga baldahhiinvoodi 

keisrinna Katariina I jaoks. Mööbli soetamine elavnes 

seoses keiserlike visiitidega ja vaibus pärast neid. 

1764 kujundati ja sisustati lossi seoses Katariina II 

visiidiga. Seinad kaeti roheliste, triibuliste ja 

mustriliste kangas tapeetidega, mis kinnitati seina 

külge nikerdatud ja kullatud karniiside ning 

nurgadekooriga. Seintele kinnitati ka peegelbraad ja 

metalse peegliga lampetid. Akende ette riputati 

rohelised ja valged eesriided. Rohelises kabinetis 

kaeti isegi algne parkett rohelise kaleviga, seal oli ka 

kaks marmorplaatidega kullatud konsoollauda, 

kummagi kohal peegelbraa, ning kuus lampetti, kaks 

valge taftiga sirmi ja valge ahi. Ilmselt kasutas 

Katariina II ruumi magamistoana. Keisrinna tuleku 

puhuks sisustati ka vaarikakarva tuba. Istemööbli 

polster ühtis ruumide üldise värvigammaga, nii telliti 

12 vaarikakarva tooli ja üks leentool. Seda mööblit 

pole enam alles. Ka 18. sajandi lõpuveerandil täienes 

Kadrioru lossi sisustus uute esemetega, siis juba uue, 

klassitsistliku moe järgi. 

 

 

 Rokokoo jõudis Eestisse 18. sajandi esimesel poolel. 

Sellest ajast on meil säilinud juba veidi rohkem 

mööblit. Rokokoomööbel erineb barokist oma 

kerguse ja peensuse poolest. Mööbel muutus palju 

madalamaks, rohkem hakati kasutama heledaid 

toone ja kuldamistehnikat. Mööblikonstruktsiooni 

püüti varjata, oluline oli terviklik skulpturaalne vorm 

Foto 58 - Kadrioru lossi peosaal 

Foto 59 – Baldahiinvoodi Peeter 1 majas, algselt arvatavasti 
Katariina 1 voodi Kadrioru lossis. 1720-1730 aastad 
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ja mugavus. Dekooris oli olulisel kohal asümmeetria, nikerdused olid lopsakad ja külluslikud. 

Puiduliikidest tarvitati kaske, leppa ja pärna, mahagoni. Viimistlustehnikatest olid kasutusel 

lakkimine, kuldamine, maalingud ja värvimine. 

18. sajandil Eestis levinud mööblist annavad aimu nii alles olevad sisustusesemed kui ka Tallinna 

kodanike varaloendid. Muuseumi- ja erakogudes on alles ka Queen Anne'i ja Chippendale'i stiilis 

toole ning kohaliku tööna siinsest kasepuust valminud vastavat mööblit, mida mahagonitooni 

saamiseks värviti. 18. sajandi noobli interjööri juurde kuulus kindlasti ka kappkell ja sageli spinett või 

klavessiin. Akende ette hakati riputama kardinaid, mille värv vastas mööblipolstri toonile. Mõlema 

puhul tuleb üha enam ette moodsaid heledaid toone. 

 

 

 

 

 

 

Foto 60 – Queen Anne´i stiilis tool Tallinna Mustpeade 
vennaskonna kogust. Kask peitsitud mahagoniks. 
1753 Eltesten P. Duborg  

Foto 61 – Tool Tallinna Mustpeade Vennaskonna kogust. 
Madalmaade tüüp. 1700-1725. Tooli kõrge seljatoe keskosa ja 
iste pilliroost punutud. Esijalad nikerdatud, ülaosa lõvipea 
,kujulised. Esijalgu ühendaval rikkaliku akantusornamendiga 
põikpuul kullatud kilbil mustpeade embleem - Püha Mauritiuse 
pea.  
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Foto 62 - Tegu on Põhja-Euroopa tunnustega rokokoolauaga, rokokoolikkus saavutatakse horisontaalsete liikumistega. Ornament - lai 
paelornament on P.-Euroopas ja tuttav ka Eestis. Lauaplaadil tugevaid, selgeid baroki märke - ristumisi ja täisnurki. Hiinalikud figuurid on 
ümbritsetud idamaise raamfiguuriga. Hiina motiivid on selge rokokoo märk. Virumaa Muuseumide mööblikollektsioon. 

Foto 64 -Kabinetkapp 1700-1750, restaureeritud (uued jalad, 
vineerimine jms) Tallinna Linnamuuseum. 

Foto 63 – Hilisrokokoo stiilis sekretär 1750-ndad aastad. Karl 
Timoleoni von Nelfi kogust Muuga mõisast. Eesti Kunstimuuseum. 
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12. Varaklassitsism (Louis XVI 

stiil) 
Aeg -   

 

Louis XVI stiili silmapaistvaim ebenist oli 

Jean-Henri Riesener. Tema 

lemmikesemed olid kabinetid ja lauad. Ta 

on tuntud ka uute mööbliesemete 

väljamõtlejana, näiteks tegi ta 

kaasaskantava laua, mille jalgu oli 

võimalik alt ära võtta.  Esimene 

Riesenerile kuulsust toonud ese oli Louis 

XV-le valmistatud bürookapp (1769) Kapi 

iseloomulikuks elemendiks oli 

silinderkaas, mis jäigi Rieseneri 

"firmamärgiks"  

Edaspidi omandas Rieseneri looming üha klassitsistlikuma vormi, tema korpusmööblit iseloomustas 

eriline peenus,  suuri vineerpindu ilmestas marketrii dekoor, liigendasid saledad pilastrid ja ilustas 

kullatud 

pronksist 

furnituur. 

Kappide jalad 

muutusid ülimalt 

saledaks ja 

kõrgeks.  

 

Foto 65 – Louis XVI tuba Louvre´is 

Foto 66 – Üleminekustiil  
Jean-Henri Riesener,  
silinder kaanega bürookapp 
(Bureau à cylindre)  
umbes 1770.  
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Georges Jacob sai meistriks 1765 ja oli õukonnas tuntud eelkõige oma toolikujunduse poolest. 

Esimesena hakkas ta Prantsusmaal toolimaterjalina kasutama mahagoni. Jacobi toolide jalad olid 

sirged, tavaliselt allapoole 

ahenevad, kanneleeritud 

samba kujulised ja 

istmeraamiga sidus neid 

kuubikujuline 

akantuserosetiga 

kaunistatud detail. Siiski 

on Jacobi toolides veel 

varaklassitsistlikku 

pehmust: toolipõhi on 

ümaralt kumera servaga, 

toolileen ovaalne või 

kilbikujuline, harvemini 

nelinurkne, mõnikord 

Chippendale'i eeskujul ka 

ažuurse lüüramotiiviga 

kujundatud, seljatoest lähtuvad käetoed on kaarduvad. Polstrina kasutas Jacob sissepressitud 

lilleõitega ühevärvilist siidi. Nikerdatud raamistikul, käetugedel ja leeniraamistikul kasutatud 

ornamendid olid täielikult laenatud antiigist - pärlinöörid, meandrid, tamme- ja akantuselehed, 

loorberipärjad. Dekoor oli Jacobi mööblil enamasti kas kullatud või valgeks värvitud. 

Foto 67 - Mehhaaniline laud, mille tellis Marie-Antoinette Jean-Henri Riesenerilt.  See laud toimetati Versaillesesse 12. 
detsembril 1778, täpselt nädal enne tema esimese lapse sündi. Oli mõeldud Marie-Antoinette'i ebamugavuste 
leevendamiseks raseduse ajal. Laua mõlemas otsas, pronksist tahvli taga oli peidus mehhanism, mis võimaldas kuningannal 
kasutada lauda kas istuvas või seisvas asendis. Lauaplaadi keskmist paneeli saab üles tõsta ja ümber pöörates tuleb välja 
peegel. Nuppudele vajutades avanevad sahtlid.  

Foto 68 – Georges Jacobi toolid.  
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Istmetest olid Louis XVI stiili lemmikuteks nn. sultanitüüpi järid, populaarsuse säilitas ka uue 

kujunduse saanud chaise longue: päris ajajärgu lõpul (u. 1785) võeti kasutusele nn gondoltool, mille 

selja- ja käetoed on ühendatud ühtseks kumeraks kaareks. 

Louis XVI stiili lõpupoole oluliseks mööblikujundajaks oli Guillaume Benjeman, kes sai õueebenistiks 

1784 Temagi leivanumbriks oli korpusmööbel (kapid, sekretärid ja kummutid) ja tema lemmikvõtteks 

oli kauni mahagonpinna ja pronksdekoori (mõnikord ka portselandekoori) teineteisele vastandamine 

- sellisena mõjusid need esemed juba jõuliselt klassitsistlikena.  

Louis XVI stiili ajal muutus niisiis paljude mööbliesemete vorm. Kõige silmatorkavam muutus oli 

rokokoo kumerate jalgade sirgekstõmbamine. Uus jalavorm oli ümar või kandiline, kanneleeritud (ka 

spiraalselt). Sageli oli peenele jalaotsale pandud pronksist otsik. Korpusmööbli juures kadus peaaegu 

täiesti uksepindade lainelisus, need muutusid lamedaks, dekoor paigutati keskele ja äärtele. 

Võrreldes baroksete baldahhiinvooditega muutus Louis XVI stiili ajal voodi vorm vähe, uus oli vaid 

nende dekoor, kangamaterjal ja värvivalik. Kasutati endiselt nii baldahhiin- kui ka alkoov voodeid, 

millel olid nikerdustega peatsi- ja jalutsilauad. Päris stiiliperioodi lõpuaastatel hakati valmistama 

mahagonist ja metallraamiga voodeid. Ka nüüd ei muudetud mitte voodi vormi, vaid dekoori, 

kasutusele võeti tüüpiliselt klassitsistlik dekoor: meander, hammas karniis, munavöötornament jms. 

Rokokoost säilis Louis XVI mööblis siiski intiimne mastaap ning tava kasutada polstri materjalidena 

õrna siidi või peent gobeläänkangast. 

18. sajandi lõpu poole, "mööblivaimustuse ajal". mõeldi välja nii mõnigi uus mööbliese. Need tuletati 

vanadest vormidest: kasutusele tulid chiffonnier, mis kujutas endast kõrgemaks venitatud kummutit. 

meubles d'appui ehk madalad kabinetkapid, secrétaire à abattant ehk allalastava uksega sekretär, 

südamekujulise plaadiga tualettlauakesed, tricoteuses ehk servaga töölauad jmt. Ka neile on 

tunnuslik intiimne mõõt ja elegantne õrn vorm, mis oli kaugel kunagi Päikesekuninga poolt 

harrastatud gigantomaaniast. 

Foto 69 – kirjutuslaud 1786 
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13. Direktoorium  
Aeg 1795-1799 

 

1789 kukutati Louis XVI ja lagas Suur Prantsuse 

revolutsioon. Direktoorium oli viiest nn direktorist 

koosnev valitsemisorgan. Võimule pääsenud 

kodanlus suhtus kultuurisse kaheti: ühelt poolt oli 

õukonnas viljeldud elustiili taaselustamine halvaks 

tooniks, teisalt aga puudus uus mudel. Aadlipärast ja 

luksuslikku elustiili siiski enamasti välditi, et mitte 

revolutsiooni äraandjana silma torgata. See meelsus 

peegeldub ka direktooriumistiili interjööri- ja 

mööblikujunduses. Neid iseloomustab kasinus ja 

tõsidus, konstruktiivne selgus ning dekoori nappus. 

Muutusid materjalid - kallist mahagoni asendasid 

kodumaised puuliigid, üha sagedamini võis kohata 

halliks või valgeks värvitud mööblit: pronksdekoori 

hakati imiteerima papjeemašee abil, polstrikangana 

kasutati siidi asemel sageli sitsi või linast. Ka muster 

muutus: Louis XVI stiili romantiliste lillevanikute 

asemele ilmusid triibulised või päris ühevärvilised 

kangad. Direktooriumistiili kõige silmatorkavam 

tunnus oli lembus etruski ja Vana-Egiptuse vormide 

vastu. Viimases peegeldus Napoleoni eduka 

Egiptuse-sõjakäigu kaja. Etruski ja Egiptuse 

laad ilmnesid eriti istmete ja lamamisesemete 

juures, mille olulisimaks kujundajaks (ka 

käsitletaval ajajärgul) oli Georges Jacob. Stiili 

iseloomustab istmete seljatugede ja kušettide 

otsatugede luigekaelasarnane kaardumine, 

jala osa oli sageli saablikujuliselt väljapoole 

kaardu nagu Kreeka klismos'el või kujundatud 

lõvikäpataoliseks nagu Egiptuse vaaraode 

troonidel. Käetoed olid peaaegu alati sirged, 

nende vertikaaltugi meenutas Louis XVI stiiliski 

kasutatud kannoleeritud sammast. Tugedena 

olid aga eriti populaarsed Egiptusest 

inspireeritud greifid, sfinksid ja paljastatud 

naise büstid, mida pronksitati või kullati. 

Foto 71 – Curule tool, mahagon. Vennad Jacobid. 
 Prantsusmaa 1796–1803 

 

Foto 70 - Tugitool Madame Récamier´i 
salongist. 1799 Vennad Jacobid 
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Analoogseid kujusid kasutati ka gondoltoolide juures. Taas populaarseks tõusnud curulis'e tüüpi järi 

(kujundajaks jälle Jacob) võimaldas viidata nii Egiptusele kui ka Roomale. Sügavad tugitoolid ja chaise 

longuo'id kadusid ning neid asendas uut tüüpi päevakušett. mida nimetati méridienne'iks. 

Teine uut tüüpi voodi oli gondolvoodi, mille peatsiosa oli kujundatud analoogselt gondoltooliga ja 

üleni peidetud selle kohale kinnitatud baldahhiini alla. 

Foto 73 - Madame Récamier´i päevavoodi. 1799 Vennad Jacobid 

 

Foto 72 – Taburetid Henry Jacob. 18 saj lõpp. 
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Foto 74 – Mahagoniga spoonitud laud. Kullatud messingdetailid. 18-nda sajandi lõpp. 

Foto 75 – Mahagonist laud 
marmorplaadiga. 
Kokkupandav. Laudade juures 
oli olulisemaks muutuseks 
kolmjala sage kasutamine.  
Laua jalgade all väiksed rattad. 
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14. Ampiir ehk hilisklassitsism 
Aeg -   1800–1830 

See on klassitsismi erivorm, mis kujunes 

välja Prantsusmaal Napoleon I ajal. 

Ampiirmööbel oli stiili ambitsioonidele 

vastavalt paraadne ja raskepärane ning 

mängis interjööriga kaasa. Mööbel enamasti 

toekas ja pompoosne, selle valmistamisel 

kasutati kullatud pronkskaunistusi. Mööbli 

materjalidena kasutati Prantsuse ampiiris 

peale mahagoni ja teiste haruldaste 

puuliikide ka kodumaist akaatsiat, 

õunapuud, pihlakat, pööki, pähklit, pirni jm. 

puuliike.  

Stiili olulisimad kujundused on kõik pärit 

Percier'lt ja Fontaine'ilt ning need on 

kavandatud keiserliku perekonna jaoks. 

Lisaks neile oli veel mitu meistrit, kellest 

kuulsaim oli Jacob-Desmalter, Georges 

Jacobi poeg, kellele isa jättis 1796 oma 

töökoja.  

Ampiirstiili lemmikuks kujunes konsoollaud – risttahuka kujulise vormiga, aluseks poodium või 

pjedestaal, mis oli tüüpiline kogu ampiirile ja oli mööbli raskepärase ilme olulisimaid põhjustajaid. 

Konsoollaua ornamenteeritud puuraamiga marmorist lauaplaati toetasid mõlemal pool Rooma- ja 

Egiptuse-pärased lõvi, greifi, kimääri, kotka, luige jms. pronks skulptuurid, mida oli moekas osaliselt 

kullata, osaliselt patineerida, et nad 

näiksid õilsalt vanana. Laudade seast 

eelistati ümmargusi ja ovaalseid laudu, 

mille plaat oli alati varustatud laia 

raamiga; raami ehtis palmettide, 

loorberipärgade, liiliate ja meandriga 

vm. antiigist laenatud motiiviga 

ornament. Kirjutuslaudadest olid moes 

nii väikesed kui ka massiivsed lauad. Eriti 

tuntud Jacob-Desmalter kavandatud 

laud, mis toetub pronksist, mõlemast 

otsast kullatud x-vormiga jalgadele. 

Väikelaudade jalapartii võis olla 

kujundatud ka tripoodina või Vana-

Rooma õliurni vormis. Ampiirstiil 

armastas tripoode kasutada ka nende 

algses, õlilambihoidja funktsioonis.  

Foto 76 – Jacob-Desmalter´i konsoollaud. Lauajalad on kullatud 
pronksist, mille on valmistanud Pierre Philippe Thomire. 1805 Pariis. 
Asus kunagi Napoleoni Tuileries´i palees. Idee/disain pärineb 
Napoleon Bonaparte´ilt 

Foto 77 - Tripod laud. 
Hiline ampiir, Pariis 1815 
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Korpusmööblist olid ampiiris endiselt populaarsed 

kummutid, millel oli väga palju erinevaid vorme. Ka 

kummuti korpus toetati alati raskepärasele 

poodiumile ning seda ilustas vineerile kleebitud 

pronksdekoor. Kummuti juurde kuulus tavaliselt 

sekretär, mille kapiosa oli tõstetud poodiumil 

seisvatele kõrgetele sambataolistele jalgadele. 

Sekretäri allalastavat klappi kasutati tööpinnana 

ning see lõppes karniisiga. Sekretäride seas on 

üheks väärikaimaks näiteks Napoleoni Saint 

Cloud'sse tellitud sekretär, mille klappuksel oli 

pronksreljeef, mis kujutas sõjavankriga sõitvat 

Apollot ning mille pealisplaat oli Carrara marmorist. 

Ampiiri istemööbel ja magamis-lamamismööbel 

olid vormilt konsulaadistiiliga sarnased. Endiselt 

meeldisid Kreeka klismos'e vormi meenutavad 

istmed, mida oma maalidel armastas kujutada 

David. Istmete jalad olid saablitaoliselt väljapoole 

kaardu ning ka seljatugi võis olla klismos'ega 

sarnaselt väljapoole kaardu. Endiselt kavandati 

gondol-tooli tüüpi istmeid, millel selja- ja käetugi 

moodustasid ühise kaare. Eriliselt napoleonlikud 

olid aga troonilaadsed tugitoolid, mis aimasid järele 

Rooma keisrite ja Egiptuse vaaraode omi ja mille 

esijalad ja käetoed olid asendatud skulptuursete 

figuuridega - ikka samad grifoonid, lõvid, sfinksid vms. 

Tagasihoidlikumatel variantidel lõppesid toolijalad 

lõvikäpaga, käetoed aga muutusid istme leeni juures 

kotka- või lõvipeadeks. Ampiiri sõjakust demonstreerib 

peale dekoori retoorika mõnikord ka mööbel: näiteks 

oli olemas spetsiaalne tool saablit kandvale mehele - 

chaise à l'officier - sellel puudusid käetoed, alles olid 

vaid istme raamile kinnitatud otsad.  

Diivani variante oli ampiiris tohutult, alates 

raskepärastest, poodiumile tõstetutest, millel olid 

kaarduvad või nelinurksed seljatoed ja otsad. Endiselt 

olid moes ka recamier tüüpi kušetid ja teised 

Konsulaadi ajal kavandatud, elegantset nõjatumist 

soosivad lamendid. Istemööbli polstrina kasutati 

ampiirornamendiga kirjatud siidi ning nahka ja damasti. 

Foto 79 – Napoleoni troon. 
Jacob-Desmalter  1804 

Foto 78 - Mahagonist, kullatud pronksi ja marmoriga sekretär 
„Apollo sõjavankril“. Jacob Desmalter, Georges Jacob, 
Francois-Honore Georgs Jacob ja Pierre Philippe Thomiere. 
1805-1810 
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Vooditest kujunes kõige suurejoonelisemaks telkbaldahhiiniga, poodiumil seisev voodi, mis oli 

paigutatud pikema küljega seina poole. Compiegne'is olevat imperaatori päevakušetti lit en bateau. 

U 1800 paraadvoodit flankeerisid kahelt poolt obeliskid, baldahhiini hoidval võrul olid ristatud kaks 

oda ja nende all paiknes kotkas: ampiirmööblile nii omane sõjakas dekoor oli äärmuseni viidud.  

Tasub kirjeldada ka Rooma kuninga hälli, mille 1811. 

aastal kavandas Pierre-Paul Prud'hon: välja venitatud 

ovaali kujuline hällikorpus toetus küllusesarvedest 

moodustuvaile ristatud tugedele, hälli jalutsis valvas 

pronksist kotkafiguur infandi und, peats oli 

kavandatud kaarekujulisena ja sellel seisis, 

baldahhiinirõngast hoides, kuulsusejumalanna Gloria; 

hälli pronks dekooriga kaetud korpuse külgedel olid 

reljeefid, mis kujutasid antiikmütoloogiast võetud 

allegoorilisi stseene, mis ennustasid troonipärija 

kuulsusrikast tulevikku - Merkuur ulatamas Seine'i 

jumalale lapsukest ja Tiberi kohal tõusev päike. 

Ampiirsisustuse juurde kuulusid ülikõrged, nn. 

psyche-peeglid, mis olid põrandapeeglid ja toetusid 

kahele lõvi käpakujulisele jalatoele. Võimu ja jõu 

sõnum jõudis nõnda iga mööblitükini. 

 

 

Foto 80 - Mahagonist ja kullatud pronkskaunistustega päevavoodi.  Jacob-Desmalter ja Piere-Philippe Thomire.. Pariis 1810 

 

Foto 81 - Rooma kuninga (Napoleoni poja, tulevase Napoleon II) 
häll Viinis. 1811 
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15. Hepplewhite. Inglise varaklassistsism 
Aeg  - 18 saj lõpp 

 

George Hepplewhite kuulub 18. 

sajandi lõpu vara klassitsistliku 

mööblimoe loojate ja 

mõjutajate hulka. Kuulsaks sai ta 

küll alles pärast surma, kui tema 

lesk avaldas 1788. aastal 

abikaasa mööblijooniste kogu 

"The Cabinet-Maker and 

Upholsterer's Guide". Raamatu 

esimene väljaanne müüdi 

kiiresti läbi, nii et järgmine ja ka 

ülejärgmine trükk ilmusid kohe. 

Et kogumik sisaldas väga paljut 

just tavalise koduinterjööri tarbeks, siis saigi Hepplewhite'i raamatust sajandi lõpu Inglismaa enim 

kasutatud eeskujuraamatuid. Ühtlasi oli 

Hepplewhite väga hästi tabanud Robert 

Adami kultiveeritud maitse ja 

interpreteeris seda temale väärilise 

elegantsiga. Omalt poolt suutis 

Hepplewhite nii mõndagi lisada. Ühtki 

tema enda poolt teostatud mööblieset 

pole senini identifitseeritud. 

Eelkõige oli ta hea toolikujundaja. 

Hepplewhite'i stiili tunneb kõige 

paremini ära tooli korju järgi, selle kuju 

on kas ovaalne, südame- või kilbikujuline 

ning alati ažuurne, ilma polsterduseta. 

Korjul kasutatud motiivideks olid urnid, 

vaasid, lillebuketid, viljakõrred ja rosetid. 

Tooli jalad olid kas ümarad või nelinurkse 

ristlõikega, üldiselt sirged, kuid mõnikord 

ka välja poole saablisarnaselt kaardu, 

kaetud kas kannelüüride või 

lehtornamendiga.  

 

 

 

Foto 82 – Illustratsioon raamatust "The Cabinet-Maker and Upholsterer's Guide" (1788) 

Foto 83 – Mahagonist kilbikujulise seljatoega tugitool. 1790 
Inglismaa 
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Erilise elegantsi poolest paistsid silma Hepplewhite'i sohvad, mille pehmelt kumer seljatugi läks 

sujuvalt üle käetugedeks nagu gondoltoolil. Jalad olid mõnikord kujundatud gooti kimppiilari 

sarnaseks, sest juba sajandi keskel alanud gootikavaimustus 

kogus hoogsalt jõudu.  

Hepplewhite'i raamatust võis leida ka Prantsuse confidante 

sohvasid, mille seljatugi kujutas endast mitut kokku pandud 

toolileeni. Populaarne oli nn väike sohva, millel seljatuge 

polnud, olid ainult luigekaelana kaarduvad otsad. Palju variante 

pakkus Hepplewhite välja kummutite, serveerimislaudade, 

kaardilaudade ning söögilaudade jaoks. Suurte kabinettide ja 

raamatukappide jaoks polnud Adamilt eeskuju võtta ning siin 

otsis Hepplewhite inspiratsiooni Chippendale'ilt, kasutades 

erinevalt viimasest vaid uut, klassikalisele ideaalile vastavat 

ornamentikat. Omanäolisem oli sekretär-kabinet, mille allosa 

meenutas sahtlitega kirstu, ülemist plaati sai väljatõmmatult 

kasutada kirjutuspinnana ning ülaosa klaaspinda liigendav 

puuraamistus moodustas joonise, mis kujutas vaase, draperiid, 

gooti võrestikku, teemant kvaadreid, oktogoone vms. 

 

 

Foto 84 – Silinderkaanega kummut 

Foto 85 - Tool Foto 86 - Tool 
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16. Varaklassitsism ja ampiir Eestis 
Aeg -  18saj lõpp -19 saj algus 

Klassitsistlikku mööblit iseloomustavad rangus, sümmeetria ja 

vaoshoitud ornamentika. Dekooris kasutati madalreljeefset 

lõiget ja mitmesuguseid intarsiatehnikaid. Ampiirstiilis mööbel 

säilitas klassitsistliku joone, kuid muutus proportsioonidelt 

üleelusuuruseks, iseloomulikud olid intensiivsed värvitoonid ja 

pronksdekoori rohkus. Mööbli valmistamiseks kasutati 

peamiselt mahagonpuitu. Viimistluses võeti kasutusele 

šellakpoleer. Materjalist kasutati mahagoni.  Selja- ja käetoed 

kaarduvad S-kujuliselt ning istemööblil olid väljapoole 

kaarduvad jalad.  

Leila Pärtelpoja fotokogu põhjal otsustades olid Eestis kasutusel 

nii Georges Jacobi tüüpi ovaalse seljatoega, Louis XVi stiilis 

toolid kui ka sirgete jalgadega chippendale'id ning valgeks 

värvitud, juba rangema vormiga hepplewhite'id. Kindlasti olid 

olemas ka muud mööbliesemed, nendeta oleks raske ette 

kujutada värskelt ajastu moodi järgivaid mõisate ja 

linnapaleede esindus interjööre. 

 

Eestis leidunud ampiirmööblist on teada juba pisut 

enam kui varasemate ajajärkude omast. Uuritud on 

näiteks Tartu Ülikooli mööblit, millest on alles ilmselt 

ülikooli algusaega kuuluvad lendlohede ja 

oinapeadega toolid, mille dekoratiivne osa oli 

teostatud nn. napoleoni rohelisega - kullatolmuga 

patineeritud - ning mille polster oli puna sest 

kroomnahast ja kinnitatud kuld naeltega. Ampiiri ajal 

levis Eestis nn. Vene žakobi-stiil, mis jäljendas Georges 

Jacobi poja, mäletatavasti Napoleoni ajal töötanud 

Jacob Desmalter' laadi. Vene žakobi-laadis mööblit 

võib näiteks näha Palmse mõisa vanadel 

interjöörifotodel. Stiili iseloomustab hästi eelkõige 

korpuseline mööbel: selgete geomeetriliste 

mahtudega lakooniline vorm, mida ilmestavad sahtlite 

asu kohta markeerivad peened metall liistud, sirged 

koonilised jalad on metallvutlaris. Ilmselt oli Eestis 19. 

sajandi alguses levinud ka Inglise mööbel, eelkõige 

Sheratoni laadis napi kujundusega sisustusesemed. 

Foto 87 -  Ampiirstiilis laud 19 saj algus.  
Tallnna Linnamuusum 

Foto 88 - Tugitool, lepapuust, punasest puust lisadega 
seljatoel. Istmel ja seljatoel vedrudeta polster rohelise 
plüüskattega. Seljatoe ülemisel ja alumisel äärel on 
madalreljeefne nikerdatud taimemotiiviline dekoor, 
käetoed lõpevad ees rosetiga, esimesed jalad on vähe 
ettepoole painutatud. 
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Foto 89 - Tugitool, ampiirstiilis, valget värvi, kullatud 
dekooriga, polster kaetud kollase mustrilise siidiga. 
Tugitoolidel on kandiline, polstriga seljatugi ja põhi, reljeefne 
kullatud kipsdekoor, veidi väljapoole painutatud jalad, 
käetugede keskosal kerge polster. 

Foto 90 – Louis XVI stiilis iste.  18 saj 
lõpuveerand. Eesti Kunstimuuseum 
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17. Biidermeier (kodanlase stiil) 
Aeg - 1815 - 1848  

 

Inglise eeskujude järgi kujunes  

biidermeier mööbel praktiliseks 

(nt kokkupandav), suhteliselt 

dekoorivaeseks, vastupidavaks, 

puhtalt ja hästi töödelduks. 

Ampiirist võeti materjal - 

mahagon, kuid mööblit tehti ka 

muudest puuliikidest. Oluline 

printsiip oli ka mööblieseme 

valmistamise ökonoomsus, mis 

avaldus näiteks selles, et kapi 

vastu seina seisvat tagakülge ei 

viimistletud. See mõjutas 

muidugi ka hinda. Nikerdusi 

tuleb ette harva, võib leida ka 

intarsiat, mõnikord kasutati 

maalitud dekoori, mis mõistagi 

oli palju odavam. Kaunistusena 

toimis mööbli juures pronksist 

furnituur - lukupealsed, hinged 

ja käepidemed -, seegi kuulus Inglise mööblitraditsiooni juurde. Dekoorivaegus, mis torkab silma eriti 

korpusmööbli juures, korvati teisal: biidermeier armastas ruumis tekstiili. 

Mööbli ökonoomsust ja ühes sellega odavust aitasid tagada 

19. sajandi algupoolel juurutatud tehnilised uuendused: 1780 

leiutati kreissaag, 1808 kasutati mööblidetailide lõikamiseks 

esimest korda masinat. 19. sajandil mindi üle pressitud 

vineerile, mis oli palju õhem kui saevineer ning selle alla sai 

teha karkassi hoopis odavast puust. Biidermeier mööblit 

vineeriti väga õhukese, 2-4-mm-se vineeriga, kusjuures 

vineeriti ka mööbli jalad ja käetoed.  

Odavamaks tehti ka kaunistamine: 19. sajandi algul õpiti 

pronksdekoori järele aimama papjeemašee abil ja ükskõik 

missuguse puu süüd sai imiteerida aaderduse ehk 

peitsimaalinguga. Mingil määral mööbli kvaliteet langes, tänu 

masinal tootmisele. Käsitsi tehtud mööbel säilitas esialgu siiski 

oma positsiooni, sest jõukad kodanikud ja aadlikud eelistasid 

seda. Ometi tekkisid biidermeieri ajal esimesed üle Euroopa 

tuntuks saanud mööblitööstused, millest kuulsaim oli Viinis asunud Joseph Danhauseri firma, kus 

töötas 130 töölist.  

 

Foto 91 – Biedermeieri interjöör. Leopold Zielcke, Berliin c 1825 

 

Foto 92 - Varajase laua (ketassae) 
patentjoonis 1810. Tabitha Babbitt 
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Mööbli liikidest oli biidermeieris kõige mitmekesisemalt esindatud istemööbel, mis oli kõige enam 

mõjutatud ampiirist. Ampiirdiivanist eristas seda massiivse pjedestaali puudumine, muidu armastas 

ka biidermeier S-kujuliselt kaarduvaid otsi ja seljatuge ning kasutas nende luige, grifooni, 

küllusesarve ja taimeoksa motiive. Tugitoolid olid ka sarnase vormiga, kuid nende leen oli kõrgem kui 

ampiiris. Biidermeiertooli jalaosa oli analoogne Kreeka klismos'ega, nii esimesed kui ka tagumised 

jalad hoidsid väljapoole kaardu, kuigi kaar ei olnud nii nõgus kui enne. See tegi toolid kergeks ja 

elegantseks. Biidermeier võttis üle ka gondoltooli tüübi, kuid seegi oli nüüd kergem. Istemööbel kaeti 

värvikireva sitsist, ripsist, villasest või siidist kangaga, millel oli erk triibuline või lillemuster. Polster 

kinnitati valgepealise naelareaga, harv polnud ka nahkpolsterdus. 

Kirjutuslauad olid funktsionaalselt hästi läbi mõeldud: kahel pool oli sahtliplokk, mille ees olev uks 

varjas sahtleid, ja keskel suur sahtel. Seda tüüpi kirjutuslaud jäi püsima vähemalt sajandiks. Viini 

mööblimeistrite repertuaari kuulus ka analoogne, kuid tunduvalt väiksem ja elegantsem daamide 

kirjutuslaud.  

Tüüpiline biidermeier laud oli 

ümmarguse lauaplaadiga 

ning toetus kesksele, allosas 

tripoodina kujundatud jalale. 

Lauaplaat võis olla väga 

erineva suurusega ja 

erinevast materjalist - puust, 

metallist, isegi portselanist. 

Puuvineeriga kaetud 

lauaplaatide juures võib 

kõige sagedamini kohata 

intarsiat. Kasutati ka 

nelinurkse plaadiga lauda, 

millel tavaliselt olid 

allalastavad küljeklapid.  

 

Foto 93 – Pähkli 
spooniga 
kuusepuust diivan. 
Saksamaa, 19. 
sajandi alguse 
biidermeier. 

Foto 94 – Ümar kolme jalaga laud. 
Saksamaa 19 saj. 
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Korpusmööbel oli biidermeieri uhkuseks, selle kaudu sai traditsiooniliselt 

väljendada oma staatust. Viini käsitöömeistritest mööblitegijate 

meistritööks oli kapp - nn. kirjutuskapp, mille uksed kaunistati intarsia ja 

lakk maalinguga. Kirjutuskapp ja vitriinkapp olid "puhta toa" kohustuslikud 

mööbliesemed. Vitriinkapis hoiti klaasist uste taga kõigile külalistele 

näitamiseks perekonna hõbedat, -portselani ja -kristalli. Kapi vorm oli üsna 

tagasihoidlik, meenutades Chippendale'i kappe, kuid ära olid jäetud 

keeruline võre ja barokne murtud frontoon. Nagu tavalisel riidekapil, 

polnud ka vitriinkapil muid kaunistusi peale metallfurnituuri, ukseääri 

järgivate profileeritud liistude, karniisi ja, harvemini, uksi eristavate 

pilastrite. Sama kehtib biidermeierkummutite kohta, mis olid madalad ja 

madalate sirgete jalgadega. Eelnenud saja aasta lemmikuks olnud 

silinderbürood kohtas harva, kui, siis oli see madalam kui tema eelkäijad 

ning ilma silma torkava dekoorita.  

Viini spetsiaalsuseks oli ka nn. gloobuselaud, tegelikult gloobusealus, mida 

sai kasutada väikelauana. Seegi patent tuli sajandialguse Inglismaalt. 

 

 

Foto 95 – Biidermeier vitriinkapp. Austria 19 saj Foto 96 Biidermeier sekretär. Viin 19 saj. 

Foto 97 - Mahagonist 
gloobuslaud.  
1810-1820 Austria 
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18. Historitsism 
Aeg -  19 saj lõpp – 20 saj algus 

 

 

Historitsistlikud ruumid 

hubased ja maalilised. 

Mulje lõi kaootiline 

kujundus, mööbli ja 

asjade üleküllus ja 

paigutus ruumis: 

mööblist moodustati 

maalilisi saarekesi, 

puudus range süsteem. 

Palju leidus ruumis 

igasuguseid nipsasju, 

seinu katsid maalid ja 

hulk raamitud fotosid. 

Oluline osa oli tekstiilil, 

mida kasutati 

drapeeringusse 

sätituna nii akende kui uste ees, nii patjade kui ka linikute näol ja muidugi mööblipolstril. Moodi tuli 

komme asetada põrandale üks või mitu (türgi) vaipa. Kirevust lisasid paber- või kangastapeedid, 

mille muster viitas konkreetsele stiilile: eriti populaarne oli "barokne" lilleline. Oluliselt mõjutas 

ruumimuljet ka tuppa koondatud rohelus. Interjööri hubasust süvendas küllastunud sume 

värvigamma. 

19. sajandi mööblit 

tuleb vaadelda riikide 

kaupa. Paljud Euroopa 

riigid tegelesid 

kuningavõimu 

säilitamisega, muu 

hulgas rakendati 

ideoloogia teenistusse 

ka mööblistiilide 

retoorikavõime. 

Mööbliajalukku on 

"rahvuslikud" stiilid 

läinud enamasti 

valitsejanimedega. 

Inglismaa: Regendistiil 

(1800-1830), Victoria stiil (1837-1901). Prantsusmaa: Restauratsiooni stiil (1815 -1830), Louis-

Philippe´i stiil (1830-1848), Teine ampiir (1848-1870). 

Foto 98 – Victoria ajastu ruum näeb välja, nagu oleks keegi üritanud liiga palju asju kokku kuhjata. 

Foto 99 -  Louis-Philippe´i stiilis magamistuba 
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Kogu 19. sajandi mööbli arengut mõjutasid tootmis tehnoloogilised ja materjaliuuendused. Kõige 

suuremat mõju avaldas puidutöötlemise masinate kasutuselevõtt: 1780 leiutati kreissaag, 1791 

höövelmasin ja 1808 mööblidetailide väljalõikamise masin, 1826 hakati puitu kuivatama 

aurumasinas, 1845 võeti kasutusele mosaiigi saemasin, konstrueeriti treimis- ja freesimismasin.  

Mööbel muutus kergemaks. Edukalt arenes puiduimitatsioonide tegemine. Hakati painutama vineeri. 

Michel Thoneti leitutatud tehnoloogia abil, auruga või keetes väänati pöögitüvesid. Nii saadi istmete 

jaoks vajalik tugiraamistik ilma jätkude ja ühendusdetailideta. Alanes mööbliesemete hind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 100 – Thonet´i toolid. Vasakul tool nr 14, kõige levinum mudel. 1859. Paremal tugitool nr 1 

Foto 101 – Thonet´i tool 
„Boppard“ 1836 -1840 
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Foto 102 -  Louis Philippe´i ajastu 
tugitool. Nikerdatud roosipuu, nahk, 
siid. Selle tugitooli üldine disain on 
võetud otse gooti arhitektuuris 
kasutatavatest elementidest. 
 Originaalsel nahkkattel on pressitud 
kujundus, millel on punase, rooste, 
kuldse ja musta (algselt rohelise) lille 
muster; välimine seljaosa on kaetud 
kuldse siidiga.  
1850 Pariis 

Foto 103 – Diivan Napoleon III peretoas Compiegne lossis 19 saj 
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19. Eklektika 
Aeg -  19 saj lõpp 

 

Kui historismis eelistas jäljendada vaid üht varasemat stiili, siis eklektika seevastu taaselustas ja segas 

kokku korraga mitme stiili elemente. Stiili iseloomustas seega stiili puudus või teisiti öeldes stiilide 

paljusus. See sisaldas:  chippendale'i, hepplewhite'i ,  biidermeierit, Louis-Philippe'i , victoriaanliku, 

regendi stiili ja uus ampiir stiili. Kõik elemendid olid ometi läbimõeldud ja toimisid ühtse tervikuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 104 – Pähklipuust 
raamatukapp. 
Kaunistatud rikkalike 
nikerdustega - lopsakas 
taimornament ning kaks 
Atlase figuuri. 
Eklektika, kasutatud on 
baroki ja rokokoo elemente.  
19 saj. 

Kasutati Kadrioru lossis. 
Toodud 1930 aastal 
Peterburist 
Eesti Ajaloomuuseum 
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Foto 105 – Tugitool. Eklektika – 
kasutatud on manerismi, baroki ja 
rokokoo elemente. 19 sajandi lõpp. 
Eesti Ajaloomuueum 

Foto 106 – Väike pähklipuust laud. Lauaplaat 
on spoonitud kreeka pähkliga. Lauajalgade 
ülaosas nikerdatud rosetid. 1880-1889 
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20. Juugend 
Aeg -  1890 – 1914 

Juugend oli ornamentaalne stiil, mida iseloomustab 

looduslike (ka eksootiliste) motiivide, eriti lillede ja 

muude taimede fantaasiaküllane stiliseeritud 

kujutamine ning selles kasutati nõtkeid ning painduvalt 

voolavaid kõverjooni, lõikumiskohtades väänlevaid 

sõlmi. Sõna jugend ehk noorsugu rõhub saksa keeles 

nooruse õitsvale värskusele, eraldiseisvusele ja 

vabadusele. 

 

Uues siduvas stiilis kujundati kõike: mööblit, 

tekstiili, riietust, klaasi, keraamikat, raamatuid, 

tapeete, ajakirju, plakateid. Esemed, mida seni 

ei oldud seostatud kunstiga, omandasid uue 

kunstilise tähenduse ja kvaliteedi. Samas olid 

need kallimateks isikupärasteks alternatiivideks 

vabrikutoodetele. Juugend oli stiil, mis sõltus 

moodsa luksuskaupade turu nõuetest, tihti 

Euroopa uusrikaste maitse-eelistustest. 

Dekoratsioonis kasutati mitmesuguseid 

inspiratsiooniallikaid – rokokood, tšehhi 

rahvakunsti motiive, jaapani puulõikeid, araabia 

ja mauri dekoratiivseid elemente, bütsantsi 

mosaiike, romaani ja kelti mustreid, juudi 

kirjatähti vms.  

 

 

Foto 107 – Victor Horta maja trepikoja peeglid.  
Brüssel 1898–1901 

 

 

Foto 108 - Tammest Horta stiilis kapp või puhvet, 
Belgia 1900. aastad 
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Juugendis võib eristada kaht suunda: dekoratiivset 

ja konstruktiivset juugendit.  

Dekoratiivse juugendi parimad tegijad olid näiteks: 

Hector Guimard, Rene Lalique, Eugene Gaillard, 

Nancy koolkond: Emile Galle, Louis Majorelle (kõik 

Prantsusmaalt).  

Belgiast Gustave Serrurier_Bovy, Victor Horta ja 

Henry van de Velde.  

Hispaanlane Antonio Gaudi.  

Inglismaalt Arthur Heygate Mackmurdo ja 

Ameerikast Louis Comfort Tiffany. 

Konstruktiivse juugendi parimad esindajad:  

Viini töökoja esindajad nagu šotlane Charles 

Rennie Mackintosh, austerlane Josef Hoffmann, 

maalikunstnik Gustav Klimt, Koloman Moser ja 

Adolf Loos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 109 – Tugitool, nikerdatud pähkel, peitsitud; seljatugi ja iste 
kaetud tikitud ja värvitud satsiga äärisega.  
Louis Majorelle 1899-1900 

Foto 110 – Vitriinkapp. Kaunistatud intarsiapaneelidega ja 
tigudest, nahkhiirtest, paabulindudest ja akantuse lehtedest 
koosnevate skulptuuridega, alus on täielikult nahkhiirtega 
kujundatud.  
Emile Galle, 1900 
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Foto 111 – Koidu ja Hämariku voodi. Koitu illustreerib intarsia voodi jalutsis, hämariku peatoel  Emile Galle 1900 

Foto 112 – Gaudi 
kujundatud iste. Casa 
Galvetis 1898-1900 
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Foto 114 - Viini raamatukapp, 1903 elupuu ja sidrunipuu, messing ja 
klaas. Koloman Moser. Austria 1868-1918 

Foto 115 – Kohviku „Fledermaus“ toolid ja laud. Josef Hoffmann. 1905 

Foto 113 - Hill House'i 
tool. Charles Rennie 
Mackintosh. 
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21. Bauhaus  
Aeg -  1919-1933 

 

Bauhaus (ametlikult Staatliches Bauhaus) on 

1919–1933 aastatel tegutsenud kunstikool 

Saksamaal. Bauhaus esindas funktsionalistlikku 

mõtlemisviisi kunstis ja keskkonnakujundamises. 

Bauhausi tegevuse lõpetas natside võimuletulek. 

Bauhaus'i kooli kõige novaatorlikum 

mööblidisainer oli Marcel Breuer. 1922 tuli ta 

välja selle aja jaoks täiesti uuendusliku 

moodulköögi ideega. 1924 aastal, olles ise alles 

22-ne, sai Breuerist Bauhaus'i puutöökoja 

juhataja. Juba järgmisel aastal saabus tema suur 

šanss - tellimus kujundada mööbel kooli uue 

maja tarvis. enamik kooli uuest mööblist oli toru 

mööbel. Breuer olla toru kasutamise mõtte 

saanud oma uue jalgrattaga sõites. Pöördumine 

jalgrattafirma poole ei toonud aga tulemusi 

ning esimesed torumööbli prototüübid valmisid 

koos töös ühe torulukksepaga. Breueri 

tehnoloogiline uudsus seisnes selles, et ta 

kasutas esimesena n.-ö. õmblusteta kroomitud 

terastoru. 

Breueri uut tüüpi mööliga seotud eesmärgid olid 

ambitsioonikad: ta tahtis luua unifitseeritud 

mööblit,  mida oleks kerge toota ja mis sobiks 

igasse ruumi ja millel istudes inimene tunneks 

end otsekui "hüplevatel õhusammastel“.  

Väljend käib tooli nn. konsool-vormi kohta, mis 

kaotas tooli jalad selle traditsioonilises mõttes. 

1928, aastal, olles kavandanud juba enamiku 

oma nüüdseks kuulsaid toole, kirjutas Breuer: 

"Metall mööbel on moodsa ruumi osa. Ta on 

stiilitu, sest ei pea väljendama mingit muud 

vormi kui funktsioonist ja selleks vajaminevast 

konstruktsioonist lähtuvat. Mööbel peab olema 

ruumi otsekui joonistatud, ei tohi segada 

liikumist ega pilgu kulgu ruumis. Hakkame 

mõistma, et praktiline mööbliese sobib igasse 

ruumi, kus teda vajatakse. Kelgu sarnane siluett 

annab mööblile dünaamilisuse.“ Niisuguse 

programmi tõttu on Breueri mööblilaadi 

Foto 116 – Breueri tool „B33“ Gebrüder Thonet AG,  
Saksamaa 1927–1928 

Foto 117 – Marcel Breuer, tugitool B3 “Wassily”, 1925 
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nimetatud ka impersonaalseks 

funktsionalismiks. Oma esimesed torutoolid 

kujundas Breuer 1925. aastal ning need olid 

Bauhaus'i ruumide jaoks. Samast aastast on 

pärit kuulus tool "B3". Tooli konstruktsiooni 

põhimõte on lähedane Rietveldi "Puna-

sinisele", ainult siin on elemendid metallist. 

Tooli algversioonis kasutas Breuer kangast. 

Oma ideede teostamiseks rajas ta firma 

Standard Möbel, mille 1929. aastal ostis 

Thonet. Alates 1962. aastast toodab tooli "B3" 

firma Gavina, nüüd juba nahka kasutades ning 

Breueri kolleegi Wassily Kandinsky 

meenutuseks tooli "Wassilyks" nimetades. Kuid 

"B 3" äratas tähelepanu juba palju varem, 

1926. aastal Dresdeni kunstisaali näitusel. Tooli 

oli ka ökonoomne ladustada: 1 kuupmeetrile 

võis paigutada koguni 50 sellist tooli. 

Tänapäeval on "B3" endi selt kasutusel avalikes 

hoonetes - muuseumides, kontorites jm. Mies 

van der Rohe tool kasutas jämedat, 25-mm-st 

ja pealt kroomitud toru ning see tool vetrus. 

Tooli tuntakse nime all "MR 20“ tootjaks oli Thonet. Taastootmisse võttis nahast istme ja seljatoega 

"MR 20 1953 aastal Knoll International.  

Järgmised toolid tegi Mies van der Rohe 

Saksa paviljoni jaoks Barcelona 1929. 

aasta rahvusvahelisele näitusele. Tooli 

kaugeks vormieeskujuks oli Egiptuse rist 

jalgadega valitsejatroon, millest 

tulenesid roomlaste sella curulis ja 

kreeklaste klismos. Mies tegi oma 

"Barcelona toolid" - leentooli ja järi – 

taas metallist, kuid sedakorda oli 

tegemist nelikant-teraslatiga ning tooli 

polstriosa oli üle tõmmatud nahaga. 

Nahkpadjad olid konstruktsiooni peal 

lahtised, mitte seda endasse peitvad, 

nagu oli tavaks. Selline eksklusiivne 

materjalivalik lähtus ilmselt paviljoni 

esindusfunktsioonist ja arhitektuuri 

juures kasutatud luksuslikest 

materjalidest - oonüksist, marmorist ja 

klaasist.  

Foto 118 – Tool „MR 20“ Ludwig Mies van der Rohe 1927 

Foto 119 – Tool „Barcelona“ Ludwig Mies van der Rohe 1929 
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22. Funktsionalism 
Aeg -  19 saj lõpp - 20 saj algus 

 

Modernistlik mööbel sai tuntuks kaine iseloomu ja kaunistamata elegantsi poolest. Mugavus ja 

funktsionaalsus olid sageli esmatähtsad ning kaunistusi peeti mittevajalikeks. Samuti kavandati 

mööbliesemed taskukohaseks ja hõlpsasti masstoodanguks. 

Le Corbusier (kodanikunimega Charles Édouard Jeanneret oli üks mõjukamaid 20. sajandi arhitekte, 

funktsionalismi rajajaid. Mööblit hakkas Le Corbusier kavanda ma 1926. aastal, kusjuures tema 

põhimõtteks oli alati: inimesed peavad elama "ruumis", mitte "mööbli keskel". "Interjöörivarustust", 

nagu ta sisustust ise nimetas, oli tema arvates võimalik käsitleda kolme kategooriana: hoiukapid, 

lauad ja istmed. Just Le Corbusier' ideeks peetakse seda, et korpusmööbel taandati ruumis selle 

keskaegsele positsioonile - seinte äärde või ise seina moodustajaks. Mööblit ei kavandanud Le 

Corbusier tegelikult mitte üksi, vaid koostöös oma nõo Pierre Jeanneret' ja Charlotte Perriand'iga. 

Siiani pole täpselt selge, kes neist kolmest on põhiautor. On viidatud esemete naiselikule joonele ja 

peetud üsna oluliseks Perriand'i osa. Seda enam, et kui viimane Le Corbusier' büroost lahkus, lõppes 

ka mööbli kujundamine.  

Corbusier' & Co "pika tooli" (Chaise longue) variant on originaalne, sest koosneb kahest teineteisest 

sõltumatust osast - stabiilsest H-kujulisest jalast ning kiiktoolina kaarduvast pehmest lamavast 

istmeosast. Viimane on painutatud kroomitud terastorust ning selle kaldenurka, s. t. ka 

lamamisnurka, saab aluse suhtes muuta. Chaise longue'i algne variant tehti Villa Churchi jaoks ja 

järgmine kuulsale Villa La Roche´ile. Ühes 1930. aasta kataloogis pakkusid autorid chaise longue'i 

müüa nii lehmanahaga kui ka kangaga üle tõmmatud variandina. Le Corbusier on oma tooli 

nimetanud "puhkusemasinaks", lehmanahast katte tõttu on seda kutsutud ka "cowboy tooliks". 

Seesama muudetavuse ja mugavuse idee paistab ka teisest 1928. aasta toolist, nn. basculant 

Foto 120 - Corbusier' & Co lamamistool „Chaise longue“ 1928-1930 
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(õõtsuvast) toolist, millel oli jäik 

kroomitud torust karkass ja selle 

külge "riputatud" istmeosa. Ka selle 

ühel algvariandil oli istmeosa 

lehmanahast. Veel kuulub samasse 

aastasse tool ja järi "B 302" ehk  

siège tournant - pöördiste, mille 

vorm meenutab väga üht varasemat 

Thonet' tooli, mida Corbusier'gi 

kasutas. Viimasena tuleb mainida 

tugitooli "Grand comfort", mis valmis 

1928. aastal. Selle kujunduses on 

rakendatud põhimõtet, mis kujunes 

20. sajandi pehme mööbli juures 

hiljem tavaliseks: raam (antud juhul 

taas torukonstruktsioon) ja 

polstriosa on teineteisest eraldi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 121 – Tugitool „Grand comfort“ Le Corbusier, Pierre Jeanneret ja 
Charlotte Perriand. 1928 

Foto 122 – Torutool Basculant. Le Corbusier, Pierre Jeanneret ja Charlotte Perriand. 1928 
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23. Modernism 
Aeg –  

 

 

 

Modernistliku mööbli isaks Taanis peetakse Kaare Klinti, tuntud arhitekti Jensen Klinti poega. Kaare 

Klint lõpetas 1914. aastal isa projekteeritud Kopenhaageni Grundtvigi kiriku, mis on üks Euroopa 

uhkeimaid ekspressionistliku arhitektuuri näiteid. Alates 1916. aastast tegutses Kaare Klint 

mööblikujundajana. Tema uudsus Taani mööblikujunduse üldisel taustal seisnes etnograafilise 

mööbli interpretatsioonis: viimistlemata puidu, parkimata naha ja looduslike värvidega värvitud 

tekstiilide kasutamises. 1924. aastal asutas Klint Taani Kunsti akadeemias mööbliosakonna ning sai 

ka selle esimeseks õppejõuks. Tema vaated mööbli ja selle kujundamise õpetamise kohta olid 

traditsionalistlikud, ta oli veendunud, et "meie esivanemad olid palju moodsamad kui me ise" ning et 

igast ajajärgust võib leida suurepäraseid esemeprototüüpe, mida saab kasutada nende ornamenti 

redutseerides. Klinti erilised lemmikud olid Vana-Egiptuse ja Vana-Kreeka mööbel, 18. sajandi Inglise 

ülilihtne mööbel. Pöördumine mineviku poole eristas Klinti oma aja modernistidest-radikaalidest. 

Aga eesmärgid olid avangardistidega ühised. Klint soovis luua kõikjale sobivat, praktilist sisustust. 

Mööbli materjalina kasutas Klint sageli tiigi ehk tekapuud. Seepärast nimetatakse tema stiili ka 

tekapuustiiliks. 

 

Foto 123 – 
Lamamistool. 
Kaare Klint 1933 
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Üks skandinaavia moodsa arhitektuuri 

mõjukamaid esindajaid oli Alvar Aalto. 1920-

ndate lõpus sõnastas Aalto oma definitsiooni: 

mööbel, see on arhitektuurne aksessuaar. Tema 

hoiak erines põhimõtteliselt nii Breuer kui ka Le 

Corbusier poolt ruumis mööblile antud osa 

poolest - meenutagem, et see oli puht 

funktsionaalne. Aalto "aksessuaaride" rolli oli 

aga meeldida silmale, kaunistada, olla ruumi 

osaks. Üks Aalto põhimõtteid oli, et inimkeha 

jaoks on hea olla kontaktis vaid orgaanilise, s. t. 

loodusliku materjaliga. Oma mööblialasteks 

katsetusteks, põhiliselt kodumaise kasepuuga, 

avas Aalto spetsiaalse töökoja. Erinevalt Thonet 

mööblist, kus painutati üht kompaktset detaili, 

kasutas ta üksteise külge liimitut ning alles 

pärast seda painutatud vineerikihte. Legend 

räägib, et selle idee olevat Aalto saanud 

Tallinnas Lutheri vabrikut külastades.  

 

Enne sõda, 1930 aastal, jõudis Alvar Aalto esineda 

Helsingi tarbekunstinäitustel torumööbliga, mida ta 

demonstreeris "minimaalse korteri" ekspositsiooni 

raames. Sellel näitusel oli väljas ka tema esimene 

ülestiku paigutatav tool, konsooltool (ilmne Breueri 

mõju), kuid mille iste ja leen olid üks, painutatud 

vineerist tervik. Viiburi raamatukogu jaoks kavandatud 

mööbli (1930-1935) komplekti kuulus ka tuntud 

kolmejalgne taburet, mille ühel variandil oli seljatugi. 

1935. aastast on pärit üks Aalto kauneimaid istmeid 

musta riidest punutud põhja ja leeniga konsooltool ning 

serveerimislaud. 

 

 

Foto 124 – Tugitool. Alvar Aalto 1938-1939 

 

 

 

Foto 125 – Taburet Artek. Alvar Aalto. 1933 
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24. ArtDeco 
Aeg -  1910-1939 

 

Art Deco´d  iseloomustas 

eklektiline segu uusklassitsismist, 

konstruktivismist, 

funktsionalismist, modernismist, 

kubismist ja futurismist. Art Déco 

oli siiski puhtalt otstarbekohast 

ilu nõudev dekoratiivkunst. Art 

Decot mõjutasid ka Hiina ja 

Jaapani, India, Pärsia, Vana-

Egiptuse ja Maiade kunsti 

eksootilised stiilid. Omamoodi 

märkimisväärse tõuke suuna 

kujunemisele andis Tutanhamoni 

haua leidmine 1922 aastal. See 

päästis valla ülemaailmse egüptomaania.  Kasutati haruldasi ja kalleid materjale, nagu näiteks 

eebenipuu ja elevandiluu, ning suurepärast käsitööd. Dekooris kasutati erksaid värve, sageli 

lillemustreid, peegelpindasid, lakitud puitu, toonitud klaasi, alumiiniumi, kroomterast, roostevaba 

terast ja plastmasse. Kohati oli tähtis ka kuldse või hõbedase läike demonstreerimine.  

Üks Art Deco liikumise eestvedajaid oli Paul Follot, Prantsuse luksusmööbli ja dekoratiivsete 

kunstiobjektide disainer. Tal oli tohutu mõju Prantsusmaal ja mujal. 

 

Foto 126 - Atelier Françaisi mööbli väljapanek 1913. aasta Salon d'Automne'is. Ajakirjast 
Art et Decoration, 1914 

Foto 127 – Paul Folloti 
tugitoolid 
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See peen kirjutuslaud ja tool on üks olulisemaid teoseid, mille on tootnud Prantsuse disainiduo Louis 

Süe ja André Mare. Laua ja tooli tellis näitlejanna Jane Renouardt algselt 1926. aasta paiku oma äsja 

valminud kodu eest Saint-Cloudis, Pariisi lähedal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 128 -  Louis Süe ja Andre Mare laud ja tool. 
1926–1927 Macassari eebenipuu, pärlmutter, 
pronks, kangas 

 

Foto 130 – Tugitool „Nautile“, Paul Iribe 1913. Nikerdatud pähkel, 
polsterdatud leopardinaha sametist imitatsiooniga. 

Foto 129 – Öökapp "IRIBE ROSE" 1913, Eebenipuu 
spoon, marmor 
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Foto 131 - Mae West Sofa.  Salvador Dalí, 1934-35 

Foto 132 - Eileen Gray 
Bibendumi tool. 
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Fotoallikad 

 
1 - Vana Egiptus 

1. Taburet https://egypt-museum.stool-decorated-with-symbol 

2. Kokkupandav järi Folding Stool Ancient Egyptian folding stool, made... - Egypt Museum 

(egypt-museum.com)  

3. Kirst https://www.scaramangashop.wooden-chests-storage-boxes 

4. Troon https://www.egyptprivatetourguide.golden-throne-tutankhamen 

5. Voodi  https://funkystock.photoshelter.com/image/I0000X7SX6jtk7dE 

6. Peatugi https://collections.artsmia.org/art/13608/headrest-ancient-egyptian 

 

  

2 - Antiikkreeka 

7. Voodi http://www.paestum.org.uk/museum 

8. Klismose tool https://doublemh.wordpress.klismos-chair 

9. Kirst https://www.famedisud.it/ade-e-persefone-i-misteriosi-signori-dellaldila-in-mostra-a-

reggio-calabria/ 

10. Järi http://www.classics.upenn.edu 

11. Kreeka ornamente https://www.amazon.com/Emvency-Mythology-Ornaments-Tapestries-

Apartment/dp/B07KRX1GMR 

  

3 - Bütsants 

12. Maximianuse troon https://alchetron.com/Throne-of-Maximian 

13. Veroli kirst https://collections.vam.ac/veroli-casket-casket 

14. Voodi https://tinaboesch/death-of-mary 

 

4 - Gootika 

15. Kirst https://www.rijksmuseum.nl 

16. Voodi https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de 

17. Karp https://www.jimwuerstlin/flemish-gothic-box 

18. Puhvetkapp https://www.Musealer-gotischer-Kredenzschrank 

 

5 - Renessanss 

19. Laud http://www.sothebys.com 

20. Toolid https://www.bada.org/16th-century-walnut-sgabello 

21. Savonarola tool https://www.dorotheum.com/en/l/1863467/ 

22. Strozzi tool https://www.metmuseum.org/art/collection/search/196580 

23. Strozzi tooli detail https://www.metmuseum.org/art/collection/search/196580 

24. Credenzza https://www.anticstore.art/82942P 

25. Cassone http://www.travelingintuscany.com/art/art/cassonipaintings.htm 

 

 

 

https://egypt-museum.stool-decorated-with-symbol/
https://egypt-museum.com/post/189056261486/folding-stool
https://egypt-museum.com/post/189056261486/folding-stool
https://www.scaramangashop.wooden-chests-storage-boxes/
https://www.egyptprivatetourguide.golden-throne-tutankhamen/
https://funkystock.photoshelter.com/image/I0000X7SX6jtk7dE
https://collections.artsmia.org/art/13608/headrest-ancient-egyptian
http://www.paestum.org.uk/museum
https://doublemh.wordpress.klismos-chair/
https://www.famedisud.it/ade-e-persefone-i-misteriosi-signori-dellaldila-in-mostra-a-reggio-calabria/
https://www.famedisud.it/ade-e-persefone-i-misteriosi-signori-dellaldila-in-mostra-a-reggio-calabria/
http://www.classics.upenn.edu/
https://www.amazon.com/Emvency-Mythology-Ornaments-Tapestries-Apartment/dp/B07KRX1GMR
https://www.amazon.com/Emvency-Mythology-Ornaments-Tapestries-Apartment/dp/B07KRX1GMR
https://alchetron.com/Throne-of-Maximian
https://collections.vam.ac/veroli-casket-casket
https://tinaboesch/death-of-mary
https://www.rijksmuseum.nl/
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/
https://www.jimwuerstlin/flemish-gothic-box
https://www.musealer-gotischer-kredenzschrank/
http://www.sothebys.com/
https://www.bada.org/16th-century-walnut-sgabello
https://www.dorotheum.com/en/l/1863467/
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/196580
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/196580
https://www.anticstore.art/82942P
http://www.travelingintuscany.com/art/art/cassonipaintings.htm


72 
 

6 - Prantsuse barokk (Louis XIV) 

26. Kabinet https://www.coolthings.com/17th-century-cucci-cabinet 

27. Laud https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_furniture 

28. Kummut https://www.metmuseum.org/art/collection/search/206990 

29. Konsoollaud https://robbig.artsolution.net/details/770878/17604/console-table 

30. Tugitoolid http://www.sothebys.com/en 

31. Taburet https://www.anticstore.art 

32. Tugitool https://www.anticstore.com/fauteuil-louis-xiv-tapisserie 

 

7 - Itaalia barokk 

33. Lauaplaat http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2011/treasures-princely-

taste/lot.11.html 

34. Kabinet https://www.metmuseum.org/art/collection/search/207712 

35. Laud https://www.christies.com/lotfinder/Lot/an-italian-pietra-dura-and-specimen-marble-

5698978-details.aspx 

36. Konsoollaud https://www.cedricdupontantiques.com/product/an-italian-18th-century-

baroque-giltwood-and-faux-painted-marble-center-side-table/ 

37. Küünlajalg https://en.wikipedia.org/wiki/Andrea_Brustolon 

38. Detail tugitoolist https://wimbledon-furniture.co.uk/shop/fine-furniture/original-17th-

century-andrea-brustolon-hand-carved-italian-walnut-armchair/ 

39. Detail https://wimbledon-furniture.co.uk/shop/fine-furniture/original-17th-century-andrea-

brustolon-hand-carved-italian-walnut-armchair/ 

40. Tugitool X-jalad https://www.invaluable.com/auction-lot/armchair-aux-enfants-late-

baroque-in-the-style-1024-c-726fab3df3 

41. Tugitool „Lapsed“ https://www.invaluable.com/auction-lot/armchair-aux-enfants-late-

baroque-in-the-style-1024-c-726fab3df3 

 

8 - Prantsuse rokokoo (Louis XV) 

42.  Tuba https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/appartement-de-madame-de-pompadour-au-

chateau-de-versailles 

43. Sekretär https://www.christies.com/zh-CN/lotfinder/lot_details/?intobjectid=5917473 

44. Kummut https://www.metmuseum.org/art/collection/search/206971 

45. Seinakell https://www.metmuseum.org/art/collection/search/205431  

46. Duchesse https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-louis-xv-giltwood-duchesse-brisee-a-

5948062-details.aspx 

47. Kanapee https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-louis-xv-giltwood-canape-a-oreilles-

5917431-details.aspx 

48. Taburett https://www.christies.com/lotfinder/furniture-lighting/paire-de-tabourets-

depoque-louis-xv-milieu-5724082-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=5724082 

 

9 - Inglise barokk – (Rokokoo ehk Georgia stiil) 

49. Tumba https://www.harpgallery.com/shop/item32370.html 

https://www.coolthings.com/17th-century-cucci-cabinet
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_XIV_furniture
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/206990
https://robbig.artsolution.net/details/770878/17604/console-table
http://www.sothebys.com/en
https://www.anticstore.art/
https://www.anticstore.com/fauteuil-louis-xiv-tapisserie
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2011/treasures-princely-taste/lot.11.html
http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2011/treasures-princely-taste/lot.11.html
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/207712
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/an-italian-pietra-dura-and-specimen-marble-5698978-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/an-italian-pietra-dura-and-specimen-marble-5698978-details.aspx
https://www.cedricdupontantiques.com/product/an-italian-18th-century-baroque-giltwood-and-faux-painted-marble-center-side-table/
https://www.cedricdupontantiques.com/product/an-italian-18th-century-baroque-giltwood-and-faux-painted-marble-center-side-table/
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrea_Brustolon
https://wimbledon-furniture.co.uk/shop/fine-furniture/original-17th-century-andrea-brustolon-hand-carved-italian-walnut-armchair/
https://wimbledon-furniture.co.uk/shop/fine-furniture/original-17th-century-andrea-brustolon-hand-carved-italian-walnut-armchair/
https://wimbledon-furniture.co.uk/shop/fine-furniture/original-17th-century-andrea-brustolon-hand-carved-italian-walnut-armchair/
https://wimbledon-furniture.co.uk/shop/fine-furniture/original-17th-century-andrea-brustolon-hand-carved-italian-walnut-armchair/
https://www.invaluable.com/auction-lot/armchair-aux-enfants-late-baroque-in-the-style-1024-c-726fab3df3
https://www.invaluable.com/auction-lot/armchair-aux-enfants-late-baroque-in-the-style-1024-c-726fab3df3
https://www.invaluable.com/auction-lot/armchair-aux-enfants-late-baroque-in-the-style-1024-c-726fab3df3
https://www.invaluable.com/auction-lot/armchair-aux-enfants-late-baroque-in-the-style-1024-c-726fab3df3
https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/appartement-de-madame-de-pompadour-au-chateau-de-versailles
https://art.rmngp.fr/fr/library/artworks/appartement-de-madame-de-pompadour-au-chateau-de-versailles
https://www.christies.com/zh-CN/lotfinder/lot_details/?intobjectid=5917473
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/206971
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/205431
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-louis-xv-giltwood-duchesse-brisee-a-5948062-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-louis-xv-giltwood-duchesse-brisee-a-5948062-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-louis-xv-giltwood-canape-a-oreilles-5917431-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-louis-xv-giltwood-canape-a-oreilles-5917431-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/furniture-lighting/paire-de-tabourets-depoque-louis-xv-milieu-5724082-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=5724082
https://www.christies.com/lotfinder/furniture-lighting/paire-de-tabourets-depoque-louis-xv-milieu-5724082-details.aspx?from=searchresults&intObjectID=5724082
https://www.harpgallery.com/shop/item32370.html
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50. Settee https://www.antiquesboutique.com/antique-sofas/georgian-carved-mahogany-chair-

back-settee/itm13935#.X6g1GWgzaUk 

51. Konsool laud https://www.newel.com/product/english-georgian-mahogany-and-marble-

top-console-table 

52. Kapp https://susansilverantiques.com/product/english-geroge-iii-secretaire-bookcse/ 

 

10 - Chippendale stiil 

53. Raamat https://issuu.com/metmuseum/docs/spring_2018_bulletin 

54. Tool https://www.metmuseum.org/art/collection/search/203749 

55. Tuba/voodi  https://img.theepochtimes.com/assets/uploads/2018/06/21/WEB-Harewood-

house-state-bed.jpg 

56. Laud https://www.incollect.com/listings/furniture/tables/thomas-chippendale-fine-18th-

century-chippendale-mahogany-concertina-card-table-297935 

57. Kapp  https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-george-ii-parcel-gilt-padouk-cabinet-on-

stand-attributed-5092525-details.aspx 

 

 

11 - Barokk ja rokokoo Eestis 

58. Kadrioru loss http://www.kadriorupark.ee/park/muuseumid/kadrioru-kunstimuuseum 

59. Voodi https://travelestonia.com/et/tallinn/peter-i-majamuuseum-tallinn/ 

60. Mustpeade maja tool https://www.muis.ee/museaalview/1193843 

61. Queen Anne tool https://www.muis.ee/museaalview/1188885 

62. Laud https://www.muis.ee/museaalview/960184 

63. Sekretär https://www.muis.ee/museaalview/99901 

64. Kapp https://www.muis.ee/museaalview/1193361 

 

 

12 - Varaklassitsism (Louis XVI stiil) 

65. Tuba https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI_furniture 

66. Bürookapp https://www.wallacecollection.org/blog/riesener-season/ 

67. Reguleeritava kõrgusega laud https://www.metmuseum.org/art/collection/search/197339 

68. Georges Jacob´i toolid https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI_furniture 

69. Beneman´i laud 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guillaume_Beneman,_Writing_table,_1786_at_W

addesdon_Manor.jpg 

 

13 - Direktoorium 

70. Tugitool https://www.ngv.vic.gov.au/napoleon/art-and-design/directoire-style.html 

71. Tugitool salongist https://styylish.com/french-furniture-history-directoire-period/ 

72. Päevavoodi http://fioritointeriordesign.blogspot.com/2018/06/history-of-furniture-

directoire.html  

https://www.antiquesboutique.com/antique-sofas/georgian-carved-mahogany-chair-back-settee/itm13935#.X6g1GWgzaUk
https://www.antiquesboutique.com/antique-sofas/georgian-carved-mahogany-chair-back-settee/itm13935#.X6g1GWgzaUk
https://www.newel.com/product/english-georgian-mahogany-and-marble-top-console-table
https://www.newel.com/product/english-georgian-mahogany-and-marble-top-console-table
https://susansilverantiques.com/product/english-geroge-iii-secretaire-bookcse/
https://issuu.com/metmuseum/docs/spring_2018_bulletin
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/203749
https://img.theepochtimes.com/assets/uploads/2018/06/21/WEB-Harewood-house-state-bed.jpg
https://img.theepochtimes.com/assets/uploads/2018/06/21/WEB-Harewood-house-state-bed.jpg
https://www.incollect.com/listings/furniture/tables/thomas-chippendale-fine-18th-century-chippendale-mahogany-concertina-card-table-297935
https://www.incollect.com/listings/furniture/tables/thomas-chippendale-fine-18th-century-chippendale-mahogany-concertina-card-table-297935
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-george-ii-parcel-gilt-padouk-cabinet-on-stand-attributed-5092525-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-george-ii-parcel-gilt-padouk-cabinet-on-stand-attributed-5092525-details.aspx
http://www.kadriorupark.ee/park/muuseumid/kadrioru-kunstimuuseum
https://travelestonia.com/et/tallinn/peter-i-majamuuseum-tallinn/
https://www.muis.ee/museaalview/1193843
https://www.muis.ee/museaalview/1188885
https://www.muis.ee/museaalview/960184
https://www.muis.ee/museaalview/99901
https://www.muis.ee/museaalview/1193361
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI_furniture
https://www.wallacecollection.org/blog/riesener-season/
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/197339
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_XVI_furniture
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guillaume_Beneman,_Writing_table,_1786_at_Waddesdon_Manor.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guillaume_Beneman,_Writing_table,_1786_at_Waddesdon_Manor.jpg
https://www.ngv.vic.gov.au/napoleon/art-and-design/directoire-style.html
https://styylish.com/french-furniture-history-directoire-period/
http://fioritointeriordesign.blogspot.com/2018/06/history-of-furniture-directoire.html
http://fioritointeriordesign.blogspot.com/2018/06/history-of-furniture-directoire.html
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73. Taburetid https://www.christies.com/lot/lot-paire-de-tabourets-curules-depoque-

directoire-estampille-5604984/ 

74. Laud https://www.bukowskis.com/en/auctions/H056/20-a-directoire-late-18th-century-

table 

75. Kolmjalg laud https://www.cedricdupontantiques.com/product/a-french-18th-century-

directoire-period-side-table/ 

 

14 - Ampiir ehk hilisklassitsism 

76. Konsoollaud https://www.richardreddingantiques.com/artists/404-jacob-desmalter-et-cie-

%28attributed-to%29/works/9510/ 

77. Tripod laud https://www.anticstore.art/82247P 

78. Sekretär kabinet https://www.gazette-drouot.com/en/lots/3784700 

79. Napoleoni troon https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2018/the-midas-

touch-l18323/lot.17.html?locale=en 

80. Päevavoodi https://www.richardreddingantiques.com/artists/404-jacob-desmalter-et-cie-

%28attributed-to%29/works/9794/ 

81. Häll https://www.ca-valse-a-vienne.com/berceau-aiglon/ 

 

15  - Hepplewhite (18 saj lõpp) 

82. Raamat https://www.britannica.com/topic/Cabinet-Maker-and-Upholsterers-Guide 

83. Tool 1 https://www.incollect.com/listings/furniture/seating/english-period-hepplewhite-

shield-back-armchair-18th-century-145622 

84. Tool 2 https://www.1stdibs.com/furniture/seating/chairs/english-hepplewhite-chair-circa-

1910/id-f_10354201/ 

85. Ümar seljatugi tool http://www.barnsley-museums.com/barnsleys-greatest-

treasures?page=6 

86. Silinderkaanega kummut https://www.bada.org/object/18th-century-hepplewhite-cylinder-

bureau-desk 

 

16 - Varaklassitsism ja ampiir Eestis 

87. Tripoodlaud https://images.app.goo.gl/yJ3Q5EwmDRsP3YHM8 /raamat 

88. Inglise regendistiilis tugitool https://www.muis.ee/museaalview/1722673 

89. Vene ampiir tugitool https://www.muis.ee/museaalview/2171119 

90. Louis XVI iste https://www.muis.ee/museaalview/102893 

 

17 – Biidermeier (kodanlase stiil) 

91. Tuba http://www.rupertcavendish.co.uk/blog/the-biedermeier-style 

92. Kreissaag https://www.yorksaw.com/history-circular-saw/ 

93. Diivan https://www.1stdibs.com/furniture/seating/sofas/early-19th-century-biedermeier-

walnut-sofa-from-germany/id-f_17712561/ 

https://www.christies.com/lot/lot-paire-de-tabourets-curules-depoque-directoire-estampille-5604984/
https://www.christies.com/lot/lot-paire-de-tabourets-curules-depoque-directoire-estampille-5604984/
https://www.bukowskis.com/en/auctions/H056/20-a-directoire-late-18th-century-table
https://www.bukowskis.com/en/auctions/H056/20-a-directoire-late-18th-century-table
https://www.cedricdupontantiques.com/product/a-french-18th-century-directoire-period-side-table/
https://www.cedricdupontantiques.com/product/a-french-18th-century-directoire-period-side-table/
https://www.richardreddingantiques.com/artists/404-jacob-desmalter-et-cie-%28attributed-to%29/works/9510/
https://www.richardreddingantiques.com/artists/404-jacob-desmalter-et-cie-%28attributed-to%29/works/9510/
https://www.anticstore.art/82247P
https://www.gazette-drouot.com/en/lots/3784700
https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2018/the-midas-touch-l18323/lot.17.html?locale=en
https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2018/the-midas-touch-l18323/lot.17.html?locale=en
https://www.richardreddingantiques.com/artists/404-jacob-desmalter-et-cie-%28attributed-to%29/works/9794/
https://www.richardreddingantiques.com/artists/404-jacob-desmalter-et-cie-%28attributed-to%29/works/9794/
https://www.ca-valse-a-vienne.com/berceau-aiglon/
https://www.britannica.com/topic/Cabinet-Maker-and-Upholsterers-Guide
https://www.incollect.com/listings/furniture/seating/english-period-hepplewhite-shield-back-armchair-18th-century-145622
https://www.incollect.com/listings/furniture/seating/english-period-hepplewhite-shield-back-armchair-18th-century-145622
https://www.1stdibs.com/furniture/seating/chairs/english-hepplewhite-chair-circa-1910/id-f_10354201/
https://www.1stdibs.com/furniture/seating/chairs/english-hepplewhite-chair-circa-1910/id-f_10354201/
http://www.barnsley-museums.com/barnsleys-greatest-treasures?page=6
http://www.barnsley-museums.com/barnsleys-greatest-treasures?page=6
https://www.bada.org/object/18th-century-hepplewhite-cylinder-bureau-desk
https://www.bada.org/object/18th-century-hepplewhite-cylinder-bureau-desk
https://images.app.goo.gl/yJ3Q5EwmDRsP3YHM8
https://www.muis.ee/museaalview/1722673
https://www.muis.ee/museaalview/2171119
https://www.muis.ee/museaalview/102893
http://www.rupertcavendish.co.uk/blog/the-biedermeier-style
https://www.yorksaw.com/history-circular-saw/
https://www.1stdibs.com/furniture/seating/sofas/early-19th-century-biedermeier-walnut-sofa-from-germany/id-f_17712561/
https://www.1stdibs.com/furniture/seating/sofas/early-19th-century-biedermeier-walnut-sofa-from-germany/id-f_17712561/
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94. Laud http://antique-design.pl/en/offer/tables/st%C3%B3%C5%82-biedermeier,-

okr%C4%85g%C5%82y,-i-po%C5%82owa-xix-wieku,-niemcy-1-detail 

95. Vitriinkapp http://antique-design.pl/en/offer/show-cabinets/witryna-biedermeier,-austria,-

xix-w-detail 

96. Sekretär kapp http://www.biedermeier-vienna.com/biedermeier.html 

97. Gloobuslaud https://www.1stdibs.com/furniture/more-furniture-collectibles/home-

accents/globes/fine-biedermeier-mahogany-ebonized-parcel-gilt-globe-form-work-desk/id-

f_1291294/ 

 

18 - Historitsism 

98. Viktoriaanlik tuba https://www.interiio.sg/article/definitive-guide-to-victorian-interior-

design-style 

99. Magamistuba https://madparis.fr/en/museums/musee-des-arts-decoratifs/itinerary/the-

nineteenth-century/a-louis-philippe-style-bedroom-1836-1840/ 

100. Thonet´i toolid http://www.vam.ac.uk/content/articles/t/thonet-and-sons/ 

101. Thonet´i tool http://museum-boppard.de/explore/thonet/#thonetinboppard 

102. Tugitool https://www.metmuseum.org/art/collection/search/208209 

103. Salajutu diivan https://www.photo.rmn.fr/archive/11-552780-2C6NU0WTD07S.html 

 

19 - Eklektika 

104. Kapp  repro raamatust „Ilus maja kaunis ruum“ 

105. Tugitool https://www.muis.ee/museaalview/2194681 

106. Laud https://www.1stdibs.co.uk/furniture/tables/tables/19th-century-eclectic-walnut-

small-table/id-f_12704041/ 

 

20 - Juugend 

107. Peegel https://www.designartmagazine.com/2018/04/master-of-light-victor-horta-in-

brussels.html 

108. Kapp https://www.1stdibs.com/furniture/storage-case-pieces/cabinets/oak-belgium-art-

nouveau-horta-style-cabinet-buffet-1900s/id-f_11904413/ 

109. Tugitool http://collections.vam.ac.uk/item/O49610/armchair-majorelle-louis/ 

110. Vitriinkapp http://robertzehilgallery.com/galerie/art-nouveau/emile-galle-furniture-1900-

6/ 

111. Voodi https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Gall%C3%A9 

112. Iste https://www.1stdibs.com/furniture/seating/benches/antonio-gaudi-calvet-bench/id-

f_6920113/ 

113. Kapp https://archive.wksu.org/news/story/18548 

114. Tool http://www.jbdesign.it/idesignpro/hill%20house%20chair.html 

115. Kohviku tool https://www.archiproducts.com/en/products/wittmann/wooden-chair-

fledermaus-chair_46482 

 

http://antique-design.pl/en/offer/tables/st%C3%B3%C5%82-biedermeier,-okr%C4%85g%C5%82y,-i-po%C5%82owa-xix-wieku,-niemcy-1-detail
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https://www.interiio.sg/article/definitive-guide-to-victorian-interior-design-style
https://www.interiio.sg/article/definitive-guide-to-victorian-interior-design-style
https://madparis.fr/en/museums/musee-des-arts-decoratifs/itinerary/the-nineteenth-century/a-louis-philippe-style-bedroom-1836-1840/
https://madparis.fr/en/museums/musee-des-arts-decoratifs/itinerary/the-nineteenth-century/a-louis-philippe-style-bedroom-1836-1840/
http://www.vam.ac.uk/content/articles/t/thonet-and-sons/
http://museum-boppard.de/explore/thonet/#thonetinboppard
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/208209
https://www.photo.rmn.fr/archive/11-552780-2C6NU0WTD07S.html
https://www.muis.ee/museaalview/2194681
https://www.1stdibs.co.uk/furniture/tables/tables/19th-century-eclectic-walnut-small-table/id-f_12704041/
https://www.1stdibs.co.uk/furniture/tables/tables/19th-century-eclectic-walnut-small-table/id-f_12704041/
https://www.designartmagazine.com/2018/04/master-of-light-victor-horta-in-brussels.html
https://www.designartmagazine.com/2018/04/master-of-light-victor-horta-in-brussels.html
https://www.1stdibs.com/furniture/storage-case-pieces/cabinets/oak-belgium-art-nouveau-horta-style-cabinet-buffet-1900s/id-f_11904413/
https://www.1stdibs.com/furniture/storage-case-pieces/cabinets/oak-belgium-art-nouveau-horta-style-cabinet-buffet-1900s/id-f_11904413/
http://collections.vam.ac.uk/item/O49610/armchair-majorelle-louis/
http://robertzehilgallery.com/galerie/art-nouveau/emile-galle-furniture-1900-6/
http://robertzehilgallery.com/galerie/art-nouveau/emile-galle-furniture-1900-6/
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Gall%C3%A9
https://www.1stdibs.com/furniture/seating/benches/antonio-gaudi-calvet-bench/id-f_6920113/
https://www.1stdibs.com/furniture/seating/benches/antonio-gaudi-calvet-bench/id-f_6920113/
https://archive.wksu.org/news/story/18548
http://www.jbdesign.it/idesignpro/hill%20house%20chair.html
https://www.archiproducts.com/en/products/wittmann/wooden-chair-fledermaus-chair_46482
https://www.archiproducts.com/en/products/wittmann/wooden-chair-fledermaus-chair_46482
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21 - Bauhaus 

116. Tool B33 https://www.moma.org/collection/works/122197 

117. Tool B3 ehk Wassily https://smarthistory.org/the-bauhaus-marcel-breuer/ 

118. Tool M20 https://www.20thcdesign.com/seating/pair-of-mr-20-armchairs-1927/ 

119. Tool Barcelona https://www.knoll.com/product/barcelona-chair 

 

22 - Modernism 

120. Lamamistool https://chaplins.co.uk/shop/cassina-lc4-chaise-lounge.html 

121. Tugitool https://www.smow.com/en/designers/le-corbusier-jeanneret-perriand/lc2-

armchair.html  

122. Torutool https://modernselections.com/lc1-sling-chair-natural-cowhide.aspx 

 

23 - Funktsionalism 

123. Lamamistool https://www.bukowskis.com/en/auctions/E288/lots/1059713-kaare-klint-a-

1970-s-ruud-rasmussen-deck-chair 

124. Aalto tool https://www.sfmoma.org/artwork/98.567/ 

125. Taburett http://www.ondiseno.com/noticia.php?id=5787 

 

24 – Art Deco 

126. Tuba - 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Display_at_Salon_D%27Automne_(1913).jpg 

127. Tugitoolid https://www.galerieandrehayat.com/inventory/seating/arm-chairs/paul-follot-

pair-of-gold-leaf-carved-wood-arm-chairs-1387442 

128. Laud ja tool https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2019/modern-masters-chefs-

doeuvre-dune-collection-privee/louis-suee-and-andre-mare-ladys-desk-and-chair 

129. Tugitool https://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2014/collection-privee-felix-

marcilhac/lot.6.html 

130. Öökapp http://www.patrickgaguech.com/5en.aspx?ProdID=156de739-65ac-42fc-80ab-

e722b3e10277&CatID=fbe59fb9-3ec8-4844-a6d1-98a094258af3&sr=0&page=1 

131. Diivan https://nonagon.style/surrealist-furniture-design-contemporary/ 

132. Tugitool https://modernicaprops.com/products/eileen-gray-bibendum-chair-cream 

 

Kasutatud kirjandus 
 

 Krista Kodrese raamat „Ilus maja, kaunis ruum“, Internet (wikipedia ja paljud erinevad allikad). 
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