
 

 

Art deco, funktsionalism, Bauhaus ja  mööblidisainerid XX sajandil. 

 
Kahekümnenda sajandi mööbel ja mööblidisainerid 

 

                                                             Art deco 

Kunsti-ja disainistiil, mis sai alguse 20.sajandi alguse Pariisis. Õitses 

rahvusvaheliselt 30ndatel aastatel kuni Teise Maailmasõja alguseni. Mõjutas 

kogu disaini,moodi,ehteid,sealhulgas arhitektuuri, tööstusdisaini, sisekujundust. 

Kunstiline loovusperiood, mis kulmineerub Pariisi näitusel des Arts Décoratifsi 

Industrial and Modern 1925.aastal. Misjärel art deco kogus populaarsust 

Euroopas ja levis kogu maailmas. 

Art decos on esindatud elegants, glamuur, funktsionaalsus ja modern. 

Lahkumine eelkäija,juugendi,voolavast asümmeetriast, orgaanilistest 

kõveratest.Tehnoloogia koos mustrite ja ikoonidega Kaug-Idast, Antiik- 

Kreekast, Roomast, Aafrikast, Indiast ja maiade, atsteekide kultuurist. Vormid 

muutuvad lihtsateks, siledateks ja tõhusateks.Pinnad siledad ja nurgad ümarad. 

Minimaalne ornamendi kasutus. Horisontaalsuse rõhutamine, läbi kuju ja 

kontuuri. 

Kasutataks eksootilist puitu ja vineeri (spooni).Mustri ja struktuuri 

esiletoomiseks poleerpindu. Orgaaniline kuju. Julge materjalide ja värvide 

kasutus nagu kroom, must. Mööbel valmistatakse valdavalt heledamatest 

puitudest. Polster kaetakse  nahaga. Kangamustrid siksak, ringid, kolmnurgad, 

kuubikud, päikesed ja kiired. 

Lineaarne sümmeetria, mis mõjutas paljusid 20. sajandi mööblistiile. Sealhulgas 

konstruktivism, kubism, modernism, futurism. 

Art deco puhkes taas 1960ndatel aastatel. 

Uus Art Deco mood ja sisekujundus vajas  uusi tekstiilimustreid , sisustust , 

tapeeti, vaipu, rõivaid.  Prantsuse kangadisainer Raoul Dufy on oma kirjutistes 

kutsunud lugejat avastama tähelepanuväärset Art Deco maailma ja 

projekteerijate loomingut nagu Delaunay,  Ruhlmann, Henry, Marrot, Dufresne, 

Benedictus ja kümneid teisi. 

 

Paul Poiret (1879-1944) Prantsuse moekunstnik, sisekujunduse, -mööbliriide ja 
kangadisainer. Olles juba noore poisina lummatud kanga värvi ja 
disainivõimalustest. Pärast praktiseerimist Jacques Douceti ja hiljem Charles 
Frederick Worthi juures avas Poiret 1903.aastal isikliku disaini -ja käsitöö firma. 
Peale paljusid reise erinevatesse riikidesse eesmärgiga ammutada uusi 
loomingulisi ideid avab  1912.aastal oma disainikooli Martine disain, kus 
realiseeris kanga, mööbliriide ja tarvikute  art deco ideid. Püüdis oma õpilastes 
arendada aktiivsust ja maitset, samas lämmatamata nende individuaalsust. 



Kõige allikaks on inspiratsioon, mis tuleb hoida puhta ja tervena. Looming peab 
olema värske ja loodusest inspireeritud.   Alter Marine stiil oli väga populaarne 
kolmekümnendate aastate lõpuni. Avati kauplused Pariisis, Berliinis, Londonis, 
Philadelphias ja Biarritzis. 1929.aastal läks Alter Marine pankrotti ja suleti.  
Poiret oli enne Esimest maailmasõda üks populaarsemaid autoreid, hiljem tema 
populaarsus kahanes, oli sunnitud oma ärid sulgema,  kaotas kogu oma vara ja 
suri vaesena. 

    
                                                        Kangad Paul Poiret 
Raoul Dufy  (1877-1953) Prantsuse maalikunstnik, raamatuillustraator, 
keraamik, mööbli,- kanga  ja ruumidisainer. Pärast koolitust École des Beaux-
Arts in Le Havre asus ta 1896 aastal õppima  École des Beaux-Arts Pariisis. Dufy 
andis  olulise panuse dekoratiivkunsti, eriti tekstiilidisaini. Tema loodud kangaid  
toodeti Lyonis firma Atuyer poolt. 1909.aastast kuni 1928.aastani tegi ta 
kaastööd Paul Poiret Alter Marine trükitud tekstiili kujundamisel. Seejärel  
töötas keraamika dekoreerijana , tehes tihedat koostööd katalaani pottsepa 
José Llorensiga. Alates 1930.aastast seinavaipade  ja mööbliriide disainerina. 
Raoul Dufy 
Raoul Dufy looming on tugevasti  mõjutanud postimpressionismist, fovismist ja 
kubismist. 
 

         
                                                        Kangad Raoul Dufy 



   
                                                            Mööbel Raoul Dufy    
 

Äriühing Francois Atuyer   
Bianchini Ferier,  Lyonis asuv siidkanga tootja, asutatud 1888 aastal, kui kolm 
prantslast asutaja  Francois Atuyer kelle juhtida oli tehniline pool, Charles 
Bianchini, kes tegeles äripoolega  ja juhtimisega tegelenud Francois Ferierie 
ühendasid oma jõud ja käivitasid , vaatamata raskele majanduslikule olukorrale 
,taas luksusliku siidikanga tootmise. Nende toodang pälvis   Pariisi Exposition 
Universelle 1889.aastal hõbemedali ja sellest ajast alates on olnud väga 
edukad. Paar aastat hiljem avati mööbli ja suurte moemajade jaoks mõeldud 
luksuslike  kangamüügi esindus Pariisis.  Suur ärimees Bianchini   tegi koostööd 
paljud kunstnikega nagu  Raoul Dufy, Paul Poiret, Paul Iribe, Robert Bonfils ja 
Henri Gillet kellede loodusest inspireeritus art deco kangad olid väga 
populaarsed.   
Peale Esimest  Maailmasõda muutus  üsna väike ettevõte rahvusvaheliseks 
tööstus ja kabanduskontserniks , avades lisks Pariisile kontorid Londonis, 
Genfis, Brüsselis, Montrealis, New Yorgis, Los Angeleses, Chicagos, Buenos 
Aireses. 
Mööbli -ja moetööstusele kujundatud kangaste arv ulatus 1928. aastal   ca 4000  
kujunduseni. Enamik enne 1950.aastat kavandatud,anonüümsed 
disainilahendused on säilinud arhiivis  ja numbrite järgi dateeritavad.   
Teise Maailmasõjajärgsel perioodil tegid firmaga koostööd disainerid Cardin, 
Givenchy, Chanel, Dior, Nina Ricci ja Yves Saint-Laurent. 
Firma tegevust võib tinglikult jagada nelja ossa;   loomine ja laiendamine (1888-
1914), lõpptähtaeg (1914-1929), kriisi ajeg ja testid (1929-1945) ja lõpuks 
lagunemine ja langus (1945-1992). Liitumine  Bianchini / Férier omand 
liidetakse   Baumann kangatootmisega.  Osa ettevõtte arhiivist, nn "Grands 
Livres" üle 25000 tekstiili mustrid, on  osaliselt kättesaadavad tekstiili-ja 
Dekoratiivkunsti muuseumis Lyonis 1999.  
 



     
                                                  Kangad  Bianchini-Ferier   
 

         
                                                    Kangad  Bianchini-Ferier   

 

Paul Iribe ( 1883 – 1935 ) prantsuse illustraator, disainer ja dekoratiivkunstnik.  
Iribe sai haridus Pariisis. Aastatel 1908 – 1910 õppis Ecole des Beaux – Arts ja 
College Rollin. 1908 aastal avas Pariisis  ateljee ,kus kujundas kostüüme, 
mööblit, kangaid  ja tapeete. Valmistas  Paul Poiret’i tellimusel moe 
reklaamibrošüüre, mis olid väga mõjukad ja tegid  Iribe tuntuks.  Tema 
loomingut hakkasid tellima  Coco Chanel, Jeanne Lanvin, Jeanne Paquin, Callot 
Soeurs, ja Jacques Doucet, kellel tegi Art deco stiilis  korterisisustuse .  1914 
aastal siirdus Holliywoodi Paramount Studiosse,  kus  kujundas filmikostüüme, 
interjööre, rezhissöör Cecil B. DeMille’i juures.  Naases Pariisi 1920. aastal 
asutas ajakirja Le Temoin, kus avaldas  poliitilisi karikatuure. 1930. aastal asus 
tööle  ehtekujundajana Coco Chaneli, kus töötas kuni surmani. 

  
                                                   Kangad Paul Iribe   



                       
                                                     Tugitoolid Paul Iribe   

    
                                                           Tugitoolid Paul Iribe   
 
Sonia Delaunay (1885-1979) juudi – päritolu pransuse maali, tekstiili kunstnik, 
teatri ja sisekujundus, mööbli disainer. Delaunay kasvas üles Peterburis.  Õppis 
joonistamist Saksamaal Karlsruhes ning 1905 aastal kolis Pariisi, kus oli 
mõjutatud postimpressionistidest ja fovistidest. 1920. Delaunay loodud 
abstraktse värviharmooniaga tekstiilid ja kleidid mõjutasid rahvusvahelist 
moodi. 1925 esines  oma moe-,ja kangaga ning mööbliga  Pont Alexandre III at 
Paris Exposition des Arts Décoratifsi et Industriels .   Pühendus taas  
maalimisele 1930 aastal , ühinedes Abstraction loomeühinguga 1931.  Tema ja 
Robert Delaunay said kaasatud avalikke kunstiprojektidesse  valdavaks 
seinamaalingud Pariisi Exposition des Arts et Techniques dans la Vie Moderne 
1937.  Pärast abikaasa surma 1941 Delaunay jätkas töötamist maalikunstniku ja 
disainerina. Tuntud erksate värvide ja geomeetriliste kujundite, abstraktsiooni 
kasutajana. Esimene naiskunstnik kellel oli retrospektiivne näitus Louvre 1964 
ja aastal 1975 sai   Prantsuse Auleegioni  ordeni.  
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                                                Kangad Sonia Delaunay  
Paule Marrot (1902-1987)  Prantsuse   maali, -tekstiilikunstnik ja  õppejõud. 
Alustas oma kunstiõpinguid 14-aastaselt Studios of Sacred Art.  Müüs oma 
tekstiilikavandeid Paul Poiretile.1925. aastal võitis kuldmedali näitusel 
Exposition Internationale des Arts DECORATIFS. 1932 aasta Salon des Artistes 
Decorateurs Näitusel tutvus ta elsassi tekstiilitootja Jean Schlumbergeriga. 
Järgnes edukas koostöö, mis kestis Schlumbergeri surmani 1963. aastal ja   
mille jooksul kujundati ligi 320 tekstiilikavandit. Tema looduse  lillede, lindude  
ja värvide kobinatositsiooni  julge kasutamine peegeldab modernismi 
klassikalist seost art decoga.. Tema loomingust olid sissevõetud Ali Khan, Iraani 
Shahh,  Briti kuninglik perekond, disainer Billy Baldwin ja Jackie Kennedy, kes 
lasi Marroti lilleliste kangastega kujundada ühe toa Valges Majas   1952 aastal 
pälvis Marrot Prantsuse Auleegioni  ordeni ( Legion of Honor). 
 

   
                                                      Kangad Paule Marrot 
 
 
Émile-Jacques Ruhlmann (  1879 - 1933), Prantsuse mööbli ja -
interjööridisainer.  Tema ideed ja kujundus said art deco nurgakiviks..  
Pärast sõjaväeteenistust 1900.aastal, hakkas sõpradega tegelema mööbli 
kavandite ja projekteerimisega.  Isa surma järel 1907,  võttis üle dekoratiiv- 
kunstiga tegeleva perefirma juhtimise.  Aastal 1912.asutas oma töökoja  
Lissaboni tänaval. 
1919.aastal koos Pierre Laurrent’iga rajatud firma ’’Ruhlmann et Laurrent’’ oli 
spetsialiseerunud luksusliku mööbli, kodukauba, tapeedi ja valgustite 
tootmisele. Neli aastat hiljem avas oma mööblikaupluse. Firma looming oli 
populaarne Pariisi avangardi austajate hulgas. 1925.aastal Pariisi näitusel 
Exposition Internationale des Arts Décoratifsi et Industriels saavutas tema  
modernne mööbel suurt tähelepanu ( mida alles hiljem hakaiti nimetama „ art 
decoks“) ja äratas huvi kogu maailmas. 1927 aastal sisustab Ruhlmann Pariisi 
Kaubanduskoja, hotell Potocki avenue de Friedland ja teemaja liner Ile-de-
France .Projekteeris interjöörid ja mööbli Elysee Palace Rahvusassambleele, 
Pariisi linnaosa  Puteaux linnapea tööruumid,  mitmed ministeeriumid Colonial 
Museum in International Colonial Exposition (1931) (valvelauast Marshal 
Lyautey,  palee Golden Gate ), nüüd National City. Paljud lugematud luksuslikud 
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elukohad Prantsusmaal ja välismaal. Metropolitan New York ja Kairo Muuseum 
omandasid Ruhlmanni mööblit. 1923.aastal pälvis Prantsuse Auleegioni  ordeni 
( Legion of Honor).  
Tema kujundus ja  stiil vastab uuele esteetikale. Puhtad jooned, harmooniline, 
vabastatud liigsest, üheksateistkümnenda sajandile omasest ülekoormatusest, 
tehniline täiuslikkus, elegants. Erinevate väärispuu kontrastidega, elegantse 
joonega mööbel  tõstab Ruhlmanni võrdseks suurimate XIX sajandi 
mööblimeistritega..  Luksusliku maitse ja teostusega,  mööbel, kummutid, 
kirjutuslauad, toolid, tugitoolid ettevaatlik ja mõistlik funktsionaalsus.Tema 
mööbel on valmistatud selleks, et teenida ja rahuldada harjumusi, silma ja 
keha. Ruhlmanni loomingus on maitsekalt, ainulaadse tundepuhtusega 
ühendatud  haruldasi  materjale: kingwood, Amarant, Macassar eebenipuu, 
amboina, roosipuu, inlays elevandiluust, kilpkonna, shagreen ja kullatud pronks 
või hõbe.  Ta suutis leida ja luua uue rütmilise ning tasakaalustatud kõvera, 
kasutades kaardus, looklevat,profiili. Ruhlmann mööbel on luksuslik 
aristokraatlik elegants, isiklik autentne stiil, ajatu prantsuse  interjööri märk. 
 Ruhlmann originaal  mööbel, milledel on tempel v. kaubamärk „Ruhlmann“ ja 
mõnikord ka „ Atelier“  või „Atelier B“ ( märgistab, millises töökojas 
mööbliesemed on valmistatud) Võivad  olla oktsjonitel müügis väga kõrgete 
hindadega. 2010 aasta detsembris Sothebyl New Yorgis müüdi söögitoa 
puhvetkapp 1.500.000 $.  2009 aasta veebruaris at Christie Pariisis oksjonile 
müüdi Ruhlmann tugitool Saint Laurent'i 233.000. $ 

         
                                        Kangad Émile-Jacques Ruhlmann 
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                                              Toolid Émile-Jacques Ruhlmann 

    
                                          Peme mööbel Émile-Jacques Ruhlmann 
 
F Gregory Brown (1887-1941 Briti kangadisainer, graafik ja  maastiku- maalija. 
Alustas oma karjääri metallikunstniku õpilasena. Hiljem töötas raamatute, 
ajakirjade  illustraatorina ja plakatite disainerina. Aastal 1914 tegi ta oma 
esimese graafilise kujunduse Londoni Raudtee Transpordiettevõttele.   Pälvis 
plakatidisainis Milan International Exhibition 1923 diplomi. Oli Design ja 
Industries Association (DIA)asutaja liige. Töötas erinevates disainifirmades ICI, 
London Underground ja Whitney Tekid,kus  disainis tekstiile. Tema lihtsustatud, 
lüüriline tekstiili pälvis  1925. aasta 1925 Exposition des arts DECORATIFS  
Pariisi näitusel kuldmedali.   

    
                                          Kangad F Gregory Brown 
André Mare (1885 - 1932)  Prantsuse  disainer, sisekujundaja ja maalikunstnik.  
Õppis maalimist School of Decorative Arts, mille ta lõpetas 1904, ja Julian 
Akadeemias. 1906.aastal eksponeeris oma maale "Salon des indépendants."  
Mare klassitsismist ja modernismist lähtuvad geomeetrilisi vorme võib pidada 



kubismi eelkäijaks. Isiklik stiil, mis läbis tema loomingut kuni surmani.   1910. 
aastal alustas oma karjääri sisekujundajana.  
Esimese maalimasõja ajal mobiliseeritakse Prantsuse armeesse . Sõjaväes 
valmistab looduse ja sõjatehnika kamuflaaže. Sellel perioodil jäädvustab 
kümneid sõjaga seotud läbielamustest kubistlike visandeid. Mida hiljem kasutas 
oma raamatus "Kubism ja Camouflage» (Kubism et Camouflage)1914 -1918 
aastate sündmuste kirjeldamise kohta. 1916. aastal autasustatakse George V 
ristiga.  
Pärast sõda, töötas A. Mare  kunstniku ja sisekujundajana, tehes tihedat 
koostööd  arhitekt Louis Xue’ga, kellega koos olid kahekümnenda sajandi  
tunnustatud art deco liidreid. Asutas koos Louis Suega  "La COMPANIE des Arts 
Français."  Disainis üle 2000 mööbli -ja sisustuseseme, kanga, tapeedi.1921. 
aastal kavandas  Mare kostüümid Pariisi ooperimajas etendunud Maurice 
Raveli  "Hispaania tantsijale". 1925.aastal tegi koos L. Xueiga kahe paviljoni 
sisekujunduse Exhibition of Decorative Arts. Samuti Pariisi moodsa kunsti 
muuseum ovaalsali elutoa sisekujunduse.Samuti Prantsuse saatkonna 
Washingtonis. 1926. aastal pärast Dekoratiivkunsti näitust pälvis André Mare 
Prantsuse Auleegioni  Rüütli nimetuse.  1927. aastal loobub tervislikel põhjustel 
kümme aastat kestnud  Prantsuse Kunstiseltsi juhtimisest ja pühendub ainult 
maalimisele. 
André Mare suri 1932 aastal tuberkuloosist tingitud raske mürgituse tagajärjel. 
Ta on maetud väikesel kalmistul Lignerits on Pays d'Auge. 
 

        
                                               Mööbel André Mare 
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                                                Mööbel André Mare 
 

       
                                                       Kangad André Mare 
 

      
  Art deco 1930.                          Prantsuse art deco ca.1920 
 

  
       Art deco 1930.                           Art deco tugitoolid        



  
                                                  Art deco stiilis interjöör 

    
              Art deco clubi                                                   Art deco diivan 1930 
 

    
          Art deco tugitoolid                                      Art deco toolid 



    
                                               Art deco stiilis kangad 
 
 
 

   
 Art deco paneeli ja baarikapiga diivan                       Art deco voodi 
 
 
 

        
                                           Art deco stiilis kangad 
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                                                Art deco stiilis interjöör 
 

         
Art deco tugitool                                                                   Art deco 1930 
 

                                        
 

Art deco pähklipuust tugitool                                                 Art deco tugitool 
 



             
     Art deco  järi                                                     Art deco söögitoa tool 1930           
 

                      
 Läti art deco                                                                                    Läti art deco 
 

             
                                                      Art deco stiilis kangad 
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                                                  Art deco stiilis interjöör 

         
Art deco  tugitoolid 1920                                            Art deco diivan   1940                                    

         
Art deco stiilis metallraamiga voodi                            Art deco tugitool  

              
                                                      Art deco stiilis kangad 



  
                                                Art deco stiilis interjöör 

            
Art deco tugitoolid 1935                                                         Art deco tugitoolid 
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                             Funktsionalism (XX sajandi algus)  

Funktsionalism- kunsti -ja disainistiil, mis sai alguse 20.sajandi alguse Pariisis. 

1920ndatel aastatel  Saksa Bauhaus kool . Asutatud 1919. aastal Weimaris 
arhitekt Walter Gropiuse poolt. Kes ühendas Kunstiakadeemia ja kunstkäsitöö 
kooli. Ühnemise  tulemusena sündis kuulus saksa School of Desing, millel oli 
hindamatu mõju funktsionalismi, moodsa arhitektuuri, tööstuse- ja graafilise 
kunsti, teatridisaini levitamisele Euroopas. Bauhausi ideed ja põhimõtted 
rajanesid 19.sajandi inglise disaineri William Morrise ja Arts and Craftis 
liikumisele. Kunst peab lähtuma ühiskonna vajadustest ning olema kaunite 
kunstide ja praktilise käsitöö sümbioos. „ Bauhausi“ tegevus oli ainulaadne, 
koolis justkui kadusid piirid eri kunstiliikide vahel, põhirõhk pandi inimese kogu 
elukeskonna kujutamisele, mite ainult selle üksikutele külgedele.  
Üleliigsed kaunistused heideti kõrvale. Stiili filosoofia- „ vorm lähtus  

funktsioonaalsusest“ Kogu interjöör on üles ehitatud põhimõttel- 

funktsionaalsus.  Mööbel võib olla ristkülikukujuline, kandiline või lühike 

pingevabade proportsioonidega. Rekonstrueeritakse mööbli olemust. 

Lõdvestunud proportsioonid kus iste ja seljatugi ning käetoed moodustavad 

sageli ühtse tasapinna. Oma selge ja konkreetse vormi poolest on 

funktsionalistlik mööbel väga kergesti määratav, äratuntav. 

Püüd dematerialiseerida tavapärast. Nagu toolide minimaalne olemasolu. 

Kerged massproduktiivsed metalltoolid. Pehmet mööblit iseloomustab selgus ja 

terviklikkus, mis jäljendab keha kontuuri. Kaunistuste täielik puudumine. 

Töötlemata tekstuur , nahkpolster . 

Käsitöö gild ühendab arhitektuuri, skulptuuri ja maali üheks loominguliseks 

väljenduseks. Käsitöölistel ja disaineritel võimalik luua kasulikke ja ilusaid 

esemeid. Asjakohane ja uus elusüsteem. 

 Mööbel eristub selgelt ja täielikult vormides, paindlikkuses. Plastikust kumerad 

osad(painutamine),  teadlikult jämeda tekstuuri kasutamine sisustuses. 

Tasakaalu saavutamine esteetiliste ideaalide ja kulutasuvuse vahel. 

Avangardi, -kubismi  versioon funktsionalismis.  Vanguard 20s: uus mööbel 

elegantselt lihtne,  valmistatud  high-tech ( kõrgtehnoloogia) materjalidest.  

Mööbel üldsusele kättesaadavaks.  Avangardi lõpp XX sajandil: kallis, 

esteetiline stiil,  autori disain. 

Sisustus muutus napimaks lakoonilisemaks. Sageli kasutatakse materjalidena: 

terast, klaasi, painutatud puitu- vineeri, nahka, plasti. Domineerivad värvused 

must, valge, pruun, hall ja kroom.  

 

 

 

 



  
 

                                              Funktsionalistlikus stiilis interjöör 

         
                                              Funktsionalistlikus stiilis toolid 

       
Saksa Bauhaus 1919- 1933                                   Funktsionalistlikus stiilis 

interjöör 

 



            
                                        Funktsionalistlikus stiilis kangad 

 

          
Funktsionalismi perioodi tugitool                      Funktsionalistlikus stiilis 

interjöör 

 

 

    
 

                                         Funktsionalismi perioodi mööbel 
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                                         Funktsionalismi perioodi tugituulid 

 

        
Funktsionalismi perioodi tugitoolid                        Funktsionalismi perioodi tool 

 

                      
 

              Tugitool Bauhaus                                                      Bauhaus  1930 
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                                          Dessau Bauhausi  magamistoad 

 

 

 

 

 

 

                  
Peter Keler, häll, 1922 Bauhaus                                   Bauhaus 

 

 



 
 

                                    Bauhaus - Arhitektuur ja kujundus 

 

                
  Eileen Gray Bauhaus                                   Marcel Breuer Bauhaus 

 



 
                                      Mart Stam projekt 1926 Bauhaus 

 

 

 

 

                         Funktsionalism Eestis 

1920.aastaid ei iseloomusta ainult toetumine pärandile, vaid palju muudki ( 
juugendi väljatõrjumine, aedlinna idee jne. ). Euroopas läbi löönud uus 
optimistlik funktsionalism jõudis moevooluna Eestisse. 1920. ja 1930.aastatel 



joonistasid mööbli parimad arhitektid  nagu Olev Siinmaa, Anton Soans, 
Herbert Johanson, Erich Jacoby ja paljud teised. Algselt stiilsetesse 
funkvilladesse mõeldud mööbel saavutas kiiresti populaarsuse ning sellega 
hakati sisustama linnakortereid ja maju.  Sündisid kõigile tuntud mugavad, üleni 
riidega kaetud puitkarkassil „tigudiivanid“ ja tugitoolid, mis oma välimuselt 
tõesti tigu meenutavad. Teine pehmemööbli tüüp,kaarjate käetugedega „ 
raadio“ diivanid ja tugitoolid. Komplekti juurde lisati mõnusamaks äraolemiseks 
ja jalgade toetamiseks madalad tumbad.   
 

   
des selg ja käsiE 

                Funktsionalismi perioodi mööbel 1944- 1948 Artell Standart 

                
„ raadio“ tugitool                                                                    „ tigudiivan“ 

 
                        Tekstiili näited kahekümnenda sajandi esimesest poolest 



    
                           Funktsionalismi perioodi sisustus, interjöör 

      
Funktsionalismi perioodi voodi                                                             Kangas 

    
                    Tekstiili näited kahekümnenda sajandi esimesest poolest 
 

       



                               Funktsionalismi perioodi interjöörid 
 

      
                           Tekstiili näited kahekümnenda sajandi esimesest poolest 
 

      
                                  Funktsionalismi perioodi tugitoolid 

     
Tekstiili näited kahekümnenda sajandi esimesest poolest 



      
                                              Funktsionalismi perioodi toolid 

  
Tekstiili näited kahekümnenda sajandi esimesest poolest 

    
  „ Raadio“ tugitoolid                                          „ Raadio“ tugitoolid ja diivan 

  
               Tekstiili näited kahekümnenda sajandi esimesest poolest 



   
     „  Tigutugitool“                                                              „ Tigudiivan“ 

           
Funktsionalismi perioodi                                                  Tekstiili näited  
rahvus romantistlik tool 

         
                         Tekstiili näited kahekümnenda sajandi esimesest poolest 

http://www.polsterei-witten.de/wp-content/uploads/2011/07/Canape.jpg


         
                       Tekstiili näited kahekümnenda sajandi esimesest poolest 
 

                        
     Tekstiili näited                                               Funktsionalismi tumbad          

  
G. Reindorffi kujundatud kangas 1932.a. 
 



 
                                           Kanga valmistaja Erika Käärik 
Mööblit ja objekte Bauhausi perioodist ning disainereid, kellede loomingu mõju 

ulatub tänapäevani. 

 

Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969)  sündis Aachenis Saksmaal, 

kiviraiduri pojana. Nooruspõlves töötas mõnda aega pereäris, enne kui läks 

1908.aastal Berlini tööle mööblidisainer Bruno Pauli ja tööstusarhitekti Peter 

Behrensi juurde. Hiljem Preisi Karl Friedrich Schinkel ja Frank Lloyd Wright 

käe all.  1912.aastal avas oma kontori Berliinis.Esimese Maailmasõja puhkedes  

mobiliseeriti Saksa sõjaväkke. Sõja lõppedes asus taas tööle arhitektina.  Sellel 

perioodil alustas loomingulisi katsetusi teras -ja klaasseintega. Osales mitmetes 

Berliini  avngardrühmituste töös ,nagu "Novembergruppe", "Zehnerring" ja 

"Arbeitsrat für Kunst ja ajakirja „G“ väljaandmisel. Andis suure panuse 

arhitektuuri filosoofiasse, olles  Weissenhof Projekti (Stuttgarti kaasaegsed 

korterid ja majad )  kunstiline juht. Sellest perioodist pärinevad tema poolt 

projekteeritud massidele mõeldud  terastorudest Bauhaus sotsialistlikust ideest 

lähtuvad toolid MR 10 ja MR 20. 1927. aastal kavandas ühe oma kuulsamaid 

töid Saksa paviljoni rahvusvahelisel näitusel 1929, tuntud kui klaasist ja 

marmorist  Barcelona paviljon. Sellele näitusele projekteeris ka kuulsa   X 

jalgadega Vana-Rooma tüüpi kroomist, musta nahaga kaetud  tooli polstriosa  

„MR 90 Barcelona’’. 1930. aastast asus tööle Bauhaus Schooli direktorina. Kus 

töötas kuni kooli sulgemiseni natside poolt  1933. aastal. Osales 1932. aastal 

USA-s toimunud MoMA-s modernistliku arhitektuuri näitusel. Tänu näitusele 

saavutas tuntuse Ameerika Ühendriikides.  Emigreerus 1937.aastal USAsse 

asudes tööle Arhitektuurikooli Illinois Institute of Technology Chicagos, kus 

töötas direktorina  kuni 1958. aastani. Õpetas üliõpilastele materjali tundmise ja 

omaduste mõistmise vajalikkust, enne kui asuvad midagi disainima. Kõigepealt 

puit, siis kivi, tellis ja seejärel betoon ja teras. Projekteeris Ameerika sõjajärgsel  

perioodil rahvusvaheliselt tuntud hooned Farnsworth House Plano Illinois, New 



Yorgi Seagram Building ja Chicago IBM Plaza.  Kasutas oma loomingus tema 

poolt armastatud  kalleid materjale nagu marmor ja peegelklaas.  

Autasustati 1959.aastal Saksamaa „Orden pour le Merite“ ning 1963 aastal 

Ameerika Ühendriikide „ Vabaduse medaliga“ 

1962 aastal kutsuti Ludwig Mies van der Rohe projekteerima Berliini „Uus 

Riiklikg Galerii “ .Tema filosoofiline juhtmõte „ ei vähem ega rohkem“ sai 

kahekümnenda sajandi keskpaigas projekteerijate lähtemotoks. 

Tema projekteeritud ilus mööbel ja arhitektuur on lihtne ja voolujooneline samas 

suurepärane detailides. Sageli kasutatav cantilevered vormid, mis aitasid luua 

õrnu, õhulisi ning peeneid  mööblivorme, raame  ja struktuure. Kvaliteetse 

nahaga ja kangaga kaetud polstriosad, et pehmendada välimust ja lisada 

luksuslikku mugavust. Mis on väga ilusasti kooskõlas metallist raamiga.Mõned 

klassikaks kujunenud toolid, näiteks  Barcelona tool ja laud, Bruno tool ja 

Tugendhat tool. Kõik nad olid algselt mõeldud ja valmistatud kindlasse 

arhitektuursesse projekti.  Paljud van der Rohei projekteeritud mööbliesemed  

on toodetud firma Knoll poolt. Tema mööbliga sisustasid paljud rahvusvaheliselt 

tunnustatud disainerid ja stilistid.  

Temapoolt kujundatud mööbel on veel tänapäevalgi hinnatud ja kuulus. 

Kindlasti on paljud teist kokku puutunud tema oodud mööbli kui mitte 

originaali, siis  eeskujudel valmistatud koopiatega. 

Ludwig Mies van der Rohe looming oli üheaegselt armastatud ja vihatud. 

Mõnede arvates külm, steriilne ja elamiskõlbmatu keskkond. Teiste arvates, et 

tema loodud arhitektuur on looming kõige puhtamal kujul. Ludwig Mies koos 

Walter Gropiuse ja Le Corbusier’ga on nimetatud modernse arhitektuuri 

pioneerideks. Mies nagu ka paljud tema ajastust , peale Esimest Maailmasõda 

nägid võimalust luua midagi uut ja kaasaegset. Selleks asutasid enda uue 

arhitektuuri stiili, mis  esindas  moodsat ajastut. 

 

 

 

                 
 

Toolid    MR 10 ja MR 20                                Toolid   „Barcelona“ 

 

 

 



         
Tugendhat tugitoolid Ludwig Mies van der Rohe              Tugitool Bruno 

 

  
                                 Pehmemööbel Ludwig Mies van der Rohe              

                         
                                  Pehmemööbel Ludwig Mies van der Rohe              

    

                                    

 

El Lissitzky ( 1890 – 1941 ) juudi päritoluga Vene arhitekt, disainer ja kunstnik. 

Üks väljapaistvamaid Vene avangardi esindajaid. Tema novaatorlikud 

uuendused tüpograafias, näituste kujunduses,  

 fotomontaaž ja raamatute kujunduses võitsid rahvusvahelise tunnustuse. Koos 

Kazimir Malevitšiga oli üks mõjukaimaid konstruktivistlikku Bauhausi ja De 

Stijli ( liikumine, mis püüdis arendada utoopilist ideaali, vaimset harmooniat ja 

korda.) esindajaid ning arendajaid. 

 

1909. aastal sooritas sisseastumiseksamid  Peterburi Kunstiakadeemiasse. Kuhu 

teda aga õppima ei võetud ,seoses kehtinud seadusega, mis lubas võtta vene 



koolidesse ja ülikoolidesse ainult piiratud arvu  juudisoost õpilasi. 1909-1914. 

aastatel õppis  arhitektuuri Technische Hochschule Darmstadtis Saksamaal. 

Esimese Maailmsõja puhkedes naases Venemaal jätkates inseneri-ja arhitektuuri 

õpinguid sõja tõttu Moskvasse evakueeritud Riia Tehnikaülikoolis.   

Peale lõpetamist töötas Moskvas Arhitektuuribüroos Boriss Velikovsky ja 

Roman Klein. 1917.aastal hakkas Chagalli loomingust inspireeritult 

illustreerima jidiši   lasteraamatuid, püüdes edendada juudi kultuuri Venemaal. 

1919 aastal asus professorina tööle Vitebski arhitektuuri ja tarbekunsti koolis. 

Koos Marc Chagalli ja Kazimir Malevichiga moodustavad Unovis gruppi  („ 

Utverditeli novogo iskusstva“ v.  Champions of New Art „). Eesmärgiga uurida 

ja arendada uusi kunsti konsteptsioone ja võimalusi. Peamiselt keskenduti 

Supermatismile (Malevich pani aluse absoluutselt puhtale geomeetrilisele 

abstraktsioonile. Supermatism pidi aitama tajuda esemetut maailma, ei miskit.) , 

millisel suunal loovad paljusid projekte. Mis leiavad suurt vastukaja ja suunavad 

1920ndatel ning 30ndatel graafilist disaini nii Venes kui välismaal.  

1921.aastal saadetakse El Lissitzky Nõukogude Liidu ja Saksamaa 

kunstisidemete ning kontaktide  arendamise raames Berliini. Asutas 

rahvusvahelise vene, prantsuse ja saksa keeles ilmuva ajakirja "Vesc"  1923 

aastal oli tema esimene  personaalnäitus Gesellschaft, Hannoveris. Sellel 

perioodil pühendus raamatute ja ajakirjade illustreerimisele ning tüpograafia ja 

fotomontaaži tootmistehnoloogia radikaalsete uuendustele arendamisele.  

Peale Šveitsi Locarno sanatooriumis tuberkuloosiravi perioodi 1924-1925,  

naases Moskvasse  

Asudes tööle sisekujundus, -metallitöö ja arhitektuuri õppejõuna VKhUTEMAS  

kus töötas  pärast   kuni 1930aastani. Seejärel  tegeles algul maalimisega ja 

hiljem pühendus peamiselt perioodika ning näituste projekteerimisega nagu 

näitus ruumi Landesmuseum, Hannoveris ja Nõukogude paviljonid paljudel 

rahvusvahelistel näitustel. Kavandas ameerika stiilis Moskva büroo "Cloud Iron" 

projekti. (  "horisontaalne pilvelõhkuja") 

Lissitzky suri Moskvas tuberkuloosi detsembris 1941 

Ta oli tulihingeline ja pühendunud  kommunistliku ideoloogia pooldaja ja 

pühendas suure osa oma elust ja energiast selle  teenimisele. Läbi tema Prouns, 

utoopiliste  mudelite,  uue ja parema maailma nimel. See lähenemine, kus 

kunstnik loob kunsti sotsiaalselt määratletud eesmärgil, võib tabavalt kokku 

võtta tema võtmesõnaga "das zielbewusste Schaffen" (sihikindel  looming). 

Lissitzky loomingu vaimus Suprematism, mõne kampaania plakatid, nagu "Beat 

valge punane kiil!" Teisendatav, arenenud ja sisseehitatud mööbel 1928-1929. 

Ta on loonud uued näituse põhimõtted , vaadeldes seda kui terviklikku 

organismi.   

El Lissitzky PRESSA Tugitool.Kujundanud 1928. aastal Kölni näitusele 

Saksamaal. PRESSA Tugitool on klassikaline näide  El Lissitzky stiilist. 

Tugitoolid on valmistatud puidust või terasest. 



 

 

 

           
 

                                        Pressa tugitoolid  El Lissitzky 

 

              
 

                                         Tugitoolid El Lissitzky 

 

           
 

                                             Tugitoolid El Lissitzky  

 

Theo van Doesburg, pseudonüüm Christian Emil Marie Küpper ( 1883 - 

1931) hollandi kunstnik, luuletaja,  romaanikirjanik, trükikunstnik, fotograaf, 



sisekujundaja ja arhitekt. Propagandistliku abstraktse kunsti üks peamisi 

esindajaid 20.sajandil. Doesburg edendas maailmas, kus kunstil on rohkem 

meeleline, apoliitiline ja vastastikku samaväärne positsioon,hõivatud 

samaaegselt teoreetilise  neoplastitsismi ( ehk tuntud ka kui De Stijl ) 

raamistikuga.. Mis  otsis kontakti rahvusvahelise avangardiga. De Stijl pärineb 

Doesburgi poolt 1917 – 1931 Madalmaades  välja antud ajakirja De Stijl järgi. 

Kujunes Esimese Maailasõja järgne  Hollandi kunsti- filosoofiline rühmitus 

kuhu kuulusid põhiliselt maalikunstnikud Piet Mondrian (1872-1944), Vilmos 

Huszár (1884-1960), ja Bart van der Leck (1876-1958), ja arhitektid Gerrit 

Rietveldi (1888-1964), Robert van 't Hoff (1887-1979), ja Jjp Vana (1890-

1963). Stijle pooldajad püüdsid ehitada uut sõjajärgset ühiskonda,  väljendada 

uut utoopilist ideaali vaimset harmooniat ja korrastatust. Nad propageerisid 

puhast abstraktsiooni ja universaalsust. Mille saavutamiseks tuli vähendada 

terviklikku kunstilise vormi osakaalu ja lihtsustada vertikaalsete ning 

horisontaalsete värvitud pindade kompositsiooni. Kasutades minimaalseid 

põhivärve n. must ja valge. Essees "Neo-Plastitsism pildiline Art" määratakse 

ära piirjooned mida neoplastitsism võimaldab ". Ainult põhivärvid ja 

mittevärvide palett, ainult ruudud ja ristkülikud, sirged ja horisontaalid või 

vertikaalsed jooned", positiivsete ja negatiivsete elementide paigutus, 

ebaobjektiivsete vormide ja ridadega. Esteetika, milles on keelatud sümmeetria 

ja sügavus.  

Theo van Doesburg oli  raske õpilane, kellele koolis õpetatu erit korda ei läinud. 

Soov lugeda ja tegeleda õppevälisega, mis  viis tema koolist väljaviskamiseni. 

Hiljem õppis  ta mõnda aega Amsterdami School of Vokaal ja Dramatic Art 

Cateau Esseris. Soovist tegeleda maalimise ja kirjutamisega, mille  tulemusena 

jäigi gümnaasiumi lõputunnistus omandamata.  

1902-1903 aastatel  õppis ta  maalimist maalikunstnik Adri Grootensi juures. 

Jäädes edaspidises elus  põhiliselt iseõppijaks. Tegeleb palju maalimise, 

kirjanduse, filosoofia eetika uurimisega. Huvitub poliitikast ja religioonist. 

Liitub Liberaaldemokraatliku Liiduga ja osaleb reformeeritud kiriku töös.  Tema 

esimene algkirjastatud töö „ of“ pärineb 1902 aastast. Varasem maalilooming on 

kooskõlas tollal valitsenud Amsterdam Schooli vaimuga. Algul maalis peamiselt 

maastikke. Hiljem oli huvitatud ja mõjutatud Van Goghi loomingust „ 

kannatuste ja vaevade „ võimendamisest. 1904 aastal avaldab oma esimese 

luuletuse, mis on pühendatud tema  õpetajale,iseõppinud luuletajale Agnita 

Feistile. 1906 .aastast pärineb  Theo van Doesburg mütsiga autoportree. 

1907.aastal kaotas konfliktsete suhete pärast vanematega nende materiaalse 

toetuse. Tänu sõbrale, amatöörkunstnik Christian Leibbrandti toetusele sai 

jötkata oma loominguliste pingutustega. 1908 toimus tema esimene näitus Art 

Circle Haagis. 1908 – 1912. aastatel teenis elatist õppetundide andmisega 

Johanna Pienemanile. Kellega abiellub 1910 aastal. Sellel perioodil avaldas 

ülevaateid ja  kunstikriitika artikleid erinevates ajakirjades. Mille käigus süvenes 

huvi kubismi Picasso ning Braque ja abstraktse kunsti Kandinskyi vastu. Ta 



võttis Kandinsky ideed ,ainult meeleline „ vaimne“ kunst, mis ei ole meid 

ümbritsevat maailmast, saab olla puhas kunst. Kunsti ideed ei vaata minevikku 

ja  on tulevikus ette ennustatavad. Tema esimest katset anda oma maalidele „ 

vaimsust“ võib jälgida 1914. aastal valminud töös ’’Tüdruk buttercups’’.  

Esimene Maailmasõja ajal täitis Van Doesburg seersant-postiljoni kohustusi 

Hollandi armees  Belgia piiril Põhja Brabantis. Nähtud vägivald ja õudused, 

mille peatamiseks  Doesburg oli võimetu, viisid ta  inimusalduse kaotamiseni. 

Oma läbielatud tundeid mõttetust sõjast avaldas  Doesburg ajakirjade artiklites 

ja luuletustes.1915.aasta jaanuaris viidi ta üle Tilburgi,kus kohtus vana  

Amsterdami sõbra  Maurice Mannheimiga. Koos kuulati muusikat ja 

musitseeriti ning loeti eksperimentaalset luulet ning arutleti võimaluse üle välja 

anda kirjanduslik-kultuurilist ajakirja. Aasta lõpupoole hakkab Doesburg uuesti 

keskenduma kujutavale kunstile. Külastab 1915.aasta Sõltumatud Amsterdami 

kevadnäitust. Millejärel kirjutab artikli kaasaegsest kunstist, kus esimest korda 

kaitseb ja propageerib modernismi.   

Pärast demobiliseerimist 1916.aastal asus elama ema ja õe juurde. Koos Bart 

van der Leckiga moodustavad rühma "Sphinx", eesmärgiga  eraldada endid 

ekspressionalistlikust maitsest. Avaldas raamatu De maskers af. Maalib 

impressionismist inspireeritud portreid ja maastikke.1917.aastal avaldab raamatu 

„ Maali uus liikumine“ kus käsitleb abstraktset kunsti, kubismi kui ratsionaalset 

abstraktsiooni, Kandisnky kui impulsiivne abstraktsioon. Koos P. Mondrianiga 

luuakse liikumine ja hakatakse välja andma ajakirja  "Stiil" (De Stijl),( viimase 

väljaandmisega jääb seotuks kuni oma surmani) Liikumine  ühendab radikaalselt 

uuendusmeelseid kunstnikke ja arhitekte, tarbekunstnikke, disainereid. 

Eesmärgiga luua ühtne rahvusvahelise mooduli Life Art in Culture „puhas 

plastkunst". Arendada ja edendada ratsionaalset ja skulpturaalset arhitektuuri. 

Neid uusi suuniseid propageeris Doesburg reisi ajal Saksamaale, Austriasse ja 

Tšehhoslovakkiasse 1917.aastal. Peagi avaldasid nad märkimisväärset  mõju  

arhitektuuri, kirjanduse, muusika ja graafika edasisele arengule kogu maailmas. 

1920.aastal  Euroopa erinevates riikides korraldatud  konverentside ajal  tutvus   

Bauhaus kooli  juhi Walter Gropiusi ja assistentide ning õpilastega. 1921. aasta 

alguses sõidab Van Doesburg Weimarisse, kus tutvub Bauhausi  kunstkäsitöö 

vaimu ja atmosfääriga. Nähtu  ja Gropiusi progressiivne suhtumine  avaldab 

talle muljet. Bauhaus tahtis pakkuda oma õpilastele võimalikult mitmekesist 

õppekava. Seega pakutakse Doesburgile võimalust pidada  õpetajatele ja 

õpilastele loenguid  De Stijlist kohta. Tema koostöö Bauhausiga kestab kuni 

1924.aastani. "De Stijl" põhimõtted avaldavad suurt mõju Bauhaus kooli  

õpilaste edaspidises loomingus. Gropius muutis "De Stijlist" mõjutatuna 

Bauhausi motot  "Käsitöö - uusühtsuse" "Art and Technology, uus üksus". 1922. 

aasta mais  kongressil International Union of Progressive Artists Düsseldorfis 

kohtub vene kunstnik El Lissitzkyga, kellest saab tema õpilane ja  tema ideede 

olulise liitlane. 



1922 avaldab Doesburg täiendusena ajakirja "De Stijl"  - artikli  "Meca" 

dadaistlik  orientatsioon. 

1924.aastal toimub Landesmuuseumis sooloshow van Doesburg töödest. Samal 

aastal peab loenguid tänapäeva kirjandusest Prahas, Viinis ja Hannoveris. 

Avaldab Bauhausis  oma Grundbegriffe der neuen gestaltenden Kunst 

(põhimõtted Neo-Plastic Art). Avaldab oma manifesti "Elementarism" Uus 

etapp De Stijls. 

Vaatamata van Doesburg jõupingutustele ei õnnestunud tal De Stijli jaoks saada 

paviliooni 1925 aasta Exposition des Arts Décoratifsi et Industriels Modern 

Pariisis. Pettumusele vaatamata, soosist teda rahvusvaheline edu maali ja 

arhitektuuris. 

1925 aastal valmib koos teiste arhitektidega  Doesburgi projekteeritud 

stuudiomaja projekt. Mis tähistab tema arhitektiperioodi algust.   

1926 aastal töötab Van Doesburg koos  Hans Arp ja tema abikaasa Sophiega 

Strasbourgi ööklubi L'Aubette interjööri ümber kujundadamise projektiga. Kino-

cum-ballisaal kujundatakse täielik De Stijlis. 

1929 aastal kolib Van Doesburg Pariisi kus  asutab ajakirja "Betooni Art" ja 

liitub liikumise  

"Abstraction loomisele." Külastab oktoobris Madalmaid ja esineb Amsterdami 

Muuseumis loenguga  Stedelijk 

Theo van Doesburg suri 7.märtsil 1931 Davos 47 aastaselt südameataki 

tagajärjel. Dusburg surmaga lõppes "Style". Vaatamata grupi lühiajalisele 

tegevusele mõjutas selle tegevus teoreetilist orientatsiooni, loovust  arhitekte ja 

maailma arhitektuuri ka täna.  

Van Doesburg oli  oli "maalikunstnik, skulptor, arhitekt, trükikunstnik, luuletaja, 

romaanikirjanik, kriitik, lektor ja teoreetik -  mitmekülgne mees nagu renessanss 

". 

NAI  muuseumis  on Van Doesburgiga seotud  üle 300 arhitektuurijoonise -ja 

foto. Lõpetatud ehitustöödest ja mustritest. Näiteid võib leida ka tema koostööst 

arhitektidega nagu Jjp Oud, Jan Wils ja C. van Eesteren: kompositsioonid, 

vitraažid, kujundused, mööbli ja sisekujundusest ja ettepanekuid, mida ta 

nimetas "värvi lahendusteks, ( st.annab värvi arhitektuurile.) 

De Stijl liikumine ning moto „vähem on rohkem", on mõjutanud varajast 

kuuekümnendate ja hilisemat seitsmekümnendate minimalismi  
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Stefan Wewerka   (1928-2012) traditsioonilisest mitmenda põlvkonna 

kunstnike perest pärit saksa arhitekt, disainer ja kunstnik. Õppis pärast Teist 

maailmasõda arhitektuuri Berliinis. Õpingute ajal oli üks liikumise  "ühiselamu 

Eichkamp" asutajaliikmeid 1946.aastal. Lõpetamise järel töötas erinevates 

arhitektuuribüroodes, sealhulgas  Hans Scharouni juures. Alates 1950-ndate 

lõpust tegutses  Wewerka  vabakutselise kunstnikuna. 60nndatel hakkas 

disainima mööblit ( eriti toole) ja igapäevaseid tarbeesemeid nagu mündid, noad, 

plakatid, vinüülplaadid, jne. 1970ndatel tegeles peamiselt foto ja 

plakatikunstiga. Töötas õppejõuna  Washingtoni ülikoolis ja hiljem Kölni tehase 

koolis ning Kunstiakadeemias Münster Aa Lake. 1979.aastal alustas ta koostöös 

firma TECTA- ga, töötades välja custom mööbli. (TECTA Bruchhäuser & 

Drescher OHG on mööbel tootev ettevõte asub Lauenfördeis, Saksamaal. 

Mööblitoodang põhineb Bauhaus põhimõtetel. TECTA toodab uusi väljaandeid 

originaal Bauhausi   disainilahendustest nagu Marcel Breuer ja Mies van der 

Rohe,jne.) Tema väljapaistvamad tööd on skulptuurse vormiga toolid, mis 

ühendas enneolematul, mängulisel kujul kujutava kunsti ja disaini. Wewerka on  

eriti tuntud oma dekonstruktiivsete, painutatud või murtud, tükkideks lõigatud ja 

uuesti kokku pandud toolidega. 



1980.aastal alustas  Stefan Wewerka  mööbli projekteerimist Taani firmas 

Montana Mobler Peter Lassen.  

1987.aastal alustas Stefan Wewerka katsetusi  filmiloominguga. Film „Crazy 

Worlds“, olles  filmistsenaariumi autor, produtsent ja lavastaja.  

Teda peetakse üheks kõige mitmekülgsemaks  kunstnikuks, kes on töötanud 

kõigis kunsti ja disaini valdkondades kaasa arvatud moekunstis. 

Tema tuntuimaid disainilahendusi, on osa Team 10 canon nn. boulevard hoonete 

taaselustamine Pariisis ja Berliinis (1962) ja  Ruhwald elamurajoon Berliinis 

(1965). 
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Jean Prouvé (  1901- 1984) prantsuse sepp ja kunstnik, iseõppinud arhitekt ja 

disainer proekteerija, tootja, õpetaja ja insener. Üks suurimaid prantsuse 

disainerid 20.sajandil. Tema loodu hulka kuuluvad kokkupandavad majad, 

hoone osad ja fassaadid. Tema projekteerimise oskus ei piirdu ühe distsipliiniga. 

Tähelepanuväärne majanduslik elegants, esteetiline tööstustehnoloogiline 

arhitektuur . Sammuti mööblidisain  koju, kontoritesse ja koolidesse. Disainer, 

kelle laiaulatuslik looming kombineeritud majanduslike vahenditega, julge 

elegantsi ja tugeva sotsiaalse südametunnistusega.  

Pärast kooli lõpetamist,  õppis Prouvé  sepaks.  1923.aastal avas oma  esimesed  

töökojad ja stuudiod. Valmistades  sepistatud valgusteid, lühtreid, käsipuid. 

Katsetades uute materjalide ja protsessidega ; teras-, alumiinium-ja keevitus.  

Seejärel rajas oma tehase Maxévilles’ies, kus töötas kuni 1953. 

aastani.Kahekümnendate aastate lõpus hakkas Prouvé valmistama 

eksperimentaalset,volditud terasest kerget mööblit, mis edaspidi sai tema 

äriliseks põhitegevuseks.  1931.aastast hakkas koos teiste  avangardi kunstnike 

ja arhitektidega nagu Le Corbusier ja Robert Mallet-Stevensiga kujundama ja 

valmistama metallist mööblit. Sellel perioodil hakkas projekteerima ka mööblit. 

1930.aastal oli üks liidu of Modern Artists asutajaliikmeid. Liidu deviis, 

manifest oli,"Meile meeldib loogika tasakaal ja puhtus ." . Prouvé uskus disaini 

võimalustesse muuta maailma paremaks. 1934.aastal valmistas üle 800 

büroomööbli eseme energiaettevõttele CPDE Pariisis. Muutudes üheks 



arvestatavamaks masstoodangu mööbli valmistajaks. 1936.aastal töötab tema 

firma välja mööblitoodete standartkataloogi . Varustades kohalikke 

omavalitsusi, valitsusasutusi, tervishoiu, -haridus ja haldusüksusi. Arendab ja 

patenteerib volditud lehtmetalli kasutuse. Mida kasutatakse   hoonete ehitusel, 

metallukse,liftikapiinide valmistamisel. 

Teise Maailmasõjaga  kaasnenud  kasutuspiirangud elektrile ja toorainele 

sundisid Prouvét kohandama tehase toodangut kriisiaja võimalustele. Hakati 

tootma jalgrattaraame ja puidust mööblit. 

Prouvé osales aktiivselt Prantsuse vastupanuliikumises ja peale okupatsiooni 

lõppemist nimetatakse ta Nancy linnapeaks. 1947.aastal kolib Prouvé oma 

tootmise Maxéville. Puidust ja terasest valmistatud mööbel on sõjajärgsel 

perioodil defitsiitne, moodustades kolmandiku tema ärist. Maxévilleis hakkab 

Prouvé ellu viima oma auahneid plaane, muuta   ettevõtte käsitööl põhinevad 

protsessid mehhaniseerituks. Tootes kokkupandavaid maju, uksi, aknaid, 

katuseelemente, fassaadide paneele ja mööblit, mille tootmine põhines tema 

enda kontseptsioonil. 

 Maxéville’is loodud atmosfäär ja loominguline keskkond põhines töötajate 

julgustamises osaleda uute disainilahenduste, menetluste ja teadusuuringutes.  

1953.aastal kaotab Prouvé ("tehases mees", nagu ta ennast kutsus)  ainukontrolli 

Maxéville tehases kui rahaline toetaja, Aluminium Français võttis juhtimise üle. 

Tootjakarjääri moraalsele  tagasilöögile vaatamata alustab uue äriga. Luues 

põhiliselt disainiga tegeleva  ehitusettevõtte Ehitus Jean Prouvé.  

Projekteerides keerulisi ja tehniliselt ambitsioonikaid projekte nagu pangahoone 

Seini jõe ääres, Eviani spa hoone, noortekeskused ja koolid. Viimastes püüdis 

realiseerida oma sotsiaalseid väärtusi. Sellesse perioodi jäävad loominguline 

koostöö disaineritega nagu Charlotte Perriand. 1952. aastal projekteerisid  nad 

õpilaste toa mööbli Maison de la Tunisie ja Cité Maison du Mexique  

Universitaire. 

Peale Ehitus Jean Prouvé ülevõtmist CIMT poolt, hakati tootma raudteeliine. 

Prouvé juhtimisel sai firmast kergetest rippseinte juhtiv tootja. Peale Prouvé 

firmast lahkumist 1966.aastal, jätkas ta tööd arhitektuursete  fassaadide  

kujunduse  tehnilise konsultandi ja nõustajana. Tema osavõtul valmisid 

ripseinad of Tour Nobel hoone Pariisis "La Défense ja raamkonstruktsioonide 

kasutamine tanklates. 

1971.aastal juhatas Prouvé  arhitektuuri žüriid, mis  valis Renzo Piano ja 

Richard Rogers kujundatud Pompidou keskus Pariisis. 

Prouvé oli väsimatu katsetaja ja  uute lahenduste otsija.. Alati 

meeskonnamängija, tema  ego puudumine on toonud talle paljude arhitektide ja 

disainerite toetuse. 

Prouvé muutus peale oma surma legendiks. Paljud tema projekteeritud  hooned 

on tänaseks nimetatud  riiklikeks mälestisteks  ja tema mööbel,  arhitektuurilised 

elemendid ning hooned on  kollektsioneerimise objektid. 



Legend Jean Prouvé on öelnud „ Ma olen tööline. Põhimõtteliselt alustasin sealt 

ja ma arvan, et kõik, mis ma olen elus teinud püüdsin teha väga lihtsalt, 

esitamata sügavaid küsimusi. 

Prouvé kavandatud mööbel - raamatukapid, toolid, voodid Antony, kontorid 

Compass - on eeskujulik ja praegu üks kõige noteeritumaid kahekümnenda 

sajandi mööbel (originaal versioon tool Antony hinnatakse umbes 40,000 € ja 

Kangaroo tool  müüakse 152.449 € märts 2001, raamatukogu saab väärt kuni 

160000 €. 

 

 

            
 

        Jean Prouvé                                                       Jean Prouvé   
laud mudel 503 96,000$                                                Comblanchien söögilaud 

78,000 $ 
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Marcel Lajos Breuer (1902-1981) ungarist  pärit, juudi päritolu 20. sajandi üks 

maailma väljapaistvamaid, mõjukaimaid  modernistlik  arhitekt, mööblidisainer . 

Breuer sündis Pecsi linnas Edela- Ungaris. Gümnaasijumis õppides ( peale 

gümnaasiumi lõpetamist 1920.a)avanes tal võimalus minna stipendiaadina 

õppima Viini Kaunite Kunstide Akadeemiasse. Pettus akadeemias maalikunsti 

õppeprogrammis ning seal valitsenud meeleoludes. Ning suundus kuue 

kuupärast   Viinis tööle arhitektibüroos. Sõbra soovitusel, proovis Saksamaal, 

Weimaris  hiljuti asutatud kunsti ja disainikooli Bauhaus. Peale tutvustavate 

ainete läbimist 1921.aastal.  Oli Breuer üks kuuest kanditaadist, kellele pakuti 

võimalust asuda Bauhausi õppima. Oli suuresti mõjutatud koolis valitsenud 

avangardistlikest ideedest nagu konstruktivism ja  De Stijli ideedest.   

Breueri esimesek tööks 1921.aastal oli suurejooneline romantiline nikerdatud ja 

maalitud tugitool ( tuntud kui Afrika tugitool v.troon) 

Õpingute  aastatel  kujundas  mööblit ja  osales koos vanemate kolleegidega  

sisekujunduse projektides. Sommerfeld Maja projekt ( 1921 ). Alustas mudel- 

majade ja iseseiva projekteerimistööga.  

1922töötas Breuer uuendusliku puitliist mööbli väljatöötamisel, 

projekteerimisel. 

Valmib De Stijlist mõjutatud, lihtsa konstruktsiooniga,  inimanatoomiast lähtuv 

puitliist tugitool. Tugitooli eksponeeritakse Kunstsammlungen Weimaris 1922. 

Peale õpingute lõppemist 1924.aastal, viibis lühikest aega Pariisis,töötades 

arhitektina. Naases  Gropiusi kutsel Bauhausi mööbli eksperimentaalosakonna 

juhatajaks ja õppejõuks. . Järgneb periood, kus kunstnik keskendub inovaatiivse 

ja eksperimentaalse puitmööbli arendamisele. Tekkivad paljud modernsed, 

avangardistlikud ideed, kus ta katsetab uute materjalide ning abstraktsete 

vormidega.Perioodil 1925-1928  tegeles terastorudest ja painutatud  vineerist  

mööbli projekteerimisega. Üks tema esimesi projekte ( inspireeritud 

jalgrattaroolist) oli 1925 terasest nikeldatud raamiga klubitugitool, polstriosa 

http://www.wright20.com/auctions/view_search/RJN/F569/413/LA/prouve/
http://www.wright20.com/auctions/view_search/A84V/F57Q/105/LA/prouve/


kaetud musta nahaga B3( millele hiljem 1960 annab nime Wassily, õpetaja 

Vassili Kandinsky järgi ja auks).  

Breuer kavandas hulgaliselt torudest valmistatud  toole, laudu, taburette, kappe. 

Kerge, hügieeniline, mugav  ja taskukohane mööbel on populaarne ning 

ihaldatud  ka tänapäeval.  

Lisaks mööbli projekteerimisele alusta ta ka sisekujunduslike töödega. 

Kavandades Dessause kolinud Bauhausi hoone sisustuse. 

1926 /27 Breuer asutas firma Standard Möbel GmbH Kálmán Lengyel Berliinis. 

Hakates turustama metallmööblit.  Abiellub  endise kolleegiga  Bauhausi päevilt  

Martha Erpsiga . Koos kujundatakse Breuer Haus am Horm interjööre 

1928 aastal kolis Breuer Perliini jätkates arhitektuuri praktikat, kujundades 

interjööre, mööblit ja kaubamaju.  Esitab tütre järgi nime saanud  tooli " Cesca " 

Millest sai üks enim kasutatud toole mailmas. 

Alates 1929 Breuer disainib cantilevered toolid. 

Breuer välja töötanud muuhulgas kujundused , millel on üks väheseid diivaneid 

tehtud selles stiilis1930 näitus Berliinis. 

Seoses 1931.aastal Saksamaal valitsenud majandusliku madalseisuga on Breuer 

sunnitud sulgema oma arhitektuuribüroo. Reisib Lõuna-Prantsusmaale, 

Hispaanias, Kreekas, Marokos.  

1932 Jagades oma aega Ungaris ja Šveitsis,Breuer hakkab arendama 

alumiiniummööblit , millega ta võidab konkurentsi 1933 . 

Järgmisel aastal naaseb Saksamaale. 1932-1934 elab põhiliselt  Ungaris ja  

Šveitsis, kus realiseeritakse katkestatud  projektid Harnischmacher House, 

Wiesbaden. Projekteerib  mööblit Wohnbedarf mööblisalongi Zürichis..  

1932.aastal alustab tööd alumiiniummööbli projekteerimisega. 1934.aastal 

valmivad,toodetakse esimesed alumiiniumist mööbliesemed. 

Walter Gropiuse kasabil kolib 1935.aastal Inglismaale, kus tutvub modernistliku 

arhitektuuri ja disaini tootmisega tegeleva firma  Isokon Furniture Company 

asutaja Jack Pritchard ('' ' Isokon ''' firma asutati 1929,oli kunagi kaubanduslikult 

edukas. II maailmasõja puhkedes oli ,. Isokon mööblivabrik sunnitud lõpetama 

oma tootmise 1939 aastal). Breueri soov oli töötada edasi metallmööbliga. 

Pritchardi arvates olid britid liiga konservatiivsed, et osta modernistliku 

metallmööblit. Ning ta soovitas Breueril projekteerida firmale vineerist mööblit. 

1936 valmib  Isokon Long tugitool,  mille prototüübiks oli autori üks 

varasematest alumiiniumist tugitoolidest. Isokon söögilaud, Isokon üksteise alla 

komplekteeritavate taburetid, Isakon vineerist toolid, 

Koostöös  Isokon arhektuuribüroo FRS Yorke kujundab mitmeid hooneid ja 

kohalikust kivist,  klaasist ja metallist  Gane Pavilion Bristol. 

1937 emigreerus Breuer Ameerika Ühendriikidesse. Taas algab tema tihe 

koostöö  Walter Gropiusega. Töötades õppejõududena  Harvardis  ja hiljem 

Cambridge ülikoolis Massachussetsis ( mis kestis kuni 1941 ). Kahe mehe 

koostöös valmivad projektid Henry C. Chamberain  puhkemaja (1940),  Geller 

House ( 1945 ) Tema käe all sirgus terve põlvkond noori väljapaistvaid  



disainereid ja arhitekte Philip Johnson , Paul Rudolph ja John Johansen, Eliot 

Noyes, IM Pei , Ulrich Franzen. 

Neil aastatel jätka ta ka vineerist mööbli projekteerimist ja kujundamist  

Pärast Teist Maailmasõda 1946.aastal kolis Breuer New Yorki ja alustas taas  

erapraksisesega . Järgneva kümne aasta jooksul kujundab ja sisustab üle 

seitsmekümne hoone. Selhulgas , oma kodu New Kaanan , CT ( 1947 ). 

1953 aastal valiti Breuer koos Pier Luigi Nervi ja Bernard Zehrfuss kavandama  

uut UNESCO peakorterit Pariisis.  

1957 Projekteerib New York University auditooriumi ja ühiselamud.  

1963 Alustab kolm aastat kestnud  Museum of American Art, New York . 

projekteerimisega 

1968.aastal pälvis Marcel Breuer AIA kuldmedali.( Ameerika Arhitektide 

Instituudi kõrgeim autasu panuse eest arhitektuuri arengusse. Alates 1947. 

aastast on auhinda välja jagatud enam-vähem igal aastal. Esimene auhind anti 

välja 1907. Aasta) 

1970 Designs Armstrong Rubber Company peakorter asub West Haveni , 

Connecticut , kus asub Robert F. Gatje ja hakkab tööle Austraalia Pariisi 

saatkonnas konsulteerinud arhitekt endine assistent Harry Seidler . 

1976 läks Breuer pensionile. 

20.sajandi üks kuulsamaid arhitekte ja mööblidisainereid. Marcel Breuer suri 

peale pikka haigust New Yorgis 1981.aastal. 

Marcel Breuer teras -ja alumiiniumtorudest ning vineerist valmistatud mööbel 

on muutunud klassikaks  ja ihaldatud  ka tänapäeval. Tema projektide järgi 

valmistatud mööblit valmistatakse täna Ameerika mööblifirma Knoll  ( asutatud   

New Yorgis 1938  ) jne. poolt. 

          

        
 

Marcel Breuer ( Afrika troon) ( 1921) Slatted Chair, 1923 Marcel Breuer 

                                                          De Stijlist mõjutatud puidust tugitool 

http://et.wikipedia.org/wiki/AIA
http://et.wikipedia.org/wiki/AIA
http://et.wikipedia.org/wiki/Arhitektuur
http://et.wikipedia.org/wiki/1947
http://et.wikipedia.org/wiki/1907
javascript:spawn('/__entry/4216?style=design_image_popup','popup','546','400');


                                                  
                                                  Marcel Breuer 1922 

 

         
Club Armchair B3,  (tugitool Wassily) 1925   Marcel Breuer Chair (B33) 

                        Marcel Breuer 

 

                
Tubular Steel toolid , 1928-29                Tubular Steel tugitool, 1928-29 

                                         Marcel  Breuer                                                                                                       
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Marcel Breuer F 41 | 1928        Marcel Breuer, serveerimislaud ( 1929) 

 

               
  Marcel Breuer, tool Cesca 1928           Marcel Breuer, B 35 (1929)  
 

 

http://www.pinterest.com/pin/516365913496608529/
http://www.pinterest.com/pin/516365913496608542/
http://www.aram.customer.areti.co.uk/acatalog/Cesca.html
http://www.pinterest.com/pin/516365913496608507/


                       
MARCEL BREUER esimene mudel. WB 301, c. 1934.                            
Hinnanguline  väärtus  £5,000-7,000  
 

                        
Marcel Breuer                                            B-35, Marcel Breuer 

 

             
Broom Cupboard, 1930   Aluminium chaise longue, Dining Table, 1936 

 Marcel Breuer                1935-36                 

 

http://www.pinterest.com/pin/536702480562846241/
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                        Tugitool Marcel Breuer   Isokon , 1936   

 

                                 
Marcel Breuer 1936                                               Marcel Breuer 1936   

                                                                                   Virnastatud toolid 

              
                         Marcel Breuer  klubi tugitoolid 1936                                                        

 

http://www.google.ee/imgres?sa=X&hl=et&biw=1920&bih=831&tbm=isch&tbnid=XMdJD3j9p77LiM:&imgrefurl=http://www.scalarchives.com/web/ricerca_risultati.asp?nRisPag=48&prmset=on&ANDOR=and&xesearch=chair&ricerca_s=chair&SC_PROV=RR&SC_Lang=fra&Sort=8&docid=VfEsRYty0yUg4M&imgurl=http://www.scalarchives.com/scalapic/041109/b/VA05004b.jpg&w=200&h=157&ei=9mjyUs7fMuOe4wTg1IDQBA&zoom=1&iact=rc&dur=3219&page=1&start=0&ndsp=37&ved=0CLYBEK0DMB8
http://www.google.ee/imgres?sa=X&hl=et&biw=1920&bih=831&tbm=isch&tbnid=C5ZZMz9-OrVWbM:&imgrefurl=http://www.afanews.com/articles/item/1486-american-decorative-arts-at-the-worlds-fairs&docid=IivvxOygjUWtCM&imgurl=http://s3.amazonaws.com/afanews_articles/01113/fig12.png&w=281&h=213&ei=4WXyUqqtJ8iO4wSa6IHQBQ&zoom=1&iact=rc&dur=1500&page=2&start=37&ndsp=47&ved=0CPsBEK0DMDY
http://www.minimumblog.com/wp-content/uploads/2012/06/Marcel-Breuer-Design-and-Architecture-at-Bauhaus-Dessau-stacking-chair.jpg
http://collections.vam.ac.uk/item/O101934/armchair-marcel-breuer/
http://collections.vam.ac.uk/item/O101934/armchair-marcel-breuer/


 
Ventrice korteri, üks tuba London, 1936. Marcel Breuer kavandatud mööbliga. 

 

 

     
Garden, maja muuseum 1949     MARCEL Breuer Geller House II, 1959  
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                          Walter Gropiuse maja mööbel Marcel Breuer 

                                                                                

               
     Marcel Breuer                                           disain Marcel Breuer 
                                                       Valmistaja firma Knoll  $1,563.00USD 

http://www.pinterest.com/pin/516365913496608451/
http://www.dwr.com/product/cesca-arm-chair-cane.do?sortby=ourPicks


                        
 

                                      disain Marcel Breuer       

                        Valmistaja firma Knoll    $2,354.00USD  

                                  

 

            
 

                                                           Marcel Breuer toolid 

 

 

Gerrit Thomas Rietveld (1888-1964 ) Hollandi  arhitekt, disainer ja 

mööbliproekteerija, raamatuillustraator. Üks Hollandi kunstilise liikumise De 

Stijl eestvedajaid. Tema kõige kuulsamateks töödeks on punase ning 

sinisevärvidega tugitool ( Red- Blue Chair  1918 )  ja UNESCO maailmapärandi 

nimekirja kuuluv Rietveld Schröder House. 

Lahkus kooliist 11 aastaselt, jätkates õpinguid õhtukoolis. Töötas  oma 

mööblitislerist  isa käe all (1899-1906). ( 1906-1911 ) töötas juveliir C. J. 

Begeer ehtekunstistuudios. Õhtuti ( 1904-1908) käis Rietveld  Art Association 

http://www.dwr.com/product/wassily-chair.do?sortby=ourPicks
http://www.pinterest.com/pin/516365913496608517/


of Industrial Education "Utrechtschti  tarbekunstimuuseumis"  joonistamise, 

stiili, proportsiooni, ornament - ja nahkehistöö kursustel.  

1906-1911 aastatel  töötas mööblitislerina ja õppis arhitekt, mööblidisaineri  P. 

J. Klaarhameri  ( 1874-1954 ) ja tema mõttekaaslase HP Berlage juures 

rahvusvahelist arhitektuuri ning tarbekunsti suundumisi.  Kahe mehe mõju oli 

Rietveldi vaimse kujunemise ja arengus  määrava tähtsusega.  

1908.aastal disainib Rietveld esimesed  mööbliesemed. 

1911 Rietveldi abiellus  Vrouwgien Haddersiga ( 1883-1957 ) . 

1912 esines Rietveld nelja maaliga näitusel Utrechti Maal ja ’’puugi Geograafia 

Seltsi " Love Art " 

1917 avas Rietveld oma mööbli töökoja Utrechtis, mis võimaldas teha mööblit 

vastavalt oma soovidele. Teha midagi ( mööblit), mida enne teda polnud keegi 

teinud.. Liitus De Stijl liikumisega, kus avaldas oma töid ja oli grupi liige kuni 

1931.aastani . Projekteeris  kuulsaks saanud De Stijlis Red - Blue tugitooli. Mis 

on nagu De Stijli ideede kolmemõõtmeline manifest, geomeetriliselt vähendatud 

vorm. Puhas , objektiivne,  vertikaalsete  ja horisontaalsete  joontega De Stijlile 

omaste selgete musta, valge, punane  jne. värvitoonidega. Sellega tõestati De 

Stijlili praktilise realiseerimise võimalikust.  

1919.aasta korraldatud rahvusvahelise avangardistide kokkutulekul kohtus 

Rietveld El Lissitzky , László Moholy - Nagy ja Kurt Schwittersiga. 

1919.aastal huvitus Rietveld üha enam arhitektuurist ning  alustas iseseisva 

arhitektuuripraksisega. 

1920ndate lõpul oli Hollandi arhitektuuri keskendunud idee " dematerialization " 

. Mille mõjud väljendusid  ridaelamut projektides kus  ka Rietveldi osales .  

1921 aastal algas Rietveldi koostööd disainer Hilda Schröder - Schräder ( 1889-

1985 ). Mille tulemusena valmisid De Stijlist lähtuvad  arhitektuursed ja 

sisekujunduslike lahendustega  legendiks muutunud Schröder House  (Maja 

onUNESCO maailmapärandi nimekirjas alates 2000 .)  , Prins Hendriklaan , 

Utrecht ( 1924 ) 

1923 aastal esitles Rietveld De Stijlis laste käru. Osales ühisprojektides Theo 

van Doesburgi  ja Cornelis van. Valmis."Berlin tool" mõeldud spetsiaalselt 

Rietveldi ja Huszar näitusele Berliinis1923 . Millrga Rietveld püüdis 

mööbliesemes saavutada avatud ruumi struktuuri. Osales näitusel Les 

Architectes du groupe de Stijl ( Hollande ) 1923 atGalerie de l' vaevaga 

Moderne Pariisis. 

1923 aastal eksponeeris Rietveld   Walter Gropiusi kutsel oma töid  Bauhausis.  

1928 aastal oli Rietveld üks  asutajaliige CIAM ( Congrès Internationaux d' 

Architecture Moderne ).  

1928 Gerrit Rietveld  „ Biriza „ tugitool  (Müüdi  1986  oksjonil Fl. 105,000 ) 

1930 aastal liitus Rietveld New Building liikumisega. 1930-1932 kavandas 

sotsiaal kortereid, minimalistlike ridaelamuid Wiener Werkbundsiedlung Viinis. 

1934 koostöös Truus Schröder - Schrader  funktsionaalseid ridamaju  Erasmuse 

Utrecht . 



1931 esines Vienna Werkbund näitusel 

1932-1934 Gerrit Rietveldi arendab " Zig - Zag - tooli" neli lauda ühendatud 

klassikaliseks ristkülikuks, seljatugi 45¤ nurga all. ( 1968 aastal võeti kasutusele 

Verner Pantoni poolt Zig-Zag- tooli eeskujul loodud plastik tool). Kino 

Vreeburg ( 1934 ), Hillebrandt House , Haag, 1935 

1942 disainib, mõtleb vormitud plastik tooli. 

Rietveldi karjäär kulges katkematult kuni 1943 aastani. Mill ta keeldus liitumast 

natside kontrollitud Kulturkammeriga. Ega saanud modernistina suuremaid 

tellimusi. 

1942-1948 töötas Rietveld arhitektuuri ja kujutavat kunsti õppejõuna 

Amsterdam , Rotterdam (1947-1951) , Haagis(1950-1954)  ja Arnhemis. 

Pärast Teist Maailmasõda saavutab " De Stijl " taas populaarsuse, mis võimaldas 

Rietveldi  taas projekteerida avalikke hooneid.   

Velp kaubamaja 1951, 1952- 1953 kavandas Rietveld tagasivaatava  De Stijl 

näituse Amsterdamis , Veneetsias ja New Yorgi Moodsa Kunsti Muuseumis  

Julia Nahal Royal Dutch Jaarbeurs Utrechtis (1953-1956) ,   petoonplokkidest 

kõrgehitis Raven ( 1954 ), Sonsbeek näitus Arnhemis  ( 1954 )  korterid Utrecht 

,Hoograven ( 1954-7 ) Hollandi paviljon  ilus valgus Veneetsia biennaalil ( 1954 

),  1955 aastal kavandab salongiFokker F27( projekt ei teostunud). , lektor 

Akadeemia Architecture in Amsterdam (1955-1955), maja Groenekanseweg  De 

Bilt ( 1956 ), Squad tekstiili tehases , Bergeyk ( 1954- 1958 ), ehitis Julianahall 

ofJaarbeurs ( 1956 )  korterit Utrecht Tourmaline Avenue ( 1957 ), Akademie 

voor Beeldende Kunst ( 1957-1963 ), Arnhem ja Instituut voor 

Kunstnijverheidsonderwijs ( 1956-1967 ),   majad Schumann Utrecht - Oog Al 

ja Gerrit Rietveldi College Utrecht Tuindorp .  

Paviljoni Zonnehof Amersfoort (1958 -59), maja " Van den Doel " in Ilpendam ( 

1959 ) 

1961 aastal asutab Rietveld koos Joan van Dillen Johan van Tricht 

arhitektuuribüroo. Projekteeritakse sadu kodusid, enamiku neist Utrechti.  

Rietveld  viimaseks varajases staadjumis lõpetamata projektiks jäi Rijksmuseum 

Vincent van Gogh ( 1963-1973 ) Amsterdamis. 

1963 aastal valiti Rietveld Bond van Nederlandse Architecten auliikmeks.  

1964 aastal pälvis Rietveld Technische Hochschule Delft audoktori kraadi. 

Rietveld,kõige kuulsam Hollandi arhitekt kahekümnenda sajandil, 

suri Utrechtis aastal 1964.  

Gerrit Rietveldi oli kirglik kunstnik, kelle elu ja töö olid omavahel lahutamatult 

seotud.  

Tema suur loovus, kunstiline pärand , mis koosneb sadadest hoonetest 

kümnetest mööbli  projektidest.  

Ta jäi ustavaks oma arvamusele. Saavutas kompromisse ka siis kui need ei 

olnud kooskõlas mõttekaaslaste ja kolleegide omaga. Jäädes  truuks oma 

konstruktivistlikule nägemusele. Ta oli sagedasti radikaalsem, kui tema 

kolleegid ( Mies van der Rohe ja Theo van Doesburg) 



Rietveldi arvates seisnes elu mõte eeldusel, et aktiivse  taju kaudu toimub 

individuaalne teadvuse ja teadlikkuse areng. Mis viib reaalse tõe tunnetamiseni.  

Rietveldi maailmatunnetus oli tihedalt põimunud ja väljendus tema loomingus. 

1972.aastal andis Rietveldi perekond firmale Cassinal ( tööstusdisaini firma, 

asutatud 1927.aastal Meda ( Milan )  Cesare ja Umberto Cassinali poolt. )  

ainuõiguse toota ja turustada GTRietveldi poolt kavandatud mööbliesemeid. 

                        
Gerrit Rietveld 1917-18                                               Gerrit Rietveld 1919                     

 

              
  Gerrit Rietveld, 1919                   Gerrit Rietveld Tisch Schröder (1918) 
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Vanker Gerrit Rietveld 1922           Laste käru Gerrit Rietveld, 1923 
 

                
Gerrit Rietveldi. Kaks "Military" tooli.                         Gerrit Rietveld 1923 
 

       
Gerrit Rietveld Berliini tugitool 1923       Tugitool 1928 Gerrit Rietveld   
 

http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=4922
http://www.pinterest.com/pin/444871269412279343/


  
Tugitool Gerrit Rietveld, 1927.            Tool  Gerrit Rietveld (1927) 
 

                 
Gerrit Rietveld 1927                                 Gerrit Rietveld 1930- 40  

    
Tugitool Birza 1927Gerrit Rietveld             Gerrit Rietveld 

http://www.pinterest.com/pin/116812184055662123/
http://www.pinterest.com/pin/444871269412279147/
http://www.pinterest.com/pin/369647081886413592/


 

    
                                  Zig Zag toolid (1932) Gerrit Rietveld 
 
 
 
 

     
Toru Zig Zag  Gerrit Rietveld                         Zig Zag  Gerrit Rietveld 
 
 
   
 

http://www.design-museum.de/fileadmin/_processed_/csm_ZigZag_Rietveld_03_337aed6f8a.jpg
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Gerrit Rietveld, Aluminium tugitool 1942.           Gerrit Rietveld, 1946 
 
 

 
                                      Gerrit Rietveld 1946-1950 
 

http://www.pinterest.com/pin/444871269412279286/
http://www.pinterest.com/pin/62135669832349256/


               
       Gerrit Rietveld 1957                                    Gerrit Rietveld 
 
 

                   
 

Tool “Steltman“ , 1963 — Gerrit Rietveld              Tugitool Gerrit Rietveld  
 

http://www.pinterest.com/pin/84301824246524655/
http://www.pinterest.com/pin/212584044884210205/
http://www.pinterest.com/pin/236227942928381311/
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Gerrit Rietveld, klaveritool                                     Gerrit Rietveld 

              
Gerrit Rietveld laud                              DeStijl mööbel  Gerrit Rietveld 1917-19 

                     
Gerrit Rietveld De Stijl voodi                               Laste tool Gerrit Rietveld. 

http://www.pinterest.com/pin/444871269412279298/
http://www.pinterest.com/pin/444871269412279324/
http://www.pinterest.com/pin/444871269412279152/
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Gerrit Rietveld originaal disain 1934                         Gerrit Rietveld 

originaal disain    ($3,220 - $4,830)                                         

 $12,880 - $19,320)                               

 

 

 

 
 

                                           DeStijlis kujundus  

 

http://www.homindeco.com/architecture-design/modern-movement-in-architecture/


            
 

                       Kortermaja elutuba 1920 sisustus Gerrit Rietveld. 

 

 

       
 

                                                     DeStijlis kujundus 

 



       
 

Haag (1964) sisustus  Gerrit Rietveld.        Utrecht: Rietveld-Schröderhuis 

 

Johannes Itten (1888 - 1967) oli tuntud šveitsi kunstnik, disainer, õpetaja, 

kirjanik ja värvusteoreetik seotud Bauhausiga. ( Staatliche Bauhaus ).. (1919 ja 

1923) 

1904-1908  õppis  algklasside õpetajaks Bernis. .  

1909.aastal õppis ühe semestri École des Beaux- Arts Genfis . Omandas 

matemaatika -ja loodusteaduste õpetaja diplomi ja töötas keskkooli õpetajana.  

1913-1916 õppis Stuttgarti Kunstiakadeemias. Kus ta kohtus Ida Kerkoviuse , 

Oskar Schlemmeri ja Willi Baumeisteriga.Õpingud lõpetas juhendaja  abstraktse 

kunstipioneeri  Adolf Hölzeli käe all.  

Hakkas eksperimenteerima värvide koosmõju, kontrasti ja kollaažiga. Algul  

ekspressionismi ja seotud kujutava kunstiga. Seejärel huvitus abstraktsetest  

väljendusvõimalustest. Itteni esimene maal valmis 1916. Kolis Viini, asutas 

privaatkunstikooli.  Hakkas rakendama omandatud didaktilist kogemust, 

metoodikat Friedrich Fröbeli avatud ideedele pühendatud psühhoanalüüsi.  . 

Alustas tunde hingamisharjutustega, et õpilased muutuksid vabaks ja 

paindlikuks, leiaksid rütmi ning harmoonia nn. „ intuitsiooni meetodi“  Leiaksid 

oma sisemise mina. 

1919-1923 töötas Johannes Itten õpejõuna  ja korraldas ning juhtis  seminare 

Bauhaus Weimaris. Käsitledes materjalide omadusi, koostist ja värviteooriat. 

Rõhutades ; kunstiharidus põhineb värvide kooslusest,  keskne  koht on värvide 

tonaalsusel   ja materjalidel,  kus värv kui määrav,  tugev visuaalne element, 

domineerib teiste materjalidega.  

1921 avaldas valgusskaala kogumiku „ Utoopia“ mis kirjeldab Adolf Hölzeli 

värvialaste ideede edasiarendust.  

Tegutses maalikunsti, graafika, disaini uuriva arhitektuuri, skulptuuri, tekstiili ja 

mööblidisainiga. Olles üks kuulsamaid ja karismaatiline õppejõude. Kes pidas 

oluliseks  õpilaste vaba loomingulist individuaalsust, et mitte vägistada loovat 

impulssi. 

Tema värviteoorial ja geomeetrilistel kujunditel oli suur mõju Bauhaus stiili  

kujundamisel.  



Vastuolude tõttu Walter Gropiusega lahkus Itten Bauhausist  ja liitus 

Mazdaznani järgijatega Herrlibergis.  (õpetus  elu oskustest, " tööst, filosoofia 

põhitõdedest , sotsioloogia, teaduse ja religiooni " kooslusest. Mis  algab õigest 

hingamisest ja toitumisest. Õpetuse juured kanduvad Zarathustra aega, umbes 

600 aastat enne Kristust ). Meditatsioon  ja  taimetoitlus, mille abil püüdis Itten 

arendada sisemist tasakaalu ja vaimsust ning intuitsiooni.Soovides seekaudu 

jõuda  kõrgema kunstilise inspiratsiooni ja loova praktikani.  

Lahkus ühendusest  ja asutas 1926.aastal  Berliinis erakooli (1926-1931 ) , kus 

õpetati  maalikunsti , graafikat , fotograafiat ja arhitektuuri . Kooli direktorina 

pühendus  tekstiili,disaini õpetamisele Krefeldis (1932-1938). 

Natsionaalsotsialistide võimuletulekuga naases Šveitsi, jätkas pedagoogilist 

tööd. Töötas  School of Applied Arts muuseumi direktorina  Zürichis (1938-

1953.). 

1938-1954 Kunstgewerbeschule direktor 

1943-1960  Textilfachschule Zürichis direktor 

1949-1956 Rietberg muuseumi direktor 

1955 Värvkursustel HFG Ulm ( Hochschule für Gestaltung Ulm ) 

Pärast pensionile jäämist 1955 pühendub  Itten  tekkinud vabal ajal  uuesti 

kunstile ja töötas vabakutselisena. 

Avaldas oma kuulsaima töö , kunsti värvid ( The Art of Colour , 1961 ). Vormi 

ja projekteerimise teooria, minu esialgne kursuse Bauhaus . Värvi kontrasti- 

teooria, mis on tänapäeval  iga kunstikooli õppekavas. Disain ja morfoloogia ( 

1963 ) 

1965 aastal valitakse  Itten Darmstadti Tehnikaülikool audoktoriks. 

Rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnik  " Holland Sikkens Art Prize "1966. 

esindas ta Šveitsis  33. Veneetsia biennaal . 

Johannes Itten sureb 25.märtsil 1967 . Zürichis 

Johannes Itten oli  tähelepanuväärne, nii tema kunstiline väljund kui  pedagoog  

ja teoreetik. Ta oli esimene,kes selgitas ja lõi eduka  värvikobinatsiooni 

metoodika. Kasutades toonide kontrastseid omadusi. Täpne värvide kontrast ei 

ole oluline,küll aga vajalik projekteerimise protsess. Mis võimaldab vaatajal, 

olenemata tõlgendusest,nautida disaini. Värve kasutatakse, et luua erinevate 

esemete visuaalne tasakaal ja äratada huvi. Disaini geomeetriline vorm; näiteks 

ring, ruut ja spiraal,kontrast valguse ja pimeduse ning erinevate värvilahenduste 

vahel. Kontrastid on näiteks krobeline - sile , terav- nüri , kõva- pehme , hele - 

tume , suur - väike , üles-alla , raske - kerge , ümmargune . Omavahel 

kombineeritud vormidest moodustatud  põhikujundid  ring ruut ja  kolmnurk. 

Johannes Itten avastas, et ainult teatud värvitoonid sobivad ühe või teise 

nahatüübi või juuksevärviga. Ta jagas omavahel sobivad(lähte) värvilahendused 

nelja tüüpi. Andes igale tüübile aastaaja nimetuse kevad, suvi, sügis, talv. 

Meetod, mis lihtsustas õpilastel portree maalimist. 

Tänapäeva kosmeetikafirmad kasutavad toodete valmistamisel Johannes Itten 

värvianalüüsi. 



 

    
 

Johannes Itten art deco originaalmööbel Weimari Bauhaus Muuseumis  
 

       
 

Värviring Johannes Itten          Maal "Encounter"   "Tower of Fire"      Värvikera 7 
 

 

 

     
 

                                          Johannes Itten 

 

Gunta Stölzl ( 1897-1983 ) 

Saksa tekstiilikunstnik,kellel oli oluline osa Bauhaus kooli kaasaegsete 

tööstusliku tekstiilide kujundamisel. 



Gunta Stölzl on sündinud Münchenis. 1913.aastal lõpetas tütarlaste käsitöökooli. 

1914.aastal alustas klaasimaali,  dekoratiivkunsti ja keraamika alaseid õpinguid 

School of Applied Arts ( School of Applied Arts ) Münchenis. Sõja puhkedes 

1917.aastal läks Gunta Stölzl vabatahtlikult õena Punase Risti kooseisus rindele. 

1918 pöördus tagasi koju ja alustas katkestatud õpinguid School of Applied 

Arts. Osaledes kooli õppekava moderniseerimises ja reformimises.  

1919 otsustas Gunta Stölzl jätkata klaasimaali, seinamaali õpinguid  vastrajatud 

Bauhaus koolis. Johannes Itteni eestkostel pääses Stölz 1920 stipendaadina kooli 

õppima. Õppis klaasi -ja seinamaalimist Johannes Itteni käe all. 

1920 moodustati Bauhausis tekstiili „ naiste“ osakond ( kudumise töökoda). 

Aktiivsest Gunta Stölzlist sai osakonna liidreid. Sõltumatus ja pingetevabas 

õhkkonnas,kus suurel määral õpilased üksteist täiendasid. Mida omakorda 

soodustas osakonna juhataja  Georg Mucheli loid suhtumine tekstiilikunsti kui 

„naiste töösse“, ja väike osakaal tehnilistes protsessides. Seega tuli õpilastel 

suurel määral lahendada tehnilisei aspekte, omandada käsitöö kogemusi ja leida  

iseseivalt lahendusi.  

1921 reisib Gunta Stölzl koos kahe sõbraga tutvuma kunsti ja arhitektuuriga 

Itaaliasse. 

Jätkab õpinguid Bauhausis Helene Börneri juhendamisel. Valmistab Marcel 

Breueri Aafrika toolile polstri tekstiili. 1923 osales esimesel Bauhaus näitusel " 

Art and Technology -New Unity ellu " Haus am Horn Weimaris (üks väheseid 

ehitisi loodud  Bauhaus Weimar poolt. Hoone projekteeris maalikunstnik Georg 

Muche). Maja iga tuba sisustai eraldi Bauhausis valmistatud mööbliga. 

Tekstiiliosakond valmistas Kandinsky õppe- metoodikast lähtuvalt vaibad, 

tapeedid. Mille valmistamisest ja kujundamisest võttis osa ka Gunta Stölzl. 

1924.aastal õpetas Gunta Stölzl värvimistehnikat Johannes Itteni kudumise 

seminaris Zürichis. 

1925.aastal kolib Bauhaus Dessausse,Gunta Stölzl asendab lahkunud  Helene 

Börnerit,asudes tööle  Bauhaus Dessau tekstiiliosakonda juhatajana. Uued, 

avaramad ruumid ning tehnilised võimalused suurendasid kudumise ja värvimise 

võimalusi. Võimaldasid realiseerida uusi ideid kaasaegses tekstiilikudumises. 

Lubasid katsetada uusi sünteetilisi materjale ja tööstusdisaini võimalusi. 

Varasemad  kunstilise väljenduse meetodid asendada disainiliku lähenemisega , 

mis rõhutasid  lihtsust ja funktsionaalsust.  Katsetati  materjalide omadusi : 

näiteks värvi, tekstuuri , struktuuri, kulumiskindlust , paindlikkust, valguse 

murdumist ja heli neeldumist. 1930.aastal Gunta Stölzl hakkas väljastama 

Bauhaus tekstiiliosakonna diplomeid ja lõi ühisprojektid Berliini Polytex 

Tekstiilittevõttega, kes kudusid ja müüsid Bauhausi disaini.Osakonnast sai üks 

Gunta Stölzl  väljapaistvamaid projekte. 

1926.aastal disainib ning valmistab  Gunta Stölzl vaipu ja Marcel Breueri 

mööblile kangaid. 



1928.aastal sõitis Gunta Stölzl koos teiste Bauhausi kunstnikega  Moskvasse. 

Kus õppisid Moskva Kõrgemas Kunstikoolis (ВХУТЕМА , moodustatud 1920. 

aastal eraldiseisvate kunstiliste töökodade liitmise teel.) 

1929.aastal abiellus Gunta Stölzl õpingukaaslasega Bauhausist,Palestiinast pärit 

Arieh Sharoniga. 

1931.avaldas Gunta Stölzl artikli pealkirjaga "Development of Bauhaus 

Weaving Workshop ".Oli sunnitud poliitilistel põhjustel Bauhausist lahkuma ja 

kolib Šveitsi.  

1932.aastal loovad Gunta Stölzl ja teised Bauhausi liikmed Gertrud Preiswerk ja 

Heinrich-Otto Hürlimann Zürichi käsitsikudumise töökoja SPH. 1933.aastal 

majanduslikel põhjustel lõpetatakse firma . Gunta Stölzl  ja Heinrich- Otto 

Hürlimann moodustavad  uue firma SH materjalid ( Sharon Hürlimann ) . 

Sammal aastal saab Gunta Stölzlist Šveitsi Werkbundi (SWB) ( kunstnike ja 

disainerite  assotsiatsioon) liige.  

1934 valmistab Gunta Stölzl Zürich kino Urban kardinad. 

1937 aasta Pariisi Exposition - Exposition Internationale des Arts et Techniques 

pälvib Gunta Stölzl oma tööde eest dipplomi.  

1935 Firma  SH materjalide nimi muudetakse  S & H (( Sharon & Co.) 

1937 Gunta Stölzl sai kudumisfirma Flora ainuomanik ( Hand Weaving Studio 

Flora ). 

Asutab maalikunstnike , skulptorite ja naiskäsitööliste firma Swiss ( Society of 

Šveitsi Naiste Maalijad , skulptorite ja Craft Women) 

1941 osaleb Gunta Stölzl Šveitsi paviljoni sisustamisel Lyonis. 

1942 abiellub Gunta Stölzl Šveitsi kirjaniku Willy Stadleriga  ja sai Šveitsi 

kodakonsuse. 

Järgnevatel kümnenditel jätkas tööd tekstiilide valmistamisel ja sisekujundus 

töödes. 

1963 ostab MoMA muuseum Gunta Stölzl 1949-1963 perioodi loomingut. 

1967.aastal loobub Gunta Stölzl tööst firmas ja pühendub põhiliselt gobeläänide 

valmistamisele.  

1968osaleb Gunta Stölzl oma töödega suurel rändnäitusel „Bauhaus 

viiskümmend“. 

1967-1969 ostab Victoria ja Alberti muuseum oma kogudesse Gunta Stölzli 

kanganäidiseid ja kujundusi. 

Gunta Stölzl suri Zürichis 1983.aastal 
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Paul Klee (1879-1940) oli Saksa-Šveitsi maalikunstnik, kunstiteoreetik, 

esteetik.  Tema  individuaalne stiil, mis sisaldas ekspressionismi , kubismi ja 

sürrealismi,avaldas tugevat mõju kunstiliikumisele. Tema segatehnikas loodud 

terviklikud kompositsioonid, kujundid ja mustrid ja värvilahendustel oli suur 

mõju Saksa tekstiilitööstusele,  ja on populaarsed, inspiratsiooniallikad  tekstiili 

valmistajatele tänapäeval.. 

Paul Klee sündis Berni lähedal Münchenbuchsees. Ema ,koolitatud laulja ja 

muusik Ida Marie Klee ja isa muusikaõpetaja Hans Wilhelm Klee. 

1880.aastal kolis Klee perekond Berni. Esmase  joonistusoskuse sai Paul Klee 

emapoolse vanaema käe all. 

1886-1890 õpib Paul Klee Berni Urban Literarschules ja   Municipal 

Muusikakooli viiuliklassis. Andeka noorena sai ta üheteistaastasena erakorralise 

kutse liituda Bern Music Associationiga. Lõpetab High Schooli. 

Olles huvitatud muusikast, tundes ja mängides seda,  samuti oli tal kunstihuvi, 

joonistades   kuueteistaastasena silmapaistvaid maastikke. Uurides modernseid, 

radikaalseid ideid ja stiile.   Seisis Paul Kleel raske valiku ees, olla muusik või 

kunstnik. Valides lõpptulemusena kunstnikutee.   



1898 hakkab süstemaatiliselt pidama päevikut . Tehes esimese sissekande 24. 

aprillil. Talletatud emotsioonid ja mõtted annava Kleele hindamatu kogemuse 

olnu ning oleviku mõtestamisel. 

Paul Klee läheb  õppima  Müncheni Heinrich Knirri erakunstikooli.  Õppides 

Walter Ziegleri käe all söövitustehnikat. 

1900.aastal astub Paul Klee  Müncheni  Kaunite Kunstide Akadeemiasse 

Heinrich Knirri ja  Franz von Stuck juhendamisel maali ja seinamaali õppima.  

1901 reisib Paul Klee koos sõbra Hermann Halleriga  läbi Genova ja Livorno 

Rooma tutvuma klassikalise kunsti rikkustega.  

1902  Paul Klee kihlub pianist Lily Stumpfiga ( 1876-1946). Suutmata 

maalimisega elatist teenida,  elab neli eneseotsinguaastat  vanemate juures 

Bernis. Elatise teenimiseks annab viiulitunde Berni Music Societys ja tegeleb 

raamatute illustreerimisega. Kuulab  Dekoratiivkunsti muuseumis  Hans 

Strasseri loenguid „Plastic Anatomy for Artists "  

1904-1905 musitseerib ja esineb Paul Klee  Berni Linnaorkesteri kooseisus. 

1905 külastab Klee koos lapsepõlevsõpradega  Hans Bloeschi ja Louis 

Moillietiga Berni ja esmakordselt Pariisi. Eksperimenteerib ja püüab arendada 

paljusid tehnikaid nagu graafika ja nõeltehnikas klaaspinnale maalimine.Sel 

perioodil valmib viiskümmend seitse tööd, sealhulga tema portree My Father ( 

1906 ) 

1906.aastal abiellub Paul Klee Lily Stumpfiga. Vastne abielupaar kolib  

Münchenisse. 1907.aastal sünnib perre poeg Felix Paul.  

1908 Paul Klee näitus Müncheni ja Berliini Secessionis.  

1909 -1915 veedab abielupaar suved Berni lähistel, valdavalt Thuni järve ääres. 

Hakkab Paul Klee illustreerima Voltaire'i Candide’i olles projektiga hõivatud 

1911.aastani. 

1910Paul Klee esimene 56 tööst koosnev personaalnäitus Berni 

Kunstimuuseumis ja hiljem Zürichi kunstigaleriis, Baseli Kunsthalles, Müncheni 

Galeriis. 

1911 Paul Klee Thannhauser Gallery näituste korraldamise ajal jõuab 

teadmiseni oma tööde süsteemse kataloogiseerimise vajalikusest. Pidades elu 

lõpuni  täpset arvestust oma tööde kohta. 

Paul Klee tutvub tema töid ostnud  Alfred Kubiniga ( Kubini eestvedamisel oli 

aasta tagasi moodustatud ühing „ Sema“ noorte maalikunstnike, skulptorite ja 

luuletajate toetuseks), kes tutvustab teda kunstikriitik Wilhelm Hausensteiniga. 

Kleest saab kunstikriitika sihtasutuse liige ja uue ( eraldunud)  Müncheni 

kunstnike Liidu juht. 

Tutvub  Macke ja Vassili Kandinskyga. Liitub Franz Marc’ija Kandinsky 

asutatud almanahhiga „ Der Blaue Reiter.“ 

Klee hakkab kaastööd tegema lapsepõlvesõbra Hans Bloesche toimetatud 

kuukirjas „Alps“. Kommenteerides Münchenis toimuvaid näituseid ja 

kultuurisündmuseid. 



1912 Paul Klee esineb sitsmeteistkümmne tööga Hans Goltzi raamatupoes 

Münchenis toimuval „Blaue Reiter“ näitusel. Kutsudes osalema ka  Franz Marci 

ja Vassili Kandinsky 

Pidades oma värvitehnikat nõrgaks. Nagu ta ise ütles; „on pidanud pikki võitlusi 

värvitehnika täiustamisel“. Alustab süsteemset tööd, et luua rahuldav värvi ja 

kujundi sümbioos, värvide harmoonia analoogne muusikateosega. 

Paul Klee sõidab teist korda Pariisi, külastades Robert Delaunay , Henri Le 

Fauconnier’i ja Karl Hoferi  stuudioid . 

1913  Paul Klee näitus Berliini Herwarth Walden galeriis. 

1914 Paul Klee koos August Macke ja Louis Moillietiga reisivad läbi  Marseille 

Tuneesiasse ja edasi Kairosse. Reisilt naastes kirjutas,   „ Olen lõpuks jõudnud 

tervikliku värvitunnetuseni. Ma tean, see tunnetus on olemas ega jäta mind 

kunagi. Minust on saanud kunstnik “.  Inspiratsioon võib tulla ajaloolisest 

minevikust, loodusest, teiselt loovinimeselt kunsti maailmast või praktilise töö 

käigus.See ei ole paljas kopeerimine vaid järelduste kasutamine hüppelauana 

uute kombinatsioonide leidmisel. 

Paul Klee hakkab sügavamalt huvituma romantistidest ja abstraktsionismist 

laiendades oma teadmisi ning sellesuunalist joonistusoskust. Kombineerides 

omandatud teadmisi seerias „Opera Gemälde “ ja sünteesis „ Baieri Don 

Giovanni“ ( 1919 )ning esimene puhtas  abstraktses stiilis Kairouan ( 1914 ).  

Esineb Tuneesia teemaliste akvarellidega koos Marc Chagalli ja  Herwarth 

Walden Der Sturmi ühisnäitusel Berliinis. 

1915 Kohtus Klee luuletaja Rainer Maria Rilkega.  

1916 Esimese Maailmasõja alguses mobiliseeritakse Paul Klee Saksa armee 

tagalasse. Tema sõprade August Macke ja Franz Marci hukkumised rindel. 

Vastakatest tunnetest ja stressist vaevatud. Kirjutab Paul Klee; „ Ma olen 

sisemiselt sõjas kuigi sõja põhjus ei ole minu probleem“. Meeleoludest 

mõjutatuna valmivad sõjateemalised litograafiad, sealhulgas  DeathIdea ( 1915 

).  

Augustis viiakse Paul Klee Oberschleissheimi, kus ta taastab lennukite makette.  

1917 suunatakse Paul klee USASA Field Station Augsburgi Gersthofen 

rahandusministeeriumis kus täidab sekretäri kohuseid kuni sõja lõpuni. 

Väike tuba väljaspool kasarmuplokki võimaldas  jätkata maalimist.  

Ta töötab akvarellidega, maalides kangale ja paberile. Valmivad erinevad 

kujundid kolmnurgad, ringid ja poolkuude segatud pooltoonidega 

mustikobinatsioonid. Ships ( 1918 ) 

Paul Klee koos Georg Muchega korraldavad  Galerie Der Sturmis näituse.  

Tema töödele on suur ostuhuvi. Kunstiteadlased nimetavad Paul Klee parimaks 

noorkunstnikuks Saksamaal.  

Paul Klee Suurimat tähelepanu tema töödest pälvib keeruka tehnikaga  Ab ovo ( 

1917 ). 

1918 väeteenistusest puhkusel olles redigeerib Paul Klee oma päevikut,  alustab 

autobiograafia kirjutamist. 



1919  sõjaväeteenistusest vabanedes, üürib Paul Klee Münchenis Suresnes 

Werneckstrasse lossis ateljee.  

Paul Klee saab  Baieri Nõukogude Vabariigi revulutsioonilise kujutavakunsti 

komitee liikmeks Münchenis. 

Kandideerib Paul Klee Stuttgart Kunstiakadeemia õppejõuks. 

1920 Sõlmib mõjuka galerii omaniku Hans Goltziga kolmeaastase lepingu ( 

kindlustades endale  vähemalt aastase sissetuleku). Hans Goltz korraldab Paul 

Klee seni suurima 362 tööga personaal näituse. 

1921Paul Klee asub tööle vormi, raamatuköite, vitraaži, seinamaalingute 

õppejõuna Bauhausis Weimaris. Valmistab esimesele Bauhaus näitus- festivalile 

reklaammaterjale. Suhtub kriitiliselt Bauhausis valitsenud meeleollu. Kus 

valitses vastuolu teooria ja arvamuse vahel ning võisteldakse kõige muuga, 

väljaarvatud tulemuse saavutamises. 

1921märtsis ilmub William Fliesen monograafia „ Kairouan“ . Lugu 

maalikunstnik Kleest. Jättes tahaplaanile Klee kui raamatuilustraatori.  

Paul Klee asub Bauhausis lühikest aega juhtima tekstiili internatuuri. Õpetades 

oma  sega maalitehnikast lähtuvalt vormi ja värvi põhialuseid. Tema värvid, 

kujundid ja  struktuurid kajastusid õpilaste valmivates tekstiilides ja 

gobeläänides. Millekaudu kujunemisjärgus tekstiiliosakond püüdis luua oma 

identiteeti. Kudumistehnika juurutamise ja õpetamisega tegelesid  õpilased 

Gunta Stölzl ja Benita Otte. Sügavate oskuste ja traditsioonide puudumisel 

sündisid uued võtted ja ideed. Tekstiilil , olgu see kunst , disain, või käsitöö , on 

oma lemmikud  ja austajad kunstimaailmas.  

 

1922 Paul klee asub Bauhausis Johannes Itteni asemel juhtima metallehete 

osakonda. Hiljem koos Oskar Schlemmeriga kahasse veel klaasimaali osakond.  

Valmib Klee taimsete motiividega „ Arabian City" 

1923 avaldab Pal Klee  raamatus „Bauhaus Weimari 1919-1923“   essee " Wege, 

die Natur zu studieren . " Das Studium der Natur “ 

Paul Klee koos Kandinsky , Lyonel Feiningeri ja Alexej von Jawlenskyga ; 

moodustavad Die Blaue Vier (Blue Four ) ( rühm ekperimenteeris erinevaid 

kunstisuundade ühendamisega) .Peavad loenguid ja nede töid eksponeeritakse 

1925 ja 1934 USA-s. Mehhiko ja Saksamaal. 

Esineb Paul Klee näitusega Berliini National Gallerys 

1924 suvel veedab Paul Klee kuus nädalat Sitsiilias 

Jaanuaris- veebruaris  toimub esimene  Paul Klee isikunäitus New Yorgis. 

Märtsis toimub Die Blaue Vier liikmete Kandinsky , Lyonel Feiningeri ja Alexej 

von Jawlensky ja Klee esimene ühisnäitus New Yorgis MitWassilys  

Valmivad Klee maalid 1924 ," Oriental Castle "  "Firewall" ja "Vorhang" 

1924.aasta lõpus kolib Bauhaus Weimarist Dessausse . Klee ja Kandinsky  

avavad kõigile soovijatele tasuta kunstiklassi. 



1925esimene Paul Klee näitus Pariisi  Galerie Vavin - Raspail ristik . Samal 

aastal osales ta esimeses grupinäitusel" Peinture surréaliste " Galerie Pierre 

Pariisis. National Gallery Berliinis 

1926 kolib Paul klee koos perega Dessausse,asudes elama koos Vassili ja Nina 

Kandinskyga   Bauhausi ehitatud kahepere elamusse.  

Lõpus 1924 ,Bauhaus oli sunnitud tegevuse lõpetama Weimaris . Instituut viidi 

üle Dessau linna . Klee alustas oma õppetunde Dessau kohta 1925/06/23 ja kolis 

järgmisel aastal ühte meistrite majja,mille ehitas Gropius lossi Kühnauer 

Avenue (alates aprill 1930 : Stresemann - Allee ) . Klee ja Kandinsky Dessau 

poolt  on nüüd ka käivitatud tasuta värvimine klass .  

1927õpetab Paul Klee Bauhausis vabakunsti klassis maali, -tekstiili, -disainialast 

teooriat . 

Paul Klee reisib Portugali ja Korsikale . Valmib Klee vaip „ Orient“ 

1928. veebruaris ilmub ajakirjas  „Blatt der Bauhaus “  Paul Klee essee " 

Genaue versuchen kunststoff.“. 

Detsembris täitub Paul Klee ammune soov ja  kollektsionääride ühistu toel 

siirdub neljanädalasele reisile Egiptusesse. Külastades  Kairot , Gizat, Luxorit ja 

Assuani. 

Saadud muljetest ja emmotsioonidest inspireeritult valmivad „Der Hauptweg 

und Nebenwege "(1929), akvarell " Pyramid " ( 1930), „ Südlich der Licht“, 

"Rich-Port" 1938. 

1929 Puhkab Paul Klee koos abikaasaga Prantsusmaal ja Hispaanias. Puhkuselt 

naastes alustab professori õppetooli läbirääkimisi Düsseldorfi 

Kunstiakadeemiaga  

Paul Klee viiekünendaks sünnipäevaks korraldatakse tema näituseid Museum of 

Modern Art, New Yorgis, National Gallerys ja galeriis Alfred Flechtheimi 

Berliinis ning Pariisis. 

Ilmub Will Grohmanni kirjutatud Paul Klee esimene suurem monograafia. Paul 

kleest on kujunenud üks tuntumaid Saksa kunstnikke maailmas. 

1931Paul Klee lahkub Bauhausist ja  alustab  professorina tööd Düsseldorfi 

Akadeemias, kus töötab kuni 1933.aastani . 

Suvel  reisib koos abikaasaga  Sitsiiliasse . 

1932 natsionaalsotsialistide survel sulgeb  Dessau linnavolikogu Bauhausi.  

Valmib Paul Klee meistriteoseks peetud, pointillistlikus stiilis maal „ Ad 

Parnassum“(1932) 

1933 Gestaapo korraldab Paul klee kodus läbiotsimise ning ta vallandatakse 

Düsseldorfi akadeemiast. 

1934 Paul Klee koos abikaasaga kolivad Šveitsi, asudes elama vanemate majja. 

1933-34 toimuvad Paul Klee tööde näiused Londonis ja Pariisis. 

 Ilmub Will Grohmanni kirjutatud Paul Klee monograafia.  

1935 haigestub Paul Klee bronhiiti ja kopsupõletikku ning hiljem leetritesse.  

Olles voodihaigena sunnitud alustatud tööd pooleks aastaks edasi lükkama.  



1936 aasta kujuneb kahekümneviie tööga  Paul Kleele üheks madalama 

produktiivsusega aastaks. 

1937 esineb Paul Klee Münchenis näitusel " degenereerunud kunst ", mida 

väiksemas mahus rändnätusena näidataks Saksa ja Austria linnades kuni 1941. 

aastani.  

Natsid kuulutasid Paul Klee kunstiteosed „ degenereerunud kunstiks“ 

konfiskeerisid  102  teost riiklikesse kogudesse  ja müüsid hiljem neist enamiku 

välismaal. 

Paul Klee külastab Pablo Picassot. Saavutab oma  264  teosega haiguseelse 

produktiivsuse. 

1938 Curt Valentin korraldab New Yorgis ja teistes  USA linnad regulaarselt 

Paul Klee näitusi. 

Valmib Paul Klee  Hexenwald (Forest Hexen) . 

1939 aasta  kujuneb  Paul Kleele 1255 tööga ( enamik neist joonistused) üheks 

produktiivsemaks ja loomingulisemaks tööaastaks. Pikka aega kõhnumise , 

sklerodermia poolt põhjustatud valude käes vaevelnud Paul Klee kannatusi võib 

aimata tema viimases kunstiteoses „ Death and Fire.  

1940 juunis halveneb Paul Klee tevis. Kunstnik sureb 29 juunil Clinica Sant ' 

Agnese Locarno – Muraltos. Kuus päeva enne Šveits kodakondsuse saamist. 

Olles veetnud Bernis kokku kolmkümmend kolm aastat. . Tema kunstiteoseid 

peeti liiga revolutsioonilisteks, isegi mandunuks, mille tulemusena Šveitsi 

ametiasutused ei julgenud vajalike formaalsusi varem lõpetada.  

Paul Klee maeti Schosshaldenfriedhof surnuaiale, Bernis. 

Paul Klee looming, mis on läbi põimunud ekspressionismist , kubismist , 

futurismist , sürrealismist ja abstraktionismist hõlmab üle 9000 kunstiteose. Ta 

kasutas kombineeritult  lõuendit , kotiriiet , musliini , lina, marlit , pappi, 

metalli, kilet, kangast, tapeeti ja ajalehte . Segatehnikaid nagu õli,akvarell , 

vesivärvid, pliiats, india tint ja õli, tempera. Otsides uue kunsti suundumustes o 

teistest sõltumatut,induviduaalset oma teed. 

Saavutas läbi lõppematute katsetuste värvi ja tonaalsuse meisterlikkuse. Ta 

kasutab väga erinevaid värvipalette, mis on läbi põimitud  geomeetriliste 

vormide, tähtede, numbrite, nooltega, mis sageli  ühendatud loomade ja 

inimestega. 

Hilisemas loomingus lisanduvad hieroglüüfe meenutavad sümbolid. 

Nagu enamik moderniste (ekspressionismi, kubismi alalt) on ammutanud 

ispiratsiooni väljaspool Euroopat. Olid  Paul Klee reisid Põhja-Aafrikasse uue 

teostuse ja  ideede allikaks.  

Paul Klee uuendustel on olnud inspireeriv mõju nii eakaaslastele kui ka 

kaasaegsetele kunstnikele.  

Vassili Kandinsky on kirjutanud; „Paul Klee teosetes peegeldub huumor ja 

kohati lapselik meel. Kantud meeleoludest, tõekspidamistest ja musikaalsuset“. 
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Paul Klee Aufgehender 1931                                      Paul Klee 

 

 

 

 

    
 

            Paul Klee Park of idols                                  Paul Klee Pastoraal 

 



    
 

 

                                     Kangad, inspireeritud Paul Klee töödest 

 

 

              
 

 

                                 Kangad, inspireeritud Paul Klee töödest 



   
 

 

                                  Kangad inspireeritud Paul Klee töödest 

 

 

Josef Albers ( 1888- 1976) Saksa-Ameerika maalikunstnik  kunstiteoreetik, 
õpetaja, disainer, fotograaf, trükikunstnik, graafik ja luuletaja.  
Josef Albers sündis Põhja- Saksamaal Bottrupis katolikus perekonnas.  
1905-1908 õppis Josef Albers Bürenis algklasside õpetajaks 
1908-1913aastatel  töötas Josef Albers Langenhorstis  ja Bürenis ning 
ümberkaudsetes linnades Dülmenis, Stadtlohnis algklassi õpetajana. 
1913-1915  õppis Josef Albers Berliini  " Königliche Kunstschules ". Omandades 
kunstiõpetaja diplomi.  
Valmivad esimesed natüürmordid ja linoollõige Prints1915 
1916- 1919   õppis Josef Albers Esseni School of Arts and Crafts. 
1918 valmib Josef Albersi kavandatud Bottropi Mihkli  kiriku vitraaž .“ Rosa 
mystica ora pro nobis“  
1919-1920 õppis Josef Albers Münchenis  Kaunite Kunstide Akadeemias Franz 
von Stucki  
 ja Max Dörneri juhendamisel maalimitehnikat  
1920-1923 jätkab Josef Albers  õpinguid  Bauhaus Weimaris. Läbides 
sissejuhatava kursuse  Johannes Itteni juhendamisel, hiljem Paul Klee ja Georg 
Muchega. Tegeledes paralleelselt vitraažiga,1921.aastal valmib klaas- 
kompositsioon „ Rhenish Legend“ 
1922.aastast osaleb Josef Albers Bauhaus vitraaži -ja maaliosakonna  praktilise 
õppejõuna. Projekteerib ja valmistab vitraažaknad Walter Gropiuse 
Sommerfeldi  majale Berliinis ning vastuvõturuumile Gropius kabinetis 
Weimaris. Projekteerib Gropius kabineti ja vastuvõturuumi lauad ja 
raamaturiiulid. 
1923 määras Walter Gropius Josef Albersi välja töötama Bauhausi klassikalise 
kunsti  kontseptsiooni. Lähtudes iga kunstiliigi funktsioonist ja kasutatavate 
materjalide omadustest. Asendades valitsenud ekspressionistliku  suuna 



konstruktivistliku kujundusega. Millega aitas oluliselt kaasa tööstusdisaini 
kujunemisele. 
Peale Itteni lahkumist Bauhausist, alustas Josef Albers  sissejuhatava tööstus -ja 
praktilise disaini ning käsitöö kursuse õpet algajatele. 
1924 ilmub Bauhaus ajakirjas Junge Menschen, Josef Albersi esimene kirjutis, 
essee " Historisch oder Jetzig " 
1925.aastast,peale Bauhausi kolimist Dessausse , juhib  Josef Albers koos László 
Moholy - Nagyga klaasi -ja vitraaži osakonda. Õpetab mööblidisaini, 
joonistamist- ja kalligraafiat, tüpograafiat 
Samal aastal abiellub Josef Albers Bauhausi õpilase Anneliese Fleischmanniga( 
1899- Värske abielupaar veedab oma mesinädalad Itaalias. 
1926 valmib Josef Albersi loodud „Saturn laualamp“ ringi ja kera  vähendatud  
vorm  inspireeritud Saturnist ja teistest  orbiidil tiirlevatest kaaslastest.  
1926-1927 disainib Josef Albers klaasmaale ja suurel hulgal vitraažaknaid 
Berliini firmadele Gottfried Heinersdorff , Puhl ja Wagner.  
Bentwood tugitooli. Kujundab dr.Fritz ja Anna Moellenhoffi  korteri mööbli 
Berliinis.  
Josef ja Anni Albers reisivad Kanaari saartele. 
1928 aastal peale Marcel Breueri lahkumist Bauhausist asus Josef Albers 
juhtima ka puiduosakonda kuni kooli kolimiseni  1929.aastal Berliini.  
Josef Albers esineb Prahas toimuval rahvusvahelisel seminaril ettekandega" 
Werklicher Formunterricht "  
1929 reisivad Josef ja Anni  Avignoni, Genfi, Biarritzi  ja Pariisi. 
Augustis sõidavad Barcelonasse külastades International Expositioni. 
Josef Albers esineb kahekümne klaasmaaliga Bauhausi meistrite näitusel 
Zürichis ja Baselis. Tema disainitud tugitooli eksponeeritakse Baselis 
Kunstgewerbe muuseumis. 
1930 reisivad reisivad Josef ja Anni  Hispaanias  ja Itaalias. 
1931 projekteerib  Josef Albers hotellitubade sisustuse Berlin Building 
näitusele. 
Joonistab Josef Albers oma esimese pildiseeria pildi Treble Clef "Gn"  
1932 peale Bauhausi kolimist  suunduvad Josef ja Anni  Berliini.  
Toimub Josef Albersi Bauhausi perioodi klaasi hõlmav ( 1920-1932)  isikunäitus  
Josef Albersi Bauhausi perioodil kujundatud, valminud mööbel, tüpograafia, 
linoollõige, litograafia ja igapäeva tarbeks mõeldud esemed.  Milles võib 
äratuntavalt jälgida" De Stijl "  ideed, kus objekt kunstilisus lähtub 
kasutusotstarbest ja materjalist.  
1933 peale Bauhausi sulgemist emigreerub Josef Albers koos abikaasaga 
Ameerika ühendriikidesse. Tegutseb graafikuna ja töötab kuraatorina Museum 
of Modern Art’is.  



Kutsutakse vastloodud Põhja- Carolina Black Mountain College’i ( üks kunsti ja 
kirjanduse avangardliikumise keskuseid)  õppejõuks. Algul töötas kunsti 
õppejõuna ja hiljem disainiosakonna juhatajana kuni 1949.aastani.   
1933-1936 on  Josef Albers grupi  " Abstraction of creation " liige. 
1934  esineb Josef Albers  kolme loenguga  Kuuba Lütseumis Club Havanas 
kutsel. Paraleelselt toimub tema kunstinäitus Periódico " El Nacional " , Mexico  
Valmib esimene Josef Albers abstraktne õlimaal. Etüüd " Akvaarium " pilt mida 
võis pöörata erinevat suundades alati moodustab uue kujundi ( pildi). 
1935 reisivad Josef ja Anni  Mehhikosse külastuskohad on Oaxaca , Acapulco, 
Monte Albán , Mitla ja Teotihuacan. Inspireeritud Kolumbuse-eelsest kunstist,  
hiiglaslikud püramiidid ja väikesed savist kujukesed mis kinnitasid  Bauhaus 
ideed ananüümsest ideaalkunstnik - käsitöölisest , kelle töö väljendub  
ühiskondlikus väärtuses , mitte isiklikus tundes. Valmivad 1936 aastal Josef 
Albersil hulk abstraktseid joonistusi. To Mitla 1940 ja Tierra Verde 1940. 
Esineb Josef Albers Asheville NC City Hallis Abstract Art näitusel oma piltide ja 
maalidega. 
1935-1941 toimuvad Josef Albersi personaalnäitused  erinevates Ameerika 
galeriides JB Neumanni New Art Circle ja Nierendorf Galerii New York ; 
Germaani Muuseum Harvardi Ülikool, Addison Museum of American Art ,San 
Francisco Museum of Art, Katharine Kuh Gallery ning  Chicagos. Periódico " El 
Nacional " , Mexico Citys. 
Alates 1936.aastast tõõtab Albers  külalisprofessorina erinevates ülikoolides , 
sealhulgas Graduate School of Design Harvardi Ülikool,Cincinnati 
Kunstiakadeemia Ohios, Yale University , New Havenis,Universidad Católica 
Santiago de Chile arhitektuuriosakonnas  ja Ulm School of Design . 
1938 liitub Josef Albers koondisega "American Abstract Artists " 
1939 aastal saavad Josef ja Anni  Albers USA kodakondsuse.  
Suvel reisib perekond Mehhikosse kus Josef Albers õpetab Tlalpandi Gobert 
College'is. 
1940-1941 esineb Josef Albers loengutega  Basic Design ja Color Harvardi 
ülikooli Graduate School of Design, Workshop kunstiõpetajatele , Museum of 
Modern Art , New York . 16.-22. juuli, School of Museum of Fine Arts , Boston. 
1943 Josef Albers alustab sarjaga geomeetria ja värvid. 
1946 reisivad perekond Albersid  Mehhiko kaudu Kanadasse , Midwesti ,edasi  
veel California,Texas,ja New Mexico . 
1947 veedab Josef Albers teve aasta Mehhikos. Kunstnikul valmib Mehhiko 
arhitektuuriteemaline pildiseeria. 
1948 kutsutakse Josef Albers School of Artsi, Yale'i Arhitektuuriülikooli, maali -
ja skulptuuri  nõandekogusse. Osaleb nõukogu töös kuni 1950.aastani. 



Toimub Josef Albersi esimene Teise Maailmasõjajärgne näitus Saksamaal 
Herbert Hermann Galeriis , Stuttgartis. 
Nõustub hakkama Black Mountain College rektoriks. 
1949.mais reisib perekond Albersid Mehhikosse, kus Josef õpetab National 
Universitys ( UNAM ). 
Augustis nimetatakse Josef Albers  Cincinnati Kunstiakadeemia ja Pratt 
Instituudi külalisprofessoriks. Õpetab New Yorgis  värvitehnikat ja  jätkab 1935. 
aastal alustatud süstemaatilist värvisuhte uuringut. Leida rida värve, lähedasi  
tonaalsusi, mis võimaldaksid standardiseerida abstraktset kooslust. Vabastav" 
interaktsioon Color ", versioonid, mis määravad kunstniku hilisema loomingu.  
Alustab tema kõige kuulsamaks kujunenud  maaliseeriaga „Hommage to Square 
“  ( koos esialgsete visanditega ca 36 taiest) Iga erakordse tajuga teos koosneb 
2-4 erineva suurusega omavahel seotud, üksteise sees olevatest ruutudest. 
Josef jäädvustas pildi tahaküljele  kasutatud  värvide näidised. Tema 
mõtisklused värvusteooriast , värvide kodeeritud petlikust loogikast, ilmuvad 
kirjapanduna albumid Terry Snyder ja All Stars 1959 ,  " Interactsion Color " 
1963 ja " Koostis: liigendus " 1972 . 
1950 jaanuaris-veebruaris  külastab  Yale'i Kunstiülikooli  ning osaleb suvel 
külalisprofessorina  Harvardi Graduate School of Design’is. Sügisel  nõustub 
vastu võtma õppetooli  Design Yale'i kus töötab 1959.aastani . Albersid kolivad 
Walter Gropiuse kutsel  New Haveni.   Kus Josef Albers aitab kujundada Harvard 
University Graduate Center’i interjööri. Anni Albers  disainib ühiselamu  
tekstiilid, voodikatted ja ruumi jagavad kardinad. 
1952 Albersid külastavad Mayade  Yucatan templivaremeid.  
Josef Albers kutsutakse Kuubale külali õppejõuks. 
1950 alustab Josef Albers seeriaga Struc Constellation   (Structural Funds 
Constellation) Pildiseeria valmib perioodil 1950-1958. 
1953 reisivad Albersid Tšiili, kus Josef õpetab Department of Architecture, 
Universidad Católica , Santiago ja Peruus Lima Tehnoloogiainstituudis 
1954 töötab Josef Albers  õppejõuna Hawail Honolulu Ülikoolis. Josef 
kutsutakse Lääne-Saksamaa Ulmi Hochschule für Gestaltung külalisprofessoriks.  
1955 toimub Yale'i ülikooli kunstigaleriis Josef Albersi tööde  retrospektiiv- 
näitus. 
1957 Josef Albersi kunstinäitus Pariisis Denise René Galeriis 
1958 Josef Albers lahkub  Yale Ülikoolist jätkates külalisprofessorina kuni 1960. 
aastani.  
Töötab külalisõppejõuna erinevate kunstikoolides üle Ameerika. 
1959 määratakse Josef Albersile Ford Foundation stipendium.  
1961 Josef Albers kujundab Time ja Life Building fuajee seinapanoo ning 
Oklahoma City St. Patricku kiriku altari. 



Annika Albersit autasustatakse American Institute of Architects medaliga. 
1962 Josef Albersile määratakse Graham Foundation stipendium ja antakse  
Yale'i Ülikooli audoktori nimetus. 
Algab Josef Albers koostöö Yale'i professori ja arhitekt King-lui Wuga. Kelle 
projektidele  Josef loob dekoratiivsed kujundid. 
1963 Josef Albers külastab Tamarind Instituudi Litograafia Workshopi. Josef 
loob Interlinear litograafia seeria ja  koos Anniga eksperimenteerivad  
litograafia tehnikates.  Luues seeriad  Sõltuv I ja Sõltuv II. 
1964 Josef Albers kutsutakse uuesti Tamarind Instituuti. Kus kunstnik jätkab 
pildisarja „Hommage to Square “ valmivad kaheksa teost. Toimub sarja 
„Hommage to Square“ näitus  New Yorgis International Council of Museum of 
Modern Art.  Näitust saab vaadata erinevates Ameerika muuseumides  ja Lõuna 
–Ameerikas ning Mehhikos kuni 1967.aastani.   
1965 Josef Albers esineb külalislooengutega Trinity College’is , Hartfordis , 
Connecticutis .   
1967 Carnegie instituut autasustab Josef Albersit pannoo eest Pittsburgh 
International Exhibition. Panoo paigaldatakse Rochester Institute of Technology 
linnakusse. 
1968 kolmandal Graafikabiennaalil ( Bienal Americana de Grabado ) Santiagos  
pälvib Josef Albers Grand Prix. Sammuti pärjati ta Grand Prix’iga maali 
Nordrhein –Westfalen eest. 
Samal aastal valiti Josef Albers National Institute of Arts and Letters liikmeks. 
Kevadel korraldab Josef  Euroopas rändnäituse  algusega-Westfälisches 
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte -Münsteris.  
1970 Josef Albersist saab sünnilinna Bottropi aukodanik.  
1971 Josef Albersist saab esimene  kunstnik kelle retrospektiivnäitus on 
Metropolitan Museum of Art  New Yorgis,  korraldatakse veel elavale loojale. 
1972 koostöös arhitektidega kujundab Josef Albers kaks metallist skulptuuri.  
1973 kujundab Josef Albers Stanfordi Ülikooli skulptuurid. 
1975 autasustatakse Josef Albersit American Institute of Architects poolt Fine 
Arts Medaliga. 
1976  endise õpilase arhitekt Harry Seidleri palvel projekteerib Josef Albersit 
Sydney Seidler Mutual Life Center seinamaalingu „ Wrestling“ 
 
Josef Albers sureb 25. märts 1976 New Havenis. 
Josef Albersi looming on mõjutatud, kantud Euroopa konstruktivismist, Bauhaus 

liikumisest ja selle intensiivsusest. " Hard - edge " ( järskude,teravate 

üleminekutega geomeetrilised kujundid) abstraktse  maalikunsti intensiivsed 

värvid ja mustrid, mis mõjutasid  ameerika Colourfield’i ( lihtsad kujunduslikud  

triibud, geomeetrilised kujundid, mustrid) ja Op-kunsti ( stiil, mis kasutas 

optilisi ilusioone) kuni 1950ndate lõpuni. Kunstnik fikseeris  süsteemselt 



milliseid värve ja lakke ta oma tööde juures kasutas. Tehes tööde tagakülgedele  

kombineeritud, segatud värvide visuaalse katse.  

Meeleline taju on Josef Albersi huviobekt olnud terve teadliku elu. Kunstnik ja 

teadlane, kes huvitus iga pisemastki detailist.  Elemendi, värvi  muutusest  ning 

selle mõjust vaataja visuaalsele tervikule. Pani kunstniku üha enam tegelema, 

eksperimenteerima  värvitajuga. Oma tulemused, arusaamad võttis kunstnik 

kokku õpik- kunstiraamatus Color 1963.                                                                                                             

 

          
      Josef Albersi vitraaž 1918                       Josef Albers vitraaž 1921 

 
                                       Mööbel Josef Albers 1920-1928 



 

   
 Lauad Josef Albers (1923)                Josef Albers, Puu Bowl, 1923 

 

                          
Josef Albers vitraaž Park c.1924           Josef Albers laualamp „Saturn“  1926 

 

    
Lauad, Josef Albers 1927              Kirjutuslaud, Josef Albers ca. 1927 

 



     
Tugitool Josef Albers, 1928                              Tugitool Josef Albers 

 

                                       
      Josef Albers  Treble Clef                                  Josef Albers   

                ( viiulivõti) 1932 

 

                      
Josef Albers Akvaarium 1934                              Josef Albers To Mitla 1940  

 



                                                           
   Josef Albers  Blues  1948                                Osa sarjast "WhiteLineSquare“                         

                                                                              3-värviline litograafia, 1966 

 

                          
 

Josef Albers, Hommage to the Square, 1965           3-värvi screenprint 1969 

 

 

 

Charles Ormand Eames (1907 -1978 ) ja abikaasa Ray Eames Ray Kaiser 

Eames (1912-1988) 

Olid ühed sõjajärgse ameerika mõjukamad  mööblidisainerid, arhitektid. Kes 

kujundasid nüüdseks ikoonideks saanud innovatiivseid vineerist, plastikust  

mööbliesemeid, mis on värsked ja funktsionaalsed ka täna. Laste mänguasjad 

puzzled, filme, näituseid, Los Angeles hoonete Eames House ja Entenza maja 

Pacific Palisades . 

Charles Ormand Eames (1907 -1978 ). Sündis Saint Louis’is, Ameerika 

Ühendriikides. 

Peale isa surma 1919 oli Charles sunnitud õpingute kõrvalt osalise tööajaga 

töötama, et toetada peret. Peale gümnaasiumi lõpetamist 1924, asub Charles  

stipendiaadina õppima arhitektuuri Washington Ülikooli  St.Louisis .  Ülikoolis 

kohtas  Catherine Woermanniga , - kellega  abiellus 1929 .  



Katkestas vastuolude tõttu õpingud 1926.aastal. 1925-1927 töötas arhitektina  

True Blood ja Graf.  

1929reisis Charles Euroopas osales modernistliku hooneprojekteerimise 

kokkutulekul Modern Movement.. Kohtus Le Corbusier , Mies van der Rohe ja 

Walter Gropiusega. 

1930 asutas  oma arhitektuuribüroo St Louisis  koos partner Charles Grayga. 

Hiljem  liitus arhitektuuribürooga Walter E.Pauley . 

Robert T. Walsh; arhitektuuri stuudios töötades  projekteeris St. Maria katoliku 

kiriku Helena , Arkansases ( 1934). Mille eest pälvis  stipendiumi ja asus 

õppima arhitektuuri Cranbrook Kunstiakadeemiasse Michiganis. Kus hiljem 

töötas disainiosakonna juhatajana.  

1936 projekteerib  Charles koos Robert Walshi ja  Eliel Saarineniga modernseid 

maju.  1938.aastal projekteeris Meyer House 

1939valmib kahe mehe Charles Eames’i ja Eero Saarineni koostöös vineerist 

vormitud  tool „Kleinhans“  

Õpingute ajal kohtus noore ja andeka Ray Kaiseriga  , kes abistas Charles’i  

projekteerimisel. Kellest hiljem( 1941)  sai tema abikaasa  ja kaastöötaja 

arhitektuuri, mööblidisaini, fotograafia ja multimeedia presentatsioonidel.  Ray 

aitas kujundada  Charlesi ja Eero Saarineni  mööbli disainilahendusi Museum of 

Modern Art poolt korraldatud konkursile  " Organic Design kodusisustuse " 

1940. Kus Charlesi ja Eero kujundatud uuenduslike disainilahendustega,  

vineerist funktsionaalsed mööbliesemed,millised  pälvivad kaks esimest auhinda 

Ray Kaiser Eames sündis Sacramentos , Californias. Tunnustatud Ameerika 

kunstnik, disainer ja filmitegija. 

Ray Kaiseri vanematel oli sügav kunsti -ja filmihuvi . Mida püüti ka oma lastele 

edasi anda. Peale isa surma  1929 kolis perekond New Yorki. Kus õppis Bennett 

College’is. 

1933 -1939 õppis Ray Kaiser abstraktset maali Hans Hofmanni juures. . Seejärel  

1940 aastal alustas õpinguid Cranbrook  Kunstiakadeemias.  

1940.aastast alates kavandas Ray Kaiser mitmeid tekstiilikavandeid Schiffer 

Prints’ile (ettevõte, mis kasutas Salvador Dalí ja Frank Lloyd Wright’i 

kavandatud tekstiile.) ja Herman Millerile. 

1941 kolisid  Charles  ja Ray Eames Kaliforniasse , Los Angelesesi. Algul 

töötas   Charles MGM stuudios ja Ray ajakirja California Art & Architecture 

juures. Samal ajal  jätkub koostöö Saarineniga vormitud vineerist mööbli 

projekteerimisel.  

1943 asutasid Charles ja Ray Eames oma firma Venice Beach, mis tegutses kuni 

1988.aastani. 

Teise Maailmasõja ajal õnnestub neil saada  USA mereväe tellimusi vormitud 

vineerist lahaste , venitusvahendite  ja eksperimentaalsete purilennuki kere 

komponentide valmistamiseks. 

Juurdepääs sõjaväe tehnoloogiale  ja materjalidele võimaldas luua ja valmistada  

stabiilseid vormitud vineeritooteid.  



1945- pärast põhjalikku programmide ja  prototüüpide katsetamist valmis lihtne 

ergonoomiliselt mugav vineerist tool..(tuntud ECW  toolina. Paljusid Eames 

Office poolt projekteeritud mööblit hakkab tootma  mõni aeg hiljem 1946.aastal  

firma Herman Miller. Toole valmistatakse USAs  ka kaasajal).  

Laiendati sortimenti ja hakati tootma vineerist kujukesi, toole, laudu ja 

mänguasju, mälestusesemeid. Charles  ja Ray Eames’i loodud esemed 

saavutasid kiiresti populaarsuse ja on tootmises ka tänapäeval. 

Laiendavad oma partnerlust ja avades filiaali Euroopas,müüvad tooteõigused 

firmale  " Vitra International " 

1945.aastal valmib pressitud kase vineerist  lastetool. Charles  ja Ray Eamese 

poolt projekteeritud üks esimesi masstootmisesse läinud tooteid. 

Sammuti inimkeha järgi vormitud söögitoolid  " DCW " ja" LCW " .( Mille 

tootmisõigused ostis  1949, Herman Miller.) Circular kohvilaud( 1945 ) laud 

võeti Herman Milleris tootmisesse 1946.aastal. 

1945 projekteerivad Charles Eames ja Saarinen Bridge House’i 

1946 esitavad Charles  ja Ray Eames vineerist  kroomitud terasraamiga kerge 

tooli Side. 

1948 valmis Charles  ja Ray Eames’i klaaskiust istmega kroomitud metall -ja 

tammepuust jalgadega puhketool „ Voolav, ujuv skulptuur“  mõeldud 1948 aasta  

New Yorgi MoMA  (Museum of Modern Art ) näitusele.  Tooli tootmine osutus 

liiga kalliks. 1990 aastal ültsuse huvist innustatuna hakkas tooli tootma Shveitsi  

firma VITRA. Näitusele tehti RAR  kiiktool, valmistatud klaaskiust (tänapäeval 

valmistatakse polüpropüleenist ).Kiiktool pälvis näitusel teise koha. Läks 

masstootnisesse firmas Herman Miller 1970.aastal. Võrratult kavandatud ja 

stiilne klaaskiust DSW tool, esimene masstoodangusse läinud tool. 

1949.aastal projekteerisid Charles ja Ray Eames oma koduateljee Pacific 

Palisades’is ,Kalifornias.  Teraskonstruktsioonidega  lükandseinad ja aknad. 

Ruumikas , kerge ja mitmekülgne ,elavalt värviline Eames House.  Mida 

peetakse üheks väljapaistvamaks elamuprojektiks  sõjajärgsel perioodil kogu 

maailmas. Briti arhitektid Peter ja Alison Smiths on kirjeldanud  maja see on 

nagu "kultuuriline kingituspakk . " Ning Eliel Saarinen  termini " vaimne 

funktsioon " . 

1949 projekteerisid Herman Miller Furniture Company müügisalongi Los 

Angeles’es. 

1949 hakkavad Charles ja Ray Eames üha enam keskenduma mööbli, --

mänguasjade -ja dekoratiivesemete disainile, filmide tegemisele ning näituste 

korraldamisele. 

Põhitähelepanu on materjalidel vineer, metall, plastik, vaik ja klaaskiud. Mis 

võimaldaksid valmistada nii kättesaadavat  masstoodanguks  mõeldud kui 

kallimat stiilset  multifunktsionaalseid disainilahendusi. 

1950 valmis Eiffel Plastic tool, mis oli Charles ja Ray Eames’i 1948 loodud 

tooli modifitseeritud variant kus puidust jalad asendati kroomitud metalliga, mis 



meenutavad Eiffeli torni konstruktsiooni. Sammuti  Daw ja DAR Eiffel tugitool. 

Traadist punutud toolid (Single Pad).  

1950 kujundavad Charles ja Ray Eames näituste sarja  Merchandise Mart 

Chicagos.  

Tutvustada avalikkusele  uusi  kodusisustuse võimalusi. 

Tellis režissöör Billy Wilder,Charles ja Ray Eames’i sõber  endale nende 

mugavale kodule sarnaneva maja koos sisustusega.(Billy Wilder House ) 

1950 pühenduvad Charles ja Ray Eames filme tegemisele  ja 60ndatel ja 

70ndatel kujundavad  palju näitusi. 

1950 valmib Charles ja Ray esimene lühifilm Traveling Boy,  Powers of Ten. 

Oma lühifilmides püüdis abielupaar, dokumenteerida oma huvialasid, 

mänguasjade kogumist, jäädvustada kultuurialaseid reise,  oma mööbliprojekte 

ja näituseid ning intellektuaalseid arutelusid. Nagu Powers of Ten füüsik Philip  

Morrison’i arutelud Universumi avarustest rakutuumani. Kokku valmistasid nad 

ca 85 lühifilmi. 

1952 The Story of School Mängi Yard. Down Our Street (1952). Primer (1953). 

Eames Sofa Compact ( 1954 ). House (After Five Years of Living) (1955) 

1955 Charles ja Ray Eames’i esimene India projekti raames korraldatud 

tekstiilinäitus   New Yorgi Moodsa Kunsti Muuseumis. 

1956 valmib ja Herman Miller Furniture Company  toodetud Charles ja Ray 

Eames poolt masstoodanguks mõeldud ( välja arvatud originaal) metallist 

raamiga, kokkuliimitud  laminaadi  kihtidest, mis kaetud roosipuu spooniga, 

polstriosa kaetud nahaga.  Stiilne ning funktsionaalne tugitool ja järi Lounge ( 

670 ), Ottoman.( 671).  

1986, sai Vitra ainsana   tootmiseõigusedEuroopa ja Lähis-Ida piirkonnas. 

 

1957 valmib  Charles ja Ray Eames lühifilm film „Day of the Dead“ Pälvis 1958 
’’San Francisco International Film Festival Award’’ peaauhinna. Samuti  film 

antiiksetest mänguasiadest „Toccata Toy Trains“ 

 1958 valmivad Charles ja Ray Eames’il poleeritud alumiiniumraamil ja nahaga 

kaetud polstriosaga kontoritoolid „Aluminium Group“, Aluminum Side tugitool, 

Aluminum Ottoman. 

1958 kutsus India peminister Nehru Eamest’id kaasa aitama oma 

disainilahendustega projekti riikliku  uuenemise raames. 

1959 aasta Moskvas toimunud Maailmanäitusel  Sokolniki Pargis  näidatakse 

Charles ja Ray Eames filme Information Service, World of Franklin. 

1960 valmib  Time -Life esimehe  Henry Luce poolt tellitud  Charles ja Ray 

Eames  loodud luksuse -ja klassika sümbioos,  tugitool „Time -Life Chair“   

Valmivad pähklipuidust skulpturaalsed  taburettlauad ( kolm varianti A,B,C) 

mille otstarvet võib vastavalt vajadusele muuta. ( iste, laud, postament, jne.) 

Pälvivad Charles ja Ray Eames auhinna Emmy 25 aasta American Institute of 

Architects Award , ( Graphics ) , "Fabulous Fifties ". 



1961 Auhind Kaufmann International Design Award. Kus Charles ja Ray Eames  

tutvustasid oma saavutusi disaini valdkonnas. 

1962 alates teenindab mugavalt miljoneid reisijaid O'Hare International Airport 

Charles ja Ray Eames’i loodud vastupidavad ja atraktiivsed Tandem istmed  

1964-1965  kujundavad Charles ja Ray Eames  IBM paviljoni maailmanäitusel 

New Yorgis. 1965 näituse Nehru :Mees ja tema India 

1968 tutvustavad Charles ja Ray Eames  režissöör Billy Wilderi soovil 

valmistatud kontoridiivanit  „Eames Puhketoolid“ (BILLY WILDER CHAISE 

BY EAMES) 

1971 tutvustavad Charles ja Ray Eames viimaseid mudeleid  DCM  sarjas, Piece 

Plastic paaristoole. 

1970-71 Charles Eames esines  loengutega Harvardi ülikoolis. „Charles Eliot 

Norton Loengud“ kus tutvustas oma " Banaanilehed- tähendamissõna "  

1971 näitus "arvutiperspektiiv : taust arvuti vanusest " 

1975-1977 näitus " World of Franklin ja Jefferson " 

1977 Charles ja Ray Eames kirjutavad stsenaariumi ja lavastavad fimi Power of 

Ten. (1998 aastal valiti film kui " kultuuriliselt , ajalooliselt ning  esteetiliselt 

oluline" , 

säilitamiseks  USAs National Film Registry poolt Kongressi Raamatukokku.) 

1977 tunnustatakse  Charles Eames’i tema olulise panuse eest  rahvusvahelisse 

arhitektuuri.  Royal Institute of British Architects“ Royal Gold Medali“.  

Üldse autasustati perekonda erinevate projektide poolt „ American Institute of 

Architects "  kakskümneviiel korral. 

1978  Charles Eames sureb Los Angeles’is .  Ray Eames  pühendub seejärel 

põhiliselt poolelijäänud  projektide lõpetamisele ja nende elutööd hõlmava 

raamatu kirjutamisele 

1988 Ray Eames sureb kümme aastat päevast pärast Charles surma . 

1984 valmistab Herman Miller viimase Eames Office poolt loodud Eames sofa 

mudeli. 

1985 nimetatakse  Charles  Eames üheks mõjukamaks Ameerika tööstus- 

disaineriks 20.sajandil. 

1985 koostatakse  Charles ja Ray Eamen’i elutöö rändnäitus. 1999.aastal võis 

näitust näha Kongressi Raamatukogus. 

Charles ja Ray Eames’i arvates , hea disain on vahend parema elukeskkonna 

loomiseks . Oma arhitektuuri, mööblidisaini , filmide ja näitustega püüdsid 

Eames’id muuta  inimeste arusaamu neid ümbritsevate esemete tähtsusest 

igapäevaelus. Kasutades uusi , odavaid materjale ja tehnoloogilisi vahendeid, 

muutsid nad hea, parema disaini kättesaadavaks laiale tarbijaskonnale.  

Charles ja Ray Eames oli mehe ja naise meeskond, kellede  ainulaadne 

loominguline sünergia viis  täiesti uue  intelligentse ja visuaalselt lihtsate ning  

kaunilt funktsionaalsete ( kümnete, tänapäeval ikooniks muutunud ) 

mööblilahendusteni. Mida nimetatakse ka funktsionaalseks  kunstiks . 



Disain on elamiseks . Charles ja Ray Eames näitasid  kuidas hea disain võib 

parandada elukvaliteeti ja inimeste arusaamist ja teadlikkust. Kus praktiliselt ja 

lihtsalt kavandatud esemed võivad tuua rõõmu meie ellu ning muuta maailma 

paremaks.  

2006  kanti „Eames House“   riiklikku registrisse " National Historic Landmark“  
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 George Nelson (1908-1986) oli mõjukas Ameerika arhitekt , disaini- teoreetik, 

arvukate artiklite -ja raamatute autor.  Praktiseerides tööstus, -tekstiili , -graafika 

, -mööbli- , arhitektuuri alal. Üks Ameerika modernismi rajajaid.  Nelson tegi 

tihedat koostööd firmaga Hermann Miller ja Charles Eamesega. Tema kõige 

kuulsam looming on Coconut tugitool ja paljude auhindatega pärjatud  „ 

Marshmallow Sofa”. Tema loomingut on ostnud mitmed muuseumid, sealhulgas 

MoMA New Yorgis. 

 

George Nelson sündis Hartfordis 1908.aastal. 

1924 lõpetas George Nelson Hartford Public Schooli 

1928 lõpetas Yale'i  Ülikoolis arhtektuuriõpingud. Viimasel kursusel töötas 

arhitektuurifirmas Adams ja Prentice. Avaldas artikleid ajakirjades  " Pencil 

Points " ja " Arhitektuur " . 

1929.aastal saab Nelson oma teise bakalaureusekraadi Yale'is ja palgatakse 

õppejõu assistendiks. Jätkas õpinguid Fine Arts.  

1931 valmistub Nelson Parisi preemia konkursiks. 

1932  sooritab Nelson lõputöö Katoliiklikus Ülikoolis of America in 

Washington. 

1932  Võitis Nelson maineka Rooma auhinna. Pääsedes American Academy 

stipendaadina  õppima  Rooma arhitektuuri. Roomas Nelson abielus Frances 

Hollisteriga. 

1934 aastal reisib Nelson  Euroopas. Kohtub ja intervjueerib paljusid Euroopa   

moderniste. 

Naastes 1935 Ameerikasse liitus  " Arhitektuur Foorum’iga ".  ja  pühendub 

kirjutamisele. Avaldab 12 artiklit  „Pencil Pointsis“. Tutvustades  Walter 

Gropiuse , Mies van der Rohe , Le Corbusier’i,  Gio Pontini ja paljude teiste 

modernistide  töid.  



1935 liitus George Nelson vabakutselise toimetajana  ajakirjaga ’’Arhitekti 

Foorum’’. Alates 1944 kuni 1949 konsultant-toimetajana. Propageerides ja 

kaitstes modernistlikke põhimõtteid. Tema arvates olid disainerid ja 

projekteerijad liigselt sõltuvad kaubanduslik-tööstuslikest jõududest, kellede 

peamine eesmärk on kasum .  Parim, vabam saab  olla ainult muudetud 

tööstusdisain ,mis järgib looduses kehtivaid seaduspärasusi.   Kaasaegse 

arhitektuuri , disaini sümbolid, ornamentide sisukus elab struktuurses 

funktsionaalses vormis. Tuleb vabaneda varasemast, jälitavast minevikust. 

Muuta arusaamu ja kasutada uusi tehnilisi võimalusi. Anda ruumi ja võimalust 

uutele ideedele ning kaunima otstarbekama teostuse sünniks. Nelsoni filosoofia ,  

" hea disain on ajatu ja võimaldab inimesel ületada oma sisemisi piiranguid „ 

1940-1941 projekteerib George Nelson Fairchild maja , New Yorgis. 

1942 kavandas George Nelson kõigi aegade esimese jalakäijate äritänava "Grass 

on Main Street" 

1945 avaldas George Nelson ajakirjas LifeEdited  riiulitest,kappidest, 

panipaikadest  sektsioonseina lahenduse, mis aitas paremini kasutada kodu 

seinapindasid. Paljud sektsioonid olid modulaarsed, kahepoolselt kasutatavad. 

„Storage wall“ 

Ilmub Nelson sõjajärgses raamat " Homne maja ",mille  kaasautor on Henry 

Wright. 

1945 Olles lugenud raamatut  " Homne maja" innovatiivsest ja otstarbekast 

mööblist ning  kaasaegsest ruumilahendusest ( seina nishshidesse ehitatud 

raamatukapid, riiulid, valgustus ja küte, elu, -ja söögituba, -heli ja 

kliimaseadmed.),  pakub Herman Milleri uus direktor D.J. Depree George 

Nelsonile koostööd, mis kestab 1972.aastani. Koostab ja kujundab Herman 

Milleri tootekataloogid. 

1946 valmib George Nelson Basic Cabinet Series( BCS). Loodi selleks, et 

mahutada ja rahuldada meie muutuva elu vajadusi.  Nelson oli  veendumusel , et 

mööbel peaks olema võimeline toimima kõikjal - igas toas , iga kodus ja igal 

ajastul . Modulaarne disain ,  paindlikud  lahendused , mis võimaldavad sobitada 

ja kombineerida, nii sobilikke elu, -töö , -söögi või magamistube .  

1946 Nelson Benchi, puhas lineaarne esteetika. Pinki saab väga mitmekülgselt 

kasutada. Mida Nelson ise nimetab nimetab "aus" disain – kus visuaalsuses 

avaneb objekti eesmärk. 

1947 avab George Nelson Herman Milleris teenitud kapitaliga oma 

disainistuudio. Ilmub Herman Milleri kataloog George Nelsoni disainitud 

mööblist.  

1947 toodetakse George Nelson kavandatatud ( Ball Kell )Esimene kella variant 

oli harjatud metallist keskosaga, nikeldatud varraste otsas 12 musta palli. Üldse 

kavandas George Nelson Associates firmale Howard Miller ligikaudu 150 kella. 

Iga mudel kandis numbrimärki. " Kell 4755 " ( Ball Kell ) , " Kell 2238 " ( Eye 

kell) , " Kell 2202 " ( Sunburst kell) ja nii edasi . Käesoleval ajal toodab Howard 



Miller ainult ühte mudelit " 625-333 Ball Clock ". Paljusid George Nelsoni 

litsentseeritud kelli toodab Šveitsi firma Vitra. 

1947 George Nelson loodud" Bubble Lamp " Howard Miller tootis ristirästi 

põimitud traatmustriga erinevaid mudeleid  (H - 725, H - 726 , H - 727 ja H - 

728 )kuni sitsmekümenendate  aasta keskpaigani. 

1950 valmivad  paaris Side toolid George Nelson, tootja Herman Miller.  

1950  valmib Arm tugitool George Nelson, tootja Herman Miller..   

1950 valmib, .kaasaegse disaini ikooniks muutunud  George Nelsoni disainitud 

Eye kell,  (tootja firma Vitra) ja edaspidi erinevaid klassikaks kujunenud kellade 

mudeleid  ca. 300 Howard Milleri Company ( sealhulgas Ball, Kite , Eye , 

Turbine , Võlli, Petal ja Spike kellad, samuti käputäis kirjutuslaua kelli ) 

1950 Komplekt neli söögilauatooli George Nelson tootja Herman Miller.  

1951 osaleb George Nelson Rahvusvahelise Aspen Design konverentsil. 

1951  George Nelson kavandab „ Arbuck“ toolid.  

1952 Miniatuurne laud George Nelson. Olles külastanud 1951 aastal Tokyot. 

Vajmustus Nelson kõigest jaapanipärasest,mis mõjutas tema hilisemat 

loomingut. Paljude sahtlitega miniatuurne lauake ja paljud teised mööbliesemed( 

meenutavad Jaapani tansuusid.). Mis oma väiksusele vaatamata võimaldasid 

paigutada hulgaliselt asju. Sobides nii koju kui kontorisse. 

1954  valmisid esimesed George Nelson projekteeritud Modular Systemid. 

Moodulid olid mõeldud nii kodu kui kontorite, kaupluste, näituste sisustamiseks. 

Moodulite element oli võimalik omavahel kombineerida  , kokku panna  

erinevaid lahendusi, vastavalt vajadusele ja otstarbele. 

1955  George Nelson ikooniks kujunenud Coconut tugitool ( kookospähkli tool) 

Tugitooli kuju meenutab poolikut kookoskoort, mis annab suure vabaduse , 

tunda end mugaval erinevates istumisasendites.  Väljendab ilmekalt 

kuuekümnendate elulaadi. Vitra on tootnud" Coconut tugitooli  " alates 1988 

1955 George Nelson üks tuntumaid disaine Marshmallow Sofa. Algselt 

seeriatootmiseks mõeldud diivani eelarve,  tootmiskulud kasvasid suuremaks kui 

planeeritud. Herman Miller valmistas diivaneid  käsitsitööna.  Mille tulemusena 

olid müüginumbrid  väiksemad kui oodatud. Vaatamata ebatavalisele 

välimusele,  harjatud terasraami,seljatoe ja istmeosale  paigutatud kaheksateist 

ümmargust padjale on diivan küllalt mugav.  

1955  Nelson  asutab ’’George Nelson & Associates Incstudio’’ New Yorgis. 

Kaasab firma projektidesse oma ala paremad disainerid. Irving Harperi, George 

Mülhauseri (Coconut esimehe), Robert Brownjohni( töötas  filmi James Bondi 

Goldfinger  ) Gordon Chadwick , Bill Renwicki , Suzanne Sekey , Ernest 

Farmeri , Tobias O'Mara , George Tscherney (Herman Milleri reklaamiosakonna 

vastutav töötaja) , Lance Wyman , John Kuhi, Don Chadwicki, John Svezia . 

Noore tudengi itaallase Ettore Sottsassi. Kes 1980.aasta alguse asutas radikaalse 

disainiliikumise " Memphis " 

George Nelson & Associates’is arendati välja uued võimalused, et olla teerajaja 

igakülgse disaini arengus. Disainiti mööblit, näitusi,  interjööre, kööke , 



söögiriistu ja nõusid , plaadimängijaid ja kõlareid, arvutiteid ja kirjutusmasinaid, 

firmade logosid,pakendeid,vaipu ja plaate. 

Läbi aegade on firmas töötanud üle viiekümne töötaja.Tehakse koostööd paljude 

erinevate (ca 500) ettevõtetega.Firma lõpetab tegevuse George Nelsoni 

pensionile minekuga 1980.aastal.  

1956   George Nelsoni reguleeritava seljatoegaPuhketool & 5490.( meenutab  

Mies van der Rohe puhketooli) Ilmub Herman Miller Collection kataloogis. 

Tootmisega alustas1967.aastal Girard Group.  

1956 George Nelson Kangaroo tugitool.  Traditsiooniline klubitool (mõjub nagu 

Eero Saarineni 1948.aasta tugitooli moderniseeritud variant), modernses vaimus. 

1957 George Nelson MAA (Swag-jalg) Klaaskiust istmevorm ning kroomitud 

terastorudest painutatud jalaga tugitool ja 1958 laud. Tootja Herman Miller. 

1957George Nelsoni projekteeritud Pretzel tugitool & Side tool. 

Masstoodanguks mõeldud, painutatud vineerist kerged toolid. Aastase toodangu 

jooksul valmistati ainult ca. 550 tk.  

1957 algab George Nelson & Associates koostöö Vitraga 

1957 George Nelson DAF tugitoolid  valmistaja  Herman Miller, oli tootmises 

1958- 1959. 

1958 George Nelson  Sunflower ( v. lootosõie) kell. Puidust ja metallist 

valmistatud seinakell on läbimõõdult üks suuremaid Nelsoni poolt disainitud 

kelli. Kelli toodavad  

Howard Miller ja Vitra. 

1959 George Nelson  Caternary . Tugitool, kroomitud teraskonstruktsiooniga , 

polstriosa poroloontäidisega,kaetud nahaga. Herman Miller valmistas mudelit 

aastatel 1963 – 1964. 

1959. näitus "American National Exhibition" Moskvas. George Nelson  ja 

kaastöötajad kavandavad ja sisustavad näituse kahes paviljonis  mudelkorterid.  

1963 George Nelson  „Sling Sofa „ : Masstoodanguks mõeldud  kerge, täiusliku 

proportsiooniga ja maksimaalselt mugavusele  orienteeritud kolmekohaline 

diivan. 

1964 ilmub George Nelsoni koostatud Herman Milleri kataloog Action Office I. 

Mille eest Nelson pälvis maineka Alcoa Award auhinna. Projekti  areng ei olnud 

edukas ja uueks projekti juhiks määratakse Robert Propst. Koostatakse uus 

kataloog Action Office II ( täna tuntud kui "Office boksi "), mis kujuneb Nelsoni 

üheks edukamaks projektiks. Kujundab Chrysler’i ja Iiri paviljonid 1964 New 

York World Fair’il 

1964 George Nelson kujundatud Chrysler paviljon1964-1965 New York World 

Fair Ahven & Action Office ja esineb oma näitusega. 

1965 George Nelson oli aktiivne  International Design konverentsil Aspen ja- 

Oxford Art Online korraldaja. 

1971 osaleb George Nelson Executive Office’is 



1971 määratakse George Nelsonile projekti  "Hidden Cities "  eest stipendium 

Graham Foundation Graham. Projekt käsitles keemilise ja igasuguse saaste 

vähendamist. Samuti müra ja visuaalse saaste vähendamist.  

1976 aastal kujundab George Nelson näitus nimega " USA '76 ' American 

Revolution Bicentennial Administration’il. 

George Nelson sureb New Yorgis 1986. 

George Nelsonis oli ühendatud andekas looja ja ärimees.  Omadused, mis aitasit 

tal luua ja realiseerida oma loomingut.  

Nelson oli aktiivne mitmes valdkonnas – kui toodedisainer ja graafik,  arhitekt ja 

näituse kujundaja ning edukas disaini arendaja . Tema kirjutised käsitlevad 

disainialast teooriat -ja kriitikat,mis mõjutasid rahvusvahelist disaini ja 

arhitektuuri aastakümneid. 

Ta ise on öelnud, disainiga tegelemine on loova inimese sisemine vajadus. „" 

Disainerid  peavad  olema teadlikud oma tegevuse tagajärgedest inimestele ja 

ühiskonnale .“ „ Kujundus on protsess, mis hõlmab ja mõjutab meid kõiki“.  „ 

Selleks , et olla vastutustundlik disainer , peab omama laia ja sügavat teadmiste 

pagasit ning arusaamu“. Ta aitas määratleda moodsa, humaanse disaini olemust. 

Nelson oli üks esimestest, kes pööras tähelepanu kommunikatsiooni- 

tehnoloogiale. Kirjanik ja õpetaja, kes innustas ja panustas tööstusdisaini 

arengusse. Olles suunavaks jõuks üle kolmekümne aasta.  Huvitatud 

inimkonnale  targast ja kasulikust  loomingust. 
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    George Nelson Pretzel tugitool, 1958.                        Pretzel tool, 1958 

 

 

        
          George Nelson                          George Nelson Caternary  1959 

 

 

 

 



    
 

                             George Nelson Caternary  Toolid Model 6380    
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George Nelson Alexander Girard 2962    George Nelson Sling Sofa 1963 
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Eero Saarinen (1910-1961) Soome päritolu  Teise Maailmasõja järgse 

Ameerika  modernse arhitektuuri ja tööstusdisaini silmapaistev kujundaja ja 

mõjutaja. Tema isikupärane,julge looming on eristuv ja äratuntav. Eero Saarinen 

uskus, et disaini ja arhitektuuri juured peituvad tavaelus endas.“ Looming peab 

lähtuma kasutajasõbralikkusest, armastusest tarbija vastu.“ 



Eero Saarinen sündis Soomes  Kirkkonummis. Kuulsa Soome arhitekti Eliel 

Saarinen ja tekstiilikunstnik, skulptor, fotograaf Ema Luise Saarineni lapsena.  

Puutudes juba varajases nooruses  kokku joonistamise, maalimise profesionaalse 

planeerimisega ja disainiga. Teadmisega, et  iga objekt ,tool, tuba, maja, 

moodustasid  tervikliku ansambli ja keskkonna. 

Eliel Saarinen osales 1922.aastal Chicago Tribune Tower konkursil ja  pälvis 

oma tööga teise koha. Saarinenide pere emigreerus  1923.aastal  Ameerika 

Ühendriikidesse. 

Eliel Saarinen töötas lühikest aega Michigani Ülikoolis õppejõuna.  1925.aastal 

kutsus George Gough Booth  Eliel Saarineni vastloodud Cranbrook Academy of 

Fine Arts’i rajama „Ameerika Bauhausi“  kunsti -ja käsitöö traditsioone. Juhib 

arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonda ning töötab alates 1932.aastast 

direktorina kuni  1942.aastani. 

Eero Saarinen õpib Cranbrookis skulptuuri ja mööblidisaini. Võttes ka osa 

paljudest ideekonkurssidest.  Võidab kaheteistaastasena  esikoha matchstick 

ideekonkursil.  

1929 -1930 õppis Eero Saarinen stipendiaadina skulptuuri Pariisis Académie de 

la Grande Chaumiere’is. 

1930 asus  Eero Saarinen õppima  arhitektuuri Yale'i ülikoolis Yale School of 

Architecture.  

Õpinguteajal tutvus Ero  Charles Eamesega ja Ray Kaiseriga. Kellega osalevad 

kergkonstruktsioonide ( riiulitega) 1939.aasta Kunstiakadeemia Architectur 

Studio näitusel.  

Koostöös valmivad vineerist toolid. Millega  osalevad 1940.aastal konkursil " 

Organic Design kodusisustus "  Museum of Modern Art, New Yorgis. Pälvides 

innovatiivsete lahenduste eest esimese koha. Sõprade koostöös valmis 

innovatiivseid,populaarsete lahendustega toole, diivaneid, kirjutusalaudu, 

moduleeritavaid riiuleid ja kappe. Teise Maailmasõja ajal töötavad Eero 

Saarinen ja Charles Eames täiskohaga Of Strategic Service’is (OSS) kuni 1944. 

aastani. Luues  ja valmistades  USA mereväele inimvormi järgivaid  vineerist 

lahaseid. Väljatöötatud tehnoloogia võimaldas hiljem projekteerida mööblit 

firmadele Knoll ja Miller. Charles Eames jätkab ka edaspidi  tööd ja katsetusi 

vineermööbliga. Eero Saarinen valis mööbli projekteerimisel teised materjalid. 

1930 asutas Eliel Saarinen koos Robert Swanseniga  arhiektuuribüroo " Saarinen 

, Swansen and Associates " hiljem,1941-47 Swanson ja Saarinen ja  1947-1950 

aastatel  kandis firma nime Saarinen Saarinen & Associates. Peale Eliel 

Saarineni surma 1950.aastal, juhtis arhitektuuribürood kuni 1961. aastani Eero 

Saarinen.  

1934-1936  Reisis Euroopas, Põhja-Aafrikas ja viibis pikemat aega sünnimaal 

Soomes. Tutvudes modernistliku stiili ja  Alvaro Altoga. Osales  Jare Eklundi 

juhitud Helsingi Rootsi teatri uuendustöödel.   



Pärast naasmist Ameerikasse 1936.aastal, töötas mööbli projekteerimise, 

praktilise arhitektuuri  õppejõuna Cranbrooki Kunstiakadeemias.  Töötab 

lühikest aega koos mööblidisainer Norman Bel Geddes’iga. 

Alustas koostööd teadusliku  eluaseme ja linnaplaneerimisega tegeleva  Flint 

Institute of Research ja planeerimine Flint , MI . 

1937 aastal liitub Eero isaga,  koostöös  valmivad projektid General Motors 

Technical Center , Warren, MI . (valmis 1957 ), Kleinhans Music Hall, Buffalo 

(1938-1940), Smithsonian kunstigalerii, Washington ( 1939 ), Church of Christ , 

Columbus , IN . (1940-1942), 

1939 abiellub Eero Saarinen skulptor Lily Swanniga. Kooselust sünnivad lapsed 

Eric ( 1942 ) ja Susan ( 1945 ). 

Võitis  29aastaselt Smithsonian Gallery of Art projektiga’’Arhitektuur ja 

kaasaegne fookus’’ esikoha.  

1940 valmis Eero Saarineni projekteeritud Berkshire Music Center ( nüüd 

Tanglewood Music Center ) ( alustas 1938, esimene projekt oli liiga kallis. Ka 

teine muudetud projekt  osutus kalliks ning tuli muuta.).  

1940 projekteerivad Saarinenid  tugevat sõjajärgset koolidisaini lahendusi 

mõjutanud Crow Island School Winnetka. 

Perekond Saarinenid saavad naturalisatsiooni korras Ameerika Ühendriigide 

kodakonsuse. 

(1946-1955) kavandab Eero Saarinen ( algselt 25 hoonest mõeldud ) , General 

Motors Technical Center Warren, MI. Hoonete grupi Michiganis 

1946 Eero Saarinen  kavandab skulptuurse vormiga painutatud vineerist tooli 

„Grasshopper“ (rohutirts). Firma Knoll valmistas tugitoole kuni 1965.aastani 

1947 Eero Saarinen võidab Missouri konkursi Saint Louis Gateway Arch. 

Mississippi jõeäärest kuni kesklinnani ulatuva pargi ehitusega  alustatakse  

1961.aastal.  Suurepärane  ansambel Gateway Arch valmib 1966.aastal.  

Kõrgeimat 193 meetrist mälestusmärk USAs ja rahvusparki  "Jefferson National 

Expansion Memorial" külastab igal aastal miljoneid inimesi. 

1948 valmis firma Knoll poolt toodetud, Eero Saarineni poolt loodud mugav, 

kaasaegse disainiga  " Womb " tool ja Ottoman ( tugitool koos järiga). Disainer 

soovis luua mudeli,  kus inimene tunneks ennast erinevates asendites 

võimalikult mugavalt, saaks kerra tõmmata.   " Womb " ( nagu loode ema üsas). 

Emotsionaalne turvatunne ja mugavus.  

Mugavust pakkuvad „Womb " tool ja Ottoman mudelid olid väga populaarsed 

sajandi keskpaigas. Olles  lemmikuks Hugh Heffnerile. Tooli fotod ilmusid 

1950. aasta  ajakirja Playboy  numbrites. 

1949 valmib Eero Saarineni ja isa Eliel Saarinen viimane ühistöö Lutherliku 

Kiriku, Christ Church of Luther Lõuna Minneapolises. Huvitav ja oskusliku 

materjalikasutusega loodud vaimselt inspireeriv hoone ja vaoshoitud disainiga 

ning akustikaga ruum. 



1948-1950 valmivad firma Knoll toodetud „ 72 seeria“  Eero Saarineni 

disainitud side toolid  -ja tugitoolid. Mõeldud büroosse ja koduseks 

kasutamiseks  

1950.aastal peale isa Eliel Saarineni surma rajas Eero omaenda 

arhitektuuribüroo " Eero Saarinen and Associates " . 

1950 valmib firma Knoll toodetud Eero Saarineni disainitud " Womb " sohva.  

Samuti Eero Saarineni disaini klassikaks muutunud  ühel  jalal seisev, 

masstootmiseks mõeldud  „Tulp“ tool. 1951 projekteerib Knollile „ Saarineni 

Kollektsiooni“ toolid, lauad, diivanilauad, tumbad ( järid).  Millega soovis 

lihtsustada ja  luua ühtset, terviklikku keskkonda.Täites oma ammuse unistuse, 

täiendada kujunduskontseptsiooni puhta visuaalse stiiliga. „ Üks toode, ühest 

materjalist“.  Pöörlev „Tulp“ tool näeb välja nagu oleks ühest materjalist 

valmistatud orgaaniline tervik. Alumiiniumist raam valatud plasti ( klaaskiud) 

viimistletud valge värviga. Esimesi ühel jalal seisev toole,  futuristliku 

mõttelennu sümbol. 

1950-1955 Saarinen projekteeris 1238 kohalise  Kresge Auditorium ja Chapel at 

Massachusetts Institute of Technology ( MIT ) hooned valmis lõplikult 1965. 

aastal. Projektid pälvisid laia vastukaja ja kinnitasid tema kui uuendusliku looja 

mainet. 

1951 abiellub Eero Saarinen  New York Timesis töötava kunstiteadlase Aline 

Bernstein Louchheim’iga (1914-1972). Kooselust sünnib poeg Eames. 

1952 valiti Eero Saarinen arhitektuuri ja ühiskonnale antud  märkimisväärse 

panuse eest  Fellow of American Institute of Architects sõpruskonna liikmeks. 

1953- 1960 projekteerib Eero Saarinen Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna 

hoone Londonis.  

1955- 1959 projekteerib Eero Saarinen Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna 

Oslos. 

1956-1958 projekteerib Eero Saarinen Yale'i Ülikooli Jäähalli. Mis mahutab 

3500 pealtvaatajat. Hoone on valitud American Institute of Architects poolt 

Ameerika väljapaistvamate ehitiste hulka.   

1956-1962 projekteerib Eero Saarinen Kennedy International Airport , New 

Yorgis. 

1956-1960 projekteerib Eero Saarinen University of Chicago raamatukogu. 

1957-1961 projekteerib Eero Saarinen IBM Research Building, at Yorktowni, 

New Yorgis 

1957-1970 projekteerib Eero Saarinen General Motors Technical Center teise 

etapi  kaks tuntumat hoonet. 

1957-1964 projekteerib Eero Saarinen Deere & Company peahoone Illinois’is. 

Projekti lõpetas  

arhitekt Kevin Roche. 

1957- 1962 projekteerib Eero Saarinen & Associates koos Sasaki , Walker & 

Associates. Bell Telephone Company Research Laboratories, New Jerseys 

esimese etapi. 



1958-1962 projekteerib Eero Saarinen koos Kevin Rochega  Dulles International 

Airport , Chantillys Virginias. Funktsionaalne lennujaama projekt oli mitmes 

mõttes uuenduslik. Lahkuvad ja saabuvad reisijad viidi hoone erinevatele 

tasanditele. Lennukitele minek ja tulek toimus otse lennujaamahoone kõrval 

olevatele lennukitele. 

1958-1962 teeb Eero Saarinen & Associates Yale University 

rekonstrueerimisprojekti. 

1959- 1963 projekteerib Eero Saarinen Christian Church in Columbus , 

Indianas. Kuusnurkne hoone, mille keskelt kõrgub 59 meetrine torn. 

1960 nimetab American Institute of Architects  Eero Saarineni Fellow of 

American Institute of Architects (FAIA) auliikmeks ( Vähem kui kaks protsenti 

USA arhitektidest on selle auga pärjatud ). 

1960-1965 projekteerib Eero Saarinen koos Florence Knolliga  CBS Building 

New Yorgis. CBS peakorteri,150 meetrine pilvelõhkuja, mida tuntakse ka 

„Black Rock“nime all,  avatakse 1965.aastal. 

1. septembril 1961 sureb Eero Saarinen  kaks nädalat pärast ajukasvaja 

avastamist.  Kümned pooleliolevad projektid lõpetasid kolleegid ’’Kevin Roche 

John Dinkeloo and Associates’’ist. 

Eero Saarineni mõjukas, ratsionaalne,kliendi soovidest lähtuv  

arhitektuuripärand laiub üle kogu Ameerika Ühendriikide. Edukas skulptuursete 

vormidega mööblidisain, kaasaegsed materjalid , originaalsed kujundid,mis 

aitasid aastaid  kujundadajafirma Knoll identiteeti.  

Suur visionaar ja särav talent ei ole  kirjutanud ühtegi raamatut ja vaid aeg-ajalt 

kommenteeris oma hoonete ja arhitektuurifilosoofiat.  

1962 autasustab American Institute of Architects. postuumselt Eero Saarineni 

AIA Gold Medaliga.  

1963 valmib Eero Saarineni & Associates projekteeritud John Deere ja 

Company administratiivhoone  Moline, Illinois. 

 

 

 

 



        
 

Eero Saarinen 1929                             Eero Saarine tugitool 

 

 

               
 

Eero Saarinen. SRM 1936          Eames - Saarinen Kleinhans  1939 

 

 



 
        Eero Saarinen ja Charles Eames, mööbli näitus, Museum of Modern Art                           

                                   (MoMA), New York, NY 1940 

 

           
 

    Eero Saarinen &                      Charles Eames ja Eero Saarinen 1941 

Charles Eames 1940 

 



    
 

 

   Tool Charles Eames                 Eero Saarinen  CBS Building sisevaade 

     ja Eero Saarinen 

  
 

Eero Saarinen Grasshopper 1946         Eero Saarinen originaaltugitool 

 

 

 

 

 



    
 

                   Eero Saarinen „Womb“ toolid, 1948 

 

 
 

                                   Eero Saarinen „ Tulip“ toolid 

 

 

 

 



    
Eero Saarinen  Ottoman 1948               Eero Saarinen Womb sofa 1950 

 

 
 

    Knoll Associates müügisalong Milan, 1950 E. Saarineni mööbel 



      
 

   Eero Saarinen                     Eero Saarinen Grasshopper tugitool ja järi 

Model 71 tugitool, 1955                                       Ottoman 

 

 

    
 

                            Eero Saarinen 1956 „ Tulp“ tool ja tugitool 

 

 



  
 

                                   Eero Saarinen laud „ Tulp“ ja  toolid 

 

  
 

   Sisekujundus                               Knoll Associates müügisalongi 

Eero Saarineni mööbliga.                         Eero Saarineni mööbliga 

           
Eero Saarinen Side( ring) toolid 1950   EeroSaarinen„Executive“tugitool  



                                                                                            1957 

 

 

 
 

                     Eero Saarinen Pedestal kollektsioon 1958 

 

 

 

 
 

                         Eero Saarinen „Ring“ toolid (TC 081L) 

 



       
 Eero Saarinen                              Kirklandi Museum, toa sisustus   

Grasshopper tugitool                        E. Saarineni mööbliga 

 

 
                      

                         Miller House kujundas Eero Saarinen ja Dan Kiley 

 



    
 

Cranbrook Kunstiakadeemia                            TWA Terminal Eero Saarinen 

           Eliel Saarinen 

 

 

      
 

   John F.Kennedy Lennujaam,          The Gateway Arch,  Eero Saarinen 

      1962 Eero Saarinen 

 

 



      
 

Eero Saarinen North ChristianChurch           Eero Saarinen  North Christian 

Church  

 

     
 Eero Saarinen Dulles Airport          Eero Saarinen  IBM Research Center 

 

 


